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مقدمة:

واالختيارات  النامذج  فشل  وضوح  بكل  العربيّة  الثورات  بيّنت 
بني  عادلة  غري  تنمويّة  أمناط  من  توّخته  مبا  املتّبعة  االقتصادية 
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. واعتباراً لذلك، فقد بات من الرضوري إعادة 
االستقرار  يحقق  مبا  املعتمدة،  والتوجهات  الخيارات  يف  النظر 
االقتصادية  األزمة  معالجة  يف  ويسهم  العربية،  للمجتمعات 

واالجتامعيّة والسياسية واألمنيّة الحاّدة التي تجابهها.

تحقيق  يف  أسايس  دور  من  لها  مبا  االجتامعيّة،  الحامية  وتشّكل 
االجتامعيني وتكريس  والوئام  األمن  وإرساء  االجتامعي  التامسك 
جانب من الحقوق األساسيّة لألفراد واملجموعات، إحدى األدوات 
الرئيسة لإلسهام يف تأمني االستقرار للمجتمع العريب وإعادة توزيع 
االقتصاد  لتعايف  املالمئة  األرضية  وتهيئة  عدالة  بأكرث  النمّو  مثار 

وإدخاله يف ديناميكيّة إيجابيّة.

العربية؟ وما  البلدان  الحامية االجتامعية يف  ولكن، ما هو واقع 
عىل  وقدرتها  فاعليّتها  من  تحّد  التي  واإلختالالت  النواقص  هي 
العريب وحفظ  الحقوق األساسية للمواطن  املساهمة يف تكريس 
كرامته وتأمني اندماجه يف الحياة االقتصادية واالجتامعية؟ ذلك 
االقتصادية  للحقوق  العريب  الراصد  تقرير  بيانه  إىل  سيسعى  ما 
واالجتامعية لسنة 2014، والذي سيخصص باألساس لهذه املسألة.

الذي  العام  اإلطار  تقديم  املرجعيّة،  الورقة  هذه  يف  وسنحاول 
الحامية  حول  القطرية  التقارير  عليها  تنبني  التي  األرضيّة  ميثل 
االجتامعية يف الوطن العريب من خالل خمسة محاور رئيسيّة. ففي 
الورقة تطور موضوع الحامية االجتامعية  الجزء األّول تستعرض 
يف النقاش الدويل حول التنمية، واألهّمية املتزايدة التي أصبحت 
تكتسيها مسألة التنمية اإلنسانيّة واملبادرات التي تم إطالقها أو 
اعتامدها لتوسيع الحامية االجتامعية ودعم الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية ال سيام للفئات الضعيفة. 

باعتباره  القانوين للحامية االجتامعيّة،  الثاين اإلطار  الجزء  ويقّدم 
وإعامله،  االجتامعية  الحامية  يف  الحق  لتجسيم  األساسية  األداة 
الحق،  هذا  واملساءلة حول  واملنارصة  للمدافعة  األمثل  والسالح 
ولتطوير املقاربات الجديدة التي تعتمد عىل الحقوق يف الربمجة 

واملتابعة واملساءلة يف كل املجاالت املتصلة بالتنمية البرشيّة.

ويخّصص الجزء الثالث إلشكاليّات متويل الحامية االجتامعيّة ودور 
الحامية  يف  الحق  إعامل  يف  مسؤوليّاتها  باعتبار  ذلك،  يف  الدول 

االجتامعية.

أما الجزء الرابع، فإنه يتعلق بنطاق التغطية بالضامن االجتامعي 
ومستوياتها ونوعيّتها، وأبرز النتائج الحاصلة، واإلشكاليّات القامئة 
التوجهات  أهّم  إىل  الخامس  الجزء  يف  التطرّق  قبل  املجالني،  يف 
املجتمع  مكّونات  وانتظارات  توصيات  خالل  من  املستقبلية 
املدين يف املجال اعتبارا ملسؤولياتها املتزايدة يف الدفاع واملنارصة 
الضعيفة  الفئات  هواجس  عن  التعبري  يف  وكذلك  واملساءلة، 
واملهّمشة ومتثيلها يف املساهمة يف تحديد السياسات ورسم الربامج 

واملخططات عىل املستويني الوطني والقومي والدويل.

وإذ اقترصنا يف هذه الورقة عىل بيان اإلطار العام الدويل مع بعض 
اإلشارات إىل وضعيّة املنطقة العربية، تاركني املجال يف ذلك إىل 
يف  االجتامعيّة  الحامية  أنظمة  واقع  لتشخيص  القطريّة  التقارير 
الوطن العريب وبيان توجهاتها الحالية وتحدياتها القامئة والقادمة 
أّن  التّأكيد  وتحليل مواطن الضعف والقّوة فيها، فإنه ال بّد من 
هذا الواقع يختلف بني البلدان العربيّة باختالف سياساتها، وكذلك 
والتي ميكن  تعيشها،  التي  الرّاهنة  لتباين خصوصياتها واألوضاع 

تقسيمها إىل 3 مجموعات كربى:

وحروب 	§ أمنيّة  أزمات  تعيش  بلدان 
سوريا  غرار  عىل  احتالل  أو  مدّمرة 
والعراق وليبيا واليمن وفلسطني. أين 
االجتامعيّة  الحامية  إشكاليّة  تطرح 
باعتبار  حّدة  بكّل  األزمات  زمن 
الحاجة املاّسة للحامية أكرث من زمن 
الّسلم، ولكّن تأمينها قد يصبح صعباً 

الورقة المرجعية حول الحماية الجتماعية

د. عّزام محجوب أستاذ جامعي وخب�ي دولي

أ. محمد المنذر بلغيث خب�ي دولي



25

وأحياناً ثانوياً بفعل التحديات األمنية.

وبداية 	§ استقرار  شبه  تشهد  بلدان 
ولكنها  الثورة،  بعد  سيايس  انتقال 
كربى  اقتصاديّة  تحّديات  تجابه 
الحامية  تطوير  مسألة  من  تجعل 
بكل  مطروحة  وتوسيعها  االجتامعيّة 
استحقاقات  تلبية  إلحاح، للرشوع يف 
الشعوب  أصبحت  والتي  الثورة، 
أكرث.  وحّدة  بجرأة  بتحقيقها  تطالب 
يف  النظر  وإعادة  اإلصالحات  لكّن 
تبقى  التنمية،  وأمناط  الخيارات 
رهينة الضغوطات االقتصادية واملالية 
الرضورية  اإلمكانيات  ومحدودية 

لذلك.

البعض 	§ أدخل  نسبيّا  مستقرّة  بلدان 
منها إصالحات عىل منظومة الحامية 

البقيّة  تقدم  مل  حني  يف  االجتامعيّة، 
أن  شأنها  من  تدابري  أّي  اتخاذ  عىل 
تدعم سياساتها االجتامعيّة، رغم توفّر 

اإلمكانيات املاديّة لعدد منها.

كام تجدر اإلشارة إىل أن الظروف التي متّر بها املنطقة 
من حروب وأزمات أمنية، قد تسبّبت يف هجرة ولجوء 
ماليني املواطنني نحو البلدان املجاورة )عىل غرار تونس 
العراق  وكردستان  ولبنان  واألردن  الليبية  األزمة  أثناء 
أثناء األزمتني السورية والعراقية...(. وهو ما يطرح بحّدة 
مسألة الحامية االجتامعيّة لالجئني واملهاجرين ومجابهة 
متطلباتهم الحياتيّة التي أصبحت متثّل عبئاً يثقل كاهل 
املحدودة.  طاقاتها  إىل  بالنظر  خاصة  االستقبال،  بلدان 
الوطن  يف  واملهاجرين  الالجئني  أوضاع  دراسة  وتتطلّب 
ومعّمقاً  خاصاً  بحثاً  رأينا،  حسب  وحقوقهم،  العريب 

يشمل مختلف أبعاد هذه القضيّة.

اإلطار1: حول مفهوم الحامية االجتامعّية )1(

يستخدم مصطلح »الحامية االجتامعيّة« بطريقة مختلفة وأحيانا متباينة بني البلدان وعرب العصور. فهو يكتيس غالباً مفهوماً أوسع من مصطلح »الضامن 

االجتامعي«، ليشمل كذلك الحامية املقدمة من األرسة أو أفراد ومجموعات املجتمع املحيّل. ولكّنه يستعمل أحياناً ويف بعض السياقات يف مفهوم أضيق 

من مفهوم الضامن االجتامعي ويقترص عىل الحامية املوجهة إىل الفئات االجتامعية أو األفراد األكرث فقراً أو املعرّضة لإلقصاء االجتامعي. 

وتجدر املالحظة أن املنظامت الدولية تستخدم يف أدبياتها املصطلحني االثنني للتدليل عىل املفهوم نفسه.

ويف هذه الورقة، فقد تّم التطرق إىل الحامية االجتامعيّة يف مفهومها الواسع الذي يشمل:

 1 -  مفهوم الضامن االجتامعي الذي يغطي جميع التدابري واملنافع النقدية أو العينيّة 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 الصحيّة أو عدم القدرة عىل تحّمل تكاليفها.	

 2 - مختلف 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.

- عن وثيقة » توسيع التغطية االجتامعيّة للجميع« – منظمة العمل الدوليّة جنيف – 2009 )الصفحتان 60-59 ( بترصّف.)1( 

”Extending Social Security to All: A review of challenges, present practice and strategic options“ ILO Geneva 2009. P59-60.
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I .ي النقاش التنموي العام
الحماية الجتماعية �ن

العرشين تحوالت عميقة  القرن  مثانينات  بداية  منذ  العامل  شهد 
واالجتامعي.  االقتصادي  املجالني  يف  وتدخلها  الدولة  دور  يف 
فبفعل تعّدد األزمات، وتقلّص نسب النمّو بانتهاء حقبة »الثالثني 
املجيدة« يف البلدان الصناعيّة، وتراجع أسعار البرتول وتأثريه عىل 
مفهوم  بدأ  الجديدة،  الليرباليّة  وهيمنة  الّريعية،  االقتصاديات 
الدول الراعية أو دولة العناية يرتاجع، إذ جنح العديد من الّدول 
إىل الرّتكيز عىل االهتامم بالجانب االقتصادي للتنمية والحّد من 
والبنك  الدويل  النقد  إطار رؤى صندوق  االجتامعيّة يف  النفقات 
بالخصوص  القاضية  الهيكلية  لإلصالحات  ومقارباتهام  الدويل 
املبارش يف  الدولة والتقليص من تدخلها  بالضغط عىل مصاريف 
االقتصاد والسعي إىل تحريره واتباع سياسات انكامشيّة ومعالجة 

عجز امليزانية وميزان املدفوعات.

 وقد أّدى ذلك إىل التضييق عىل اإلنفاق االجتامعي والذي ازداد 
البلدان  عىل  وخاّصة  للعوملة،  السلبية  التأثريات  ظل  يف  حّدة 
ذات  البلدان  يف  الفقرية  الفئات  عىل  وحتى  والضعيفة  الّنامية 

الدخل املرتفع. 

وهيمنة  املتوّحشة  لليربالية  القويّة  العودة  عىل  ترتّب  فقد 
االقتصاد  عىل  املايل  واالقتصاد  الجنسيات  متعّددة  املؤسسات 
واملؤسسات،  البلدان  بني  الرشسة  املنافسة  احتدام  الحقيقي، 
كلفة يجب  االجتامعي كمجرّد  اإلنفاق  إىل  ينظر  بفعلها  وأصبح 
فيها  التحّكم  ميكن  التي  العنارص  أحد  واعتباره  عليها  الضغط 
عىل  أو  املؤسسة  مستوى  عىل  سواء  التنافسية  القدرة  لتحسني 

املستوى الكيّل.

كام أصبح ينظر إىل الخدمات االجتامعية وكأنّها سلع يجب العمل 
الحكوميّة ومن  املسؤوليّات  دائرة  من  فشيئاً  عىل إخراجها شيئاً 

الفضاء العمومي ليتواّلها القطاع الخاّص.

العوامل لتؤّدي، خاصة بعد أن زادتها عمقاً  وقد تداخلت هذه 
االقتصاد  وانكامش   2008 سنة  من  بداية  العاملية  املاليّة  األزمة 
بني  التنمية  مستويات  يف  الهّوة  اتساع  إىل  تالها،  الذي  العاملي 
البلدان وارتفاع نسب البطالة وحجمها وتفاقم التفاوت يف األجور 
والدخل بني الفئات االجتامعية وبني األقاليم والجهات داخل البلد 

الواحد. 

ويتضح من التقرير حول الشغل يف العامل الذي أصدرته منظمة 
العمل الدولية يف جوان 2013 تحت عنوان »إعادة بناء النسيج 
االقتصادي واالجتامعي«، أن عدد العاطلني عن العمل يف العامل قد 
بلغ يف منتصف سنة 2013 مئتي مليون شخص، وأنه من املقّدر 
أن يرتفع هذا العدد، إذا تواصل النسق الحايل لتطّور البطالة، إىل 

مئتني ومثانية ماليني )208( سنة 2015. 

غنيّة  »تنمية   2014 لسنة  الشغل  حول  العاملي  التقرير  ويبنّي 
شهر  يف  الّدولية  العمل  منظمة  أصدرته  الذي  الشغل«،  مبواطن 
العامل قد  العاطلني عن العمل يف  ماي من هذه السنة، أن عدد 
ازداد بـ 4 ماليني فرد سنة 2013. وهو أرفع بـ 30.6 مليوناً عاّم 

كان عليه قبل األزمة العامليّة. 

خالل  إحداثها  يجب  التي  الشغل  مواطن  التقرير  هذا  ويقّدر 
النشيطني  السكان  عدد  ارتفاع  ملجابهة  املقبلة  سنوات  الخمس 

الذين سيصلون إىل سوق العمل بـمئتني وثالثة عرش مليوناً 

)213( منهم مئتا مليون يف البلدان الصاعدة والنامية.

عدد  فإن  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  بلدان  إىل  وبالنسبة 
 12.6 مقابل   2013 سنة  شخص  مليون   15.9 بـ  يقّدر  العاطلني 
مليوناً سنة 2007. ومن املرشح أن يبلغ هذا العدد 16.8 مليون 

شخص سنة 2015.

 –  2014 لسنة  االجتامعية  الحامية  حول  العاملي  التقرير  ويبني 
2015، أن نسب البطالة يف البلدان العربية تبقى مرتفعة عموماً، 
ما عدا البلدان النفطية يف الخليج العريب. وقد تراوحت سنة 2013 
أو 2012 )حسب البيانات املتوفرة والتي تهم 12 بلداً( بني 0.5% 
يف قطر و%23 يف فلسطني. وترتاوح هذه النسبة لدى النساء بني 

%2.8 يف قطر و %37.1 يف سوريا.

أّن  إىل  آنفاً،  إليهام  املشار  التشغيل،  حول  التقريران   ويشري 
عميقة  تبقى  الشغل،  سوق  يف  األساسيّة  الهيكليّة  االختالالت 
البلدان  يف  سيام  ال  املدى،  طويلة  البطالة  يف  باألساس  وتتمثل 
يف  املنظم  غري  القطاع  يف  للعمل  املرتفعة  والنسبة  املتقدمة، 
البلدان الّنامية. وإن تضافر عاميل البطالة وتطّور أشكال العمل 
الهّش يف القطاع غري املنظم، تؤدي حتامً إىل ارتفاع نسبة الفقر 
والهشاشة االجتامعية، حتى يف أوساط بعض الفئات العاملة التي 
ال تنتفع بحقها يف األجر العادل والحامية االجتامعيّة التي تؤّمنها 
السلبيّة لغوائل  التأثريات  ضد املخاطر االجتامعيّة، وتحميها من 
املنظم،  غري  القطاع  يف  للعمل  عرضة  أكرث  املرأة  وتعترب  الّدهر. 
حيث يشتغل فيه %48.7 من النساء مقابل %46.9 من الرجال. 
ولنئ يبلغ الفارق بني الجنسني يف هذا املجال نحو نقطتني، بالنسبة 
للمعّدل العاملي، فإنّه يصل إىل 25 نقطة يف بلدان شامل إفريقيا، 
من  وجهاً  ذلك  ويربز  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  نقاط  و5.9 
وجوه عدم املساواة بني املرأة والرجل يف مجال الشغل والحامية 

االجتامعيّة.

 وإذ تبني إحصائيّات برنامج األمم املتحدة للتنمية أن الفقر املدقع 
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قد تراجع بصفة عامة، فإّن 1.2 مليار شخص ال يزالون يعيشون 
الفقراء  املشتغلني  األفراد  عدد  وإّن  املدقع،  الفقر  خط  تحت 
)الذين يعيشون بأقل من 1.25 دوالر يف اليوم(، ال يزالون ميثلون 
 .2013 سنة  و13%   2012 سنة  املشتغلني  السكان  من   15.1%
كام أّن %60.9 من السكان النشيطني يف العامل الّنامي ال يزالون 

يعيشون بأقل من 4 دوالرات للفرد الواحد يف اليوم سنة 2011.

وبالنسبة للبلدان العربية، تربز إحصائيات منظمة العمل الدولية، 
أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 1.25 دوالر يف اليوم 
ترتاوح بني %0.1 يف األردن و%46.1 يف جزر القمر و%23.4 يف 
يومياً،  دوالرين  من  بأقل  يعيشون  الذين  السكان  أما  موريتانيا. 
و  القمر  جزر  و %65 يف  األردن  يف  بني 1.6%  نسبتهم  فترتاوح 

%47.7 يف موريتانيا.

وعىل مستوى توزيع مثار النمّو، يتضح وفقاً للتقرير العاملي حول 
األجور الذي صدر عن منظمة العمل الدولية سنة 2013 بعنوان 
»األجور والّنمو العادل«، أنّه »لعقد من الزمان أو أكرث قبل األزمة 
انفّك االرتباط بني األجور وإنتاجيّة العمل يف العديد من البلدان، 
العاملية...«  االقتصادية  اإلختالالت  من  العديد  أسهم يف  ما  وهو 
مضيفاً »أنه منذ مثانينات القرن املايض شهد نصيب العاملة من 
الدخل  من  أقّل  حّصة  تخصيص  يعني  مبا  نزوليّاً  اتجاهاً  الدخل 
حالة  يف  سواء  املال،  رأس  إىل  أعىل  وحّصة  العاملة  إىل  الوطني 
ركود األجور الحقيقية أو حتى يف البلدان التي شهدت فيها األجور 

الحقيقية منّواً رسيعاً«. 

وما من شّك يف أّن هذا املنحى الخطري يؤثر سلبيّاً عىل مدى انتفاع 
املواثيق  تضمنه  الذي  العادل  األجر  يف  األسايس  بحّقهم  األجراء 
تشهده  بدأت  الذي  الحقيقي  الرتاجع  أو  التّآكل  ويربز  الّدوليّة، 
املكاسب االجتامعية التي تراكمت خالل عقود من الزمن بفضل 
نضاالت الطبقة العاملة والقوى التقدمية. وعالوة عىل ذلك، فإن 
والتداين  االستهالك  عىل  كذلك  سلبيّة  انعكاسات  االتجاه  لهذا 
دفع  عوامل  من  كعامل  الداخيل  الطلب  عىل  وبالتايل  العائيل، 

الّنمّو املندمج واالستثامر والقدرة عىل خلق فرص العمل.

وبنّي التقرير نفسه أن هذا الرتاجع يف نصيب العاملة من الدخل 
والعوملة  التكنولوجي  التقّدم  إىل  جهة  من  يعود  إذ  الوطني، 
تراجع  إىل  كذلك  يعود  فإنه  املاليّة،  األسواق  وتوسع  التجاريّة 
تآكل  إىل  أّدى  الذي  األمر  النقابيّة،  االتحادات  وفاعليّة  كثافة 
القوى التفاوضية للعاملة. ويف ذلك خطر يهّدد مدى قدرة الطبقة 
بغض  األساسيّة،  وحقوقها  مكتسباتها  عن  الدفاع  عىل  العاملة 
الطرف عاّم ينتج عن ذلك من تفاقم للفقر والتهميش واإلقصاء 

االقتصادي واالجتامعي، حتى يف صفوف املشتغلني. وهو ما يعيق 
توّسع نطاق الحامية االجتامعية وتطّور برامجها وتدابريها، فضالً 
عن تأثريه عىل التوازنات املالية لألنظمة املبنية عىل املساهامت، 
يف  بالخصوص  املتمثلة  الدميغرافيّة،  التحوالت  ظل  يف  سيام  ال 
ارتفاع مؤّمل الحياة وعدد السكان املسنني يف العديد من البلدان، 
الصحية  التغطية  منظومات  عىل  ضغوط  من  ذلك  يسلطه  وما 

واالجتامعية.

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

األجور الحقيقية.

وعن تأثريات الربيع العريب، يربز التقرير نفسه أن نتائج البحوث 
يتصدران  املعيشة،  تكلفة  وارتفاع  العادل  “األجر  أن  إىل  تشري 
عدة  دفع  قد  العريب  الربيع  أن  ويبدو  العريب.  الشباب  أولويات 
بلدان إىل إجراء زيادات أكرث يف أجور العاملة املحلية يف القطاع 
لألجور  األدىن  الحد  يعد  الخاص،  للقطاع  بالنسبة  أنه  العام. غري 
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 
التعاون  مجلس  بلدان  من  املالية  التحويالت  مرونة  استمرار 
رمبا  األخرى  املقاصد  بلدان  أن  إال  املتوقع،  من  أكرث  الخليجي 
هذا  يف  اإلشارة  وتجدر  املهاجرة.  للعاملة  األزمة  تكلفة  حّملت 
دخول  عىل  بحدة  يؤثر  املالية  التحويالت  تراجع  أن  إىل  الصدد 
له  أن  كام  صاف،  بشكل  للمهاجرين  املصدرة  البلدان  يف  األرس 
وارتفاع  واملدخرات،  الكيل  االستهالك  انخفاض  شكل  يف  تبعات 

معدالت البطالة، وانخفاض األجور داخل البلد. 

وعىل صعيد الفوارق يف توزيع الدخل، يبني تقرير برنامج األمم 
أرفع  مستوى  يف  اليوم  هو  دجيني  معامل  أن  للتنمية،  املتحدة 
عاّم كان عليه يف مثانينات القرن املايض يف عديد الدول، ما يشري 
وبالنسبة  املعنيّة.  البلدان  داخل  الّدخل  يف  الفوارق  تعّمق  إىل 
إىل املنطقة العربية التي تتوفر بشأنها املعطيات ) 12 بلداً ويف 
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العراق  يف   30.9 بني  يرتاوح  املؤرش  هذا  فإن  مختلفة(،  سنوات 
و64.3 يف جزر القمر و40.9 يف ملغرب.

كّل 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 
أهميّة بالغة، ويتبّوأ موقعاً  موضوع الحامية يكتيس شيئاً فشيئاً 
الوطني  املستوى  التنمية سواء عىل  العام حول  النقاش  يف  بارزاً 
أو اإلقليمي أو الّدويل، ويف كل املنظامت الدولية واإلقليمية ذات 

العالقة املبارشة أو غري املبارشة.

الحامية االجتامعّية: اهتامم متزايد ومكانة مركزيّة يف سلم ( 1
أولويات املنظامت الدولّية

أصبحت مسألة الحامية االجتامعية، منذ العقد األخري من القرن 
املايض، تحتّل مكانة مركزيّة يف سلّم اهتاممات املنظامت الّدولية، 
ويف مقاربات التنمية بصفة عامة والتنمية البرشية بصفة أخّص، 
باعتبارها إحدى املقّومات الرئيسة لتكريس الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية. ويتجىّل اإلجامع الدويل الحاصل يف السنوات األخرية 
حول الحامية االجتامعيّة بالخصوص من خالل السعي إىل إعادة 
النظر يف االختيارات والسياسات، وتطوير املقاربات ومزيد األخذ 
أشار  الصدد  هذا  ويف  املسألة.  لهذه  الحقوقي  الجانب  باالعتبار 
تقرير املدير العام ملكتب العمل الدويل إىل مؤمتر العمل الدويل 
التفكري يف السياسات«.  لسنة 2008 إىل »أن األزمة دافع إلعادة 
يف  العربيّة  العمل  ملنظمة  العام  املدير  أبرز  نفسه  السياق  ويف 
تقريره للدورة 39 ملؤمتر العمل العريب امللتئمة يف ماي 2012 أن 
»التاريخ يشري إىل أّن تطوير الحامية االجتامعيّة الجذري خرج من 

رحم أزمات اجتامعيّة طاحنة«.

االجتامعية،  للربامج  أهمية  تعري  ال  كانت  التي  املنظامت  فحتى 

ويف  العمومي  اإلنفاق  من  الحّد  عىل  دوماً  تعمل  كانت  والتي 
وسلعنة  االقتصاديات  تحرير  إىل  وتسعى  االجتامعية،  الربامج 
الدويل  البنك  وباألخّص  والتعليم،  كالصحة  االجتامعية  الخدمات 
الحامية  بأهمية  اليوم  تقّر  أصبحت  الدويل،  النقد  وصندوق 
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 
وقد  حظاً.  األقل  الفئات  عىل  األزمات،  عند  إليها  تلتجئ  التي 
جاء يف تقرير صادر عن صندوق النقد الدويل يف 21 ماي 2014 
أنّه  بالتشغيل«  املتصلة  املسائل  حول  الصندوق  »نصائح  حول 
»من املهّم كذلك وضع جهاز للحامية االجتامعية لحامية الفئات 
األكرث هشاشة. ففي أوروبا عمل صندوق النقد الدويل بالتعاون 
النفقات  الدويل واللجنة األوروبية عىل حامية  البنك  الوثيق مع 
اإلمكان، حتى ملا كان من الرضوري  االجتامعية والتشغيل، قدر 

تقليص الحجم الكيل للنفقات العمومية«.

جهود  يدعم  أصبح  الدويل  البنك  أن  إىل  كذلك  اإلشارة  وتجدر 
بعض الدول الساعية إىل إدخال إصالحات هيكلية عىل منظومات 
الحامية االجتامعية فيها مبا يسهم يف استدامتها وضامن تواصل 
للحامية  اسرتاتيجية  البنك  وضع  الّصدد  هذا  ويف  خدماتها. 
»بعد  أنّه  مقدمتها  يف  جاء   2012-2022 والتشغيل  االجتامعية 
املعنية  واألطراف  املتعاملني  مع  وحوار  مكثفة  مشاورات 
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 
وحلول  وحوكمة،  متويل،  خلق  وعىل  الربامج،  عرب  واالزدواجية 

مصممة خصيصاً لسياقاتها الخاصة«.
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اإلطار 2 – اسرتاتيجية البنك الدويل للحامية االجتامعية والعمل 2012 – 2022: 

املرونة واإلنصاف والفرص

يدعم البنك الدويل الحامية االجتامعية والعمل يف البلدان التي تعّد من عمالء البنك، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من مهمته املتمثلة يف التخفيف من الفقر 
من خالل النمو املستدام والشامل. 

وتنّص اسرتاتيجية البنك الدويل الجديدة للحامية االجتامعية والعمل )2022-2012( عىل 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 الرّفاه 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§عىل مستوى الهيكل

1. التحليل التشخييص للحاجات وتقييم فاعلية برامج الحامية االجتامعية والعمل الراهنة.

2. صياغة اسرتاتيجية ورسم خريطة للمسار من األوضاع الحالية إىل األهداف االسرتاتيجية.

3. التعرف 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§عىل مستوى التنفيذ

4. وضع 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.

5. متويل الربامج واملساعدات املالية ملساندة املرشوعات التجريبية والتوسع، وحزمتي االستثامر أو متويل الربامج مع املساعدات الفنية وتقييم األثر.
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السعي  مجال  يف  الدويل،  املستوى  عىل  الحاصل،  التطور  ولبيان 
إىل تطوير منظومات الحامية االجتامعيّة يجدر الرتكيز بالخصوص 

عىل املحطات اآلتية :

من 	§ الالئق«  العمل  »برنامج  إطالق   1  -1  
الذي  سنة 1999  الدولية  العمل  منظمة  قبل 
والحقوق  املبادئ  احرتام  واجب  عىل  يتأسس 
الربنامج عىل  العمل. ويقوم هذا  األساسية يف 

أربعة عنارص أساسيّة هي:

 الحق يف االستخدام برشوط منصفة،	§

 الحق يف الحامية االجتامعيّة،	§

 الحق يف التمثيل النقايب،	§

 الحّق يف الحوار االجتامعي.	§

العنارص  أحد  االجتامعية  الحامية  تعترب  وإذ 
العنارص  بقيّة  فإّن  للربنامج،  املكّونة  الرئيسية 
مجتمعة أو منفصلة تشّكل يف الحني ذاته وجهاً 
كرامتهم  وضامن  املشتغلني  حامية  وجوه  من 
التكريس  يف  يسهم  مبا  دخلهم،  ومستوى 
والتغطية  العمل  يف  األساسية  لحقوقهم  الفعيل 

االجتامعية. 

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

التاريخ اتُّخذ ملكافحة الفقر«.

تحقيقها يف  آجال  التي ضبطت  األهداف  وتتمثل هذه 
سنة 2015 يف:

 الهدف 1 : القضاء عىل الفقر املدقع والجوع، 	§
من خالل:

أ( تخفيض نسبة السكان الذين يقّل دخلهم اليومي عن 
و2015.   1990 بني  ما  الفرتة  يف  النصف  إىل  واحد  دوالر 
ولنئ يربز تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول تنفيذ 

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

والحرمان.

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

البلدان العربية. 

فبعد سنوات من الرتاجع، يبدو أّن عدد الفقراء عاد ليزداد 
الدولية.  املقاييس  رصده  عىل  تقدر  ال  ا  حدًّ يبلغ  ورمبا 
فاملكاسب التي تحققت يف الحّد من الفقر تبّددت يف بعض 
البلدان العربية بسبب التحّوالت السياسيّة والنزاعات. وإذ 
بلغت نسبة الفقر املدقع يف املنطقة العربية %4.1 سنة 
2010 بعد أن كانت %5.5 سنة 1990، فإنها تقّدر يف سنة 

2012 بنحو 7.4%.

ب( توفري العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، 
األزمة  أّن  يتبني  أنه  غري  مبن فيهم النساء والشباب. 
مليون   28 بـ  العاطلني  عدد  ازدياد  إىل  أّدت  االقتصادية 
شخص منذ عام 2007 ، وخرج من سوق العمل يف الفرتة 
نفسها 39 مليون شخص تاركني فجوة بـ 76 مليون وظيفة. 
كام ال تزال الفوارق بني املرأة والرجل يف الشغل هاّمــة 
حيث يقّدر 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. 

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

لدى الفتيات يف هذه املنطقة. 

يف  املرأة  ملشاركة  معّدل  أدىن  العربية  املنطقة  وسجلت 
معدل  أن  يف حني  يتجاوز 26%  مل  حيث  العاملة  القوى 

مشاركة الرجل يقارب املستوى العاملي بـ 77%.

ج( تخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع إىل النصف 
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يف الفرتة ما بني 1990 و2015. وهو هدف أصبح تحقيقه 
عىل الصعيد الدويل يف اآلجال يف املتناول.

تزال  ال  العربيّة  املنطقة  أّن  إىل  تشري  التقديرات  أّن  غري 
ا عن تحقيق غاية تخفيض معّدل سوء التغذية  بعيدة جدًّ

إىل النصف.

االبتدايئ: §	 التعليم  تعميم  تحقيق   :  2 الهدف 
يتسّنى  لن  بأنه  يوحي  الهدف  تجسيم هذا  نسق 
تحقيقه يف األجل. ويشار إىل أن الفقر هو السبب 
الرئييس لبقاء األطفال خارج املدارس ويحول دون 
متتعهم بتعليم أو تدريب يؤهلهم الحقاً لالندماج 
االجتامعي  بوضعهم  واالرتقاء  النشيطة  الحياة  يف 

ويؤمن مستقبلهم.

العربية  املنطقة  أن  إىل  العريب  التقرير  ويشري 
شهدت تحسناً كبرياً يف معّدالت االلتحاق بالتعليم 
االبتدايئ التي بلغت %92 سنة 2011. وقد اقرتبت 
التعليم  تعميم  غاية  تحقيق  من  عربية  بلدان   9
االبتدايئ هي اإلمارات والبحرين وتونس والجزائر 
وعامن وقطر والكويت واملغرب ومرص. أما البلدان 
ا فإنها ال تزال تواجه تحّديات كبرية  العربية األقل منوًّ

مع وجود مؤرشات مثرية للقلق تنذر بالرتاجع.

: تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني §	 الهدف 3 
يف  مطّرد  تقّدم  إحراز  التقرير  يربز  املرأة: يف حني 
تحقيق املساواة يف مجال التعليم، فإّن هناك حاجة 
ماّسة إىل املزيد من اإلجراءات الهادفة يف عديد من 
املناطق. كام تبنّي عمليّة التقويم أّن املرأة ال تزال 
يف مناطق العامل النامي تشغل وظائف أقّل أمناً مع 
ما  يف  أّما  الرّجال.  من  أقّل  اجتامعيّة  استحقاقات 
تحّسنت  فإن مساهمتها  السيايس،  باملجال  يتعلّق 

خاصة نتيجة نظام الحصص. 

حّققت  العربية  املنطقة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
مجال  يف  الجنسني  بني  التكافؤ  نحو  كبرياً  تقدماً 

التعليم.

التقرير §	 أبرز  تقليل وفيّات األطفال:   : الهدف 4 
اإلنجاز  نسق  وترسيع  الجهد  مضاعفة  رضورة 

لبلوغ الهدف. 

الثلث  قرابة  األطفال  وفيات  معّدل  انخفض  ولنئ 
يف املنطقة العربيّة، فإن التقّدم ال يزال بطيئاً نحو 

األطفال  وفيات  معّدل  وانخفض  الغاية.  تحقيق 
 .1990 عام  منذ   36% حواىل  الخامسة  سن  دون 
تخفيض  يف  كثرياً  املحرز  التقّدم  يختلف وضع  وال 
معّدل وفيات الرضع، وإن اتسم الرتاجع بقدر أكرب 
من البطء، حيث سجلت املنطقة انخفاضاً بنسبة 

34 يف املائة.

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

%13 يف العقدين املاضيني.

الهدف 5 : تحسني الصحة النفاسية: بالنظر إىل ما §	
تحقق عىل هذا الصعيد ووفقاً لنفس التقرير فإّن 
تحقيق هذا الهدف، عىل املستوى العاملي، ال يزال 

بعيد املنال. 

معّدل  انخفض  العربية  البلدان  مستوى  وعىل 
وفيات األمهات يف املنطقة بنسبة %27 بني عامي 
املعّدل  هذا  انخفاض  تجاوز  وقد  و2010.   1990
يف مجموعتي بلدان املرشق وبلدان املغرب 60%، 
تحقيق  من  قريبتني  املجموعتان  هاتان  وأصبحت 
الغاية التي تقيض بتخفيض معّدل وفيات األمهات 
مبقدار ثالثة أرباع. ومتكنت بلدان مجلس التعاون 
وفيات  معّدل  تخفيض  من  العربية  الخليج  لدول 
يف  التغرّي  وقع  أن  غري  النصف.  مبقدار  األمهات 
املنطقة تباطأ منذ عام 2000. وإذا ما قورن املعّدل 
مع  التسعينات  يف  الوفيات  لتخفيض  السنوي 
املعّدل الذي ُسجل يف الفرتة من 2000 إىل 2010، 
مجموعات  ثالث  يف  توقف  قد  التقّدم  أن  ياُلحظ 
املنطقة.  تتكون منها  التي  األربع  املجموعات  من 
فقط  بلدان  تسعة  سجلت  بلداً،   22 أصل  ومن 
أرسع منذ عام 2000 مقارنة مبا كان عليه  تقّدماً 
الوضع يف التسعينات. ومن أسباب وفيات األمهات 
عدم توفر الرعاية الصحية بالقدر الكايف وبالنوعية 
الجيدة، وصعوبة الحصول عىل خدمات اإلجهاض 
املرأة،  صحة  تحمي  التي  بالطرق  الحمل  ومنع 

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

السودان واليمن.

الهدف6: مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/ §	
اإليدز واملالريا وغريهام من األمراض: يشري التقرير 
إىل أّن حاالت اإلصابات باإليدز آخذة يف االنخفاض، 
غري أّن هناك 2.5 مليوين شخص يصابون سنوياً مبا 
يتطلب مواصلة الجهد. كام يشري إىل أنه ال بد من 
املكاسب  عىل  املحافظة  أجل  من  االلتزام  تجديد 

التي تحققت يف مجابهة املالريا. 

الهدف7: كفالة االستدامة البيئيّة: يتطرق تقرير §	
تختفي  مازالت  الغابات  أن  إىل  التنفيذ  متابعة 
الدفيئة  الغازات  وانبعاث  بالخطر  تنذر  مبعّدالت 
االستغالل  وتواصل  جديد  من  االرتفاع  إىل  تعود 
لهذه  ما  يخفى  وال  السمكية.ّ  لألرصدة  املفرط 
والفقر  الدخل  مستويات  عىل  تأثري  من  العوامل 
أما  وشموليتها.  التنمية  واستدامة  القوت  وتأمني 
بلوغ  تّم  فقد  للرشاب،  الصالح  املاء  بخصوص 
بالنسبة  الوضع  أن  ـد  يب̊ عامة،  بصفة  الهدف 
للفقراء يف املناطق الريفية ال يزال يثري قلقاً بالغاً. 

الحصول عىل  نسبة  تحّسنت  العربية  البلدان  ويف 
و2011،   1990 عامي  بني  املأمونة  الرشب  مياه 
فوصلت إىل %81. وبينام متيض بعض البلدان عىل 
املسار الصحيح نحو تحقيق هذه الغاية، تراجعت 
والسودان  الجزائر  يف  املياه  عىل  الحصول  نسبة 
والعراق وفلسطني واليمن. وتُعزى الصعوبات التي 
وكذلك  املياه،  يف  الشح  إىل  البلدان  هذه  تواجهها 
إىل عدم الكفاءة يف إدارة املوارد املائية، والنقص يف 
املوارد املالية، وضعف االستثامر. وتحّد الرصاعات 

وعدم االستقرار من توفر املياه.

الهدف 8: إقامة رشاكة عامليّة من أجل التنمية: §	
أشار التقرير إىل أن أموال املعونة يف انخفاض، وأنها 
تبتعد عن البلدان األكرث فقراً وهو ما يعيق التقدم 

يف إنجاز مختلف األهداف األخرى.

حول  األممي  التقرير  من  يستنتج  ما  أبرز  ومن 
مقدمته  يف  جاء  ملا  ووفقاً  األلفيّة،  أهداف  تنفيذ 
بقلم األمني العام ملنظمة األمم املتحدة أنه »أحرز 
تقدم هام وكبري يف تحقيق الغايات...غري أن تحقيق 
البلدان  بني  ما  يف  متوازناً  يكن  مل  األلفية  أهداف 
وداخلها... وأنه ال بّد من تكثيف الجهد من أجل 

بناء مستقبل أكرث أمناً واستدامة للجميع«.

أما التقرير العريب فإنه يربز أن » املنطقة العربية 
متّكنت من تحقيق تقدم كبري، وال سيّام يف تعميم 
إىل  الطريق  أّن  غري  الصحية،  والرعاية  التعليم 
تحقيق األهداف املنشودة كاملة ال يزال طويالً...
ميكن  ال  العربية  املنطقة  يف  التنمية  قضايا  وأن 
فمع  الراهن.  الواقع  عن  معزل  يف  معالجتها 
استمرار احتالل إرسائيل فلسطني، ال تزال املنطقة 
العربية ترزح تحت احتالل هو الوحيد املتبقي يف 
االقتصادية واالجتامعية  والحياة  الحديث،  التاريخ 
والسياسية فيها ال تزال رهينة حاالت مستجدة من 
ملا  إمنائية  خطة  أي  االستقرار...وأّن  وعدم  الرصاع 
الفعالية املرجوة، ما مل  بعد عام 2015 لن تحقق 
الذين  العرب  املاليني من  يرتّدد فيها صدى صوت 
االجتامعية.  والعدالة  والكرامة  بالحرية  ينادون 
والتحديات الكربى، عىل جسامتها، ال تحجب األمل 
وإمكانات،  موارد  تختزن  فاملنطقة  املستقبل.  يف 
اندفعت  وإرادة  الشابة  الطاقات  ثروة من  أهّمها 
تجليّاتها واضحة يف شوارع املنطقة وساحاتها. وإذا 
للتغيري  محركاً  تحّولت  الطاقة  هذه  استثمرت  ما 
وأساساً لبناء اقتصادات قوية، ومجتمعات وأوطان 

منيعة متلك مقّومات االزدهار يف املستقبل«.

وقد حرصنا عىل تقديم هذا التقييامت ملدى تقّدم 
أّن  وضوح  بكل  يربز  ألنه  األلفيّة  أهداف  تجسيم 
استقراره  وعدم  الدخل  وضعف  الفقر  مقاومة 
ملعالجة  الرئييس  املدخل  تعترب  املساواة  وانعدام 
مختلف هنات التنمية وبلوغ هذه األهداف عىل 
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الحامية  أّن  يبنّي كذلك  ما  اختالف مجاالتها، وهو 
االجتامعية باعتبارها من أبرز آليّات مقاومة الفقر 
وعدم املساواة تصبح ذات مكانة مركزيّة وأساسيّة 

يف إشكالية التنمية الشاملة والدامجة واملستدمية.

التغطية 	§ لتوسيع  الدولية  الحملة  إطالق   3  -1
االجتامعيّة سنة 2003 التي أقرّتها الدورة التاسعة 
ما  وهو   ،2001 سنة  الدويل  العمل  ملؤمتر  ومثانني 
مكن من توجيه املزيد من العناية ملوضوع الحامية 
إىل  والوصول  الدولية  الساحة  عىل  االجتامعيّة 

إجامع حولها.

1- 4 اعتامد مؤمتر العمل الدويل سنة 2008 إعـالناً 	§
عوملــة  أجــل  مــن  االجتامعية  العدالة  بشأن 
للحامية  تدابري  وتعزيز  وضع  أن  فيه  أقّر  عادلــة 
الظروف  مع  ومكيفة  مستدامة  تكون  االجتامعية 
الوطنية، تعترب أحد األهداف االسرتاتيجية األربعة 

للمنظمة. ويتضمن هذا الهدف بالتحديد: 

 توسيع الضامن االجتامعي ليشمل الجميع، مبا 	§
يف ذلك التدابري الرامية إىل توفري دخل أسايس 
وتكييف  الحامية،  إىل  يحتاجون  من  لجميع 
الجديدة  االحتياجات  لتلبية  وتغطيته  نطاقه 
رسعة  تولّدها  التي  الشك  مواطن  ومواجهة 
والسكانية  واملجتمعية  التكنولوجية  التغريات 

واالقتصادية؛ 

 ظروف عمل صحية وآمنة؛ 	§

عمل 	§ وساعات  ومكاسب  أجور  سياسات   
وغري ذلك من ظروف عمل متكن الجميع من 
التقدم،  مثار  من  عادل  قسط  عىل  الحصول 
مستوى  من  أدىن  حداً  يضمن  أجر  وتوفري 
إىل  واملحتاجني  املستخدمني  لجميع  املعيشة؛ 

مثل هذه الحامية. 

الحامية 	§ أرضيّة  ملفهوم  التدريجي  الربوز   5  –  1
أجل  »من  شاملة  مبادرة  واعتامد  االجتامعيّة 
قبل  من   9002 سنة  االجتامعيّة«  للحامية  أرضيّة 
رؤساء سكريتريية األمم املتحدة كإحدى املبادرات 
العامليّة. ودعت لجنة األمم  التسع ملجابهة األزمة 

املتحدة للتنمية االجتامعية منظمة العمل الدولية 
االجتامعيّة.  للحامية  اسرتاتيجيتها  تعزيز  إىل 
سياسات  بأهمية   0102 سنة  األلفية  قّمة  وأقرّت 
أرضية الحامية االجتامعية يف ترسيع وترية تحقيق 
هذه  تّوجت  وقد  لأللفيّة.  اإلمنائيّة  األهداف 
املساعي واملبادرات باعتامد التوصية 202 ملنظمة 
للحامية  الوطنيّة  »األرضيّات  الدولية حول  العمل 

االجتامعيّة« يف جوان 2102. 

اعتامد 	§ عىل  عالوة  العريب:  املستوى  عىل   6  -1
بالتّأمينات االجتامعيّة،  تتعلقان  اتفاقيتني عربيتني 
فقد وضعت منظمة العمل العربية، خالل الدورة 
السادسة والعرشين ملؤمتر العمل العريب يف مارس-
آذار 9991، اسرتاتيجية عربية للتأمينات االجتامعية 
والوطنية  القومية  األهداف  تتضمن مجموعة من 
واآلليات الهادفة إىل تطوير منظومات الحامية يف 

البلدان العربية.

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

االجتامعية باعتبارها جزءاً من الحّل.
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اإلطار 3: االسرتاتيجية العربية للتأمينات االجتامعّية

حددت االسرتاتيجية العربية للتأمينات االجتامعية أهدافها وآليّاتها عىل النحو الذي ميكن تلخيصه يف ما يأيت:

أّوال: األهداف عىل املستوى الوطني:

توسيع نطاق شمولية مظلة الـتأمينات االجتامعية . 1

تطوير منافع ومزايا الـتأمينات االجتامعية . 2

تبسيط إجراءات االستفادة من منافع الـتأمينات االجتامعية، . 3

حامية القيمة الحقيقية ملنافع ومزايا التأمينات االجتامعية، . 4

تعزيز مساهمة استثامرات أموال التأمينات االجتامعية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية. 5

تطوير مستويات الخدمات االجتامعية التي تقدمها التأمينات االجتامعية للمؤمن عليهم. 6

ثانيا: األهداف عىل املستوى القومي:

تطوير فاعليّة التأمينات االجتامعية. 1

متاثل مستويات التأمينات االجتامعية العربية وتطويرها. 2

تطوير أداء املنظامت العربية املعنية بالتأمينات االجتامعية. 3

التعاون بني مؤسسات التأمينات االجتامعية العربية.. 4

ثالثا: اآللــــيّـــــات:

التوسع يف شمول مختلف . 1 التي تحول دون  تتناول املشكالت واملعوقات والصعوبات  بإجراء دراسات  التأمينات االجتامعية  قيام مؤسسات 
الفئات العاملة.

متابعة مكتب العمل العريب لبعض التجارب املنتقاة من البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف مجال شمول العامل غري املشمولني بالتأمينات . 2
االجتامعية... وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

تبادل نتائج الدراسات من قطر آلخر من خالل مكتب العمل العريب.... 3

سعي مكتب العمل العريب لدى الجمعية الدولية للضامن االجتامعي لعقد اتفاقيات للتعاون يف املجاالت الفنية.... 4

قيام مكتب العمل العريب واملركز العريب للتأمينات االجتامعية بتعميم التجارب العربية الناجحة يف مجاالت تطبيق التأمني الصحي.... 5

قيام مكتب العمل العريب واملركز العريب للتأمينات بوضع مناذج أدوات قانونية لكل تأمني من التأمينات االجتامعية.. 6

تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم املنافع للمؤمن عليهم من خالل اعتامد مبدأ الالمركزية وتعميم وإنشاء الفروع واملكاتب والوحدات بحيث . 7
تكون أقرب إىل الفعاليات العاملية وكذلك التوسع يف مكننة أعامل املؤسسات التأمينية...

التنسيق بني مراكز التدريب والدراسات والبحوث التأمينية العربية، مع تبادل هذه املراكز التجارب واآلليات والخرباء واملتدربني عىل املستوى . 8
القومي، عىل أن يقوم املركز العريب للتأمينات االجتامعية بتعميم معلومات كافية عن هذه املراكز عىل الدول العربية.

تضمني الترشيعات التأمينية مبادئ وآليات لحامية القيمة الحقيقية لتعويضات الضامن والتأمينات االجتامعية وذلك من خالل تقرير زيادات . 9
عىل املعاشات بشكل دوري.
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10. تشجيع 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.

بنك  إنشاء  بهدف  الالزمة  واإلحصائيات  بالبيانات  العريب  العمل  مكتب  بتزويد  العربية  الدول  يف  االجتامعية  التأمينات  مؤسسات  قيام    .11
للمعلومات التأمينية العربية.

12. عقد ندوات عربية للتأمينات االجتامعية لدراسة األسباب التي حالت أو تحول دون تصديق وتطبيق االتفاقيات العربية الخاصة بالتأمينات 
االجتامعية.

13. عقد 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.

14. دعوة 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.

البعدين ( 2 ذات  واالسرتاتيجية  االجتامعية  الحامية  أرضّية 
لتوسيع التغطية االجتامعّية:

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

حددتها  التي  االجتامعي  للضامن  األّوليّة  الضامنات  وتتمثل 
التوصية 202 يف:

والخدمات،  السلع  من  مجموعة  عىل  الحصول  )أ( 
محددة عىل املستوى الوطني، تشمل الرعاية الصحية 
تكون  أن  عىل  األمومة،  رعاية  ذلك  يف  مبا  األساسية، 
نوعية  وذات  ومقبولة  إليها  الوصول  ويسهل  متوفرة 

جيدة؛

عند  األقل  عىل  لألطفال،  األسايس  الدخل  )ب(تأمني 
وتوفري  الوطني،  الصعيد  عىل  املحدد  األدىن  املستوى 
سلع  وأي  والرعاية  والتعليم  التغذية  عىل  الحصول 

وخدمات رضورية أخرى؛

املستوى  عند  األقل  عىل  األسايس،  الدخل  تأمني  )ج( 
األدىن املحدد عىل الصعيد الوطني، لألشخاص يف سن 
العمل غري القادرين عىل كسب دخل كاف، ال سيام يف 

حالة املرض والبطالة واألمومة واإلعاقة؛

املستوى  عند  األقل  عىل  األسايس،  الدخل  تأمني  )د( 
األدىن املحدد عىل الصعيد الوطني، لألشخاص املسنني.

نطاق  لتوسيع  بعدين  ذات  اسرتاتيجية  من  األرضية جزءاً  ومتثل 
الضامن االجتامعي، تضّم من جهة مجموعة من ضامنات الضامن 
أخرى  جهة  ومن  األفقي(  )البعد  للجميع  األساسية  االجتامعي 
تنفيذها  يتم  العمودي(  )البعد  أعىل  ملعايري  التدريجي  اإلرساء 
االقتصادية  وفقا لسياسة كل دولة وكلام سمحت بذلك قدراتها 
أنظمة  بناء  تدريجياً  البلدان  تتوىل  أن  التوصية  وتؤكد  واملالية. 
الوطنية  ضامن اجتامعي شاملة ومالمئة ومتناسقة مع األهداف 
لكل بلد، واملحافظة عليها والسعي إىل تحقيق التكامل والتناسق 

بني سياسات الضامن االجتامعي وبقية السياسات العمومية.
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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، تتكّون من 3 طوابق:

طابق قاعدي يشمل كل األفراد وبحد أدىن من الحامية،	§

وهو 	§ املنضوين،  لألشخاص  للمساهامت  التمويلية  والطاقة  يتامىش  التغطية  من  أعىل  مستوى  يؤمن  أوسط  طابق 
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  202 عىل 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 وتأكيداً عىل دور األطراف االجتامعية ومكونات املجتمع يف تحديد االختيارات ورسم السياسات، تدعو 
التغطية باالستناد إىل استشارات وطنية واسعة ومن خالل  التوصية 202 إىل رضورة تصور االسرتاتيجيات الوطنية لتوسيع 

حوار اجتامعي فعيل. 

ولنئ ال متثل أرضية الحامية االجتامعيّة واسرتاتيجية توسيع التغطية وصفة سحرية أو صيغة وحيدة، وال معياراً عاملياً لحل املشاكل 
واملخاطر االجتامعيّة، فإنها تشكل اليوم خريطة طريق مرنة وتدريجية تساعد البلدان عىل امليض قدماً، وفقاً لنسقها وقدراتها واختياراتها 
للنمط املجتمعي، نحو إرساء منظومة شاملة ومتكاملة للحامية االجتامعية مبا يرّسع من وترية جهود مقاومة الفقر وعدم املساواة 
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 الّدولية ملا بعد 2015 باعتباره 

حّقاً أساسياً وعنرص تنمية للجميع. 

 اإلطار 4 : أرضّية الحامية االجتامعّية
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II .:ي للحماية الجتماعّية
طار القانو�ن الإ

إّن مساءلة السياسات ال ميكن أن تتّم إال يف نطاق املقاربة القامئة 
عىل الحقوق. لذلك ال بّد من استعراض أهم الصكوك واملواثيق 
يف  وتدرجها  االجتامعيّة  الحامية  يف  الحق  تضمن  التي  واملبادئ 
ظل تطّور منظومة حقوق اإلنسان من جهة، ومنظومة ترشيعات 

ومعايري العمل الدولية واإلقليمية والوطنية من جهة أخرى.

الحامية االجتامعّية يف املنظومة الّدولّية لحقوق اإلنسان:( 1

الحقوق  أّول  من  االجتامعية  الحامية  يف  الحق  يعترب 
املعرتف بها لإلنسان منذ اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان سنة 1948. فقد نصت املادة 22 عىل أن »لكل 
الضامنة  يف  الحق  املجتمع  يف  عضواً  بصفته  شخص 
القومي  املجهود  بواسطة  تحقق  أن  ويف  االجتامعية، 
ومواردها،  دولة  كل  ونظم  يتفق  ومبا  الدويل  والتعاون 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي ال غنى 
عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته«. ويتبني من خالل 
نص هذه املادة أنه تم ربط هذا الحق مبجمل الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية من جهة وبينها وبني 

كرامة الفرد ومنو شخصيته.

كام وردت بعض مكونات الحامية االجتامعية يف الفقرة 
3 من املادة 23 ضمن الحقوق املتصلة بالعمل والتي جاء 
فيها أّن: » لكل فرد يقوم بعمل الحق يف أجر عادل مرٍض 
تضاف  اإلنسان  بكرامة  الئقة  عيشة  وألرسته  له  يكفل 

إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحامية االجتامعية«. 

أما املادة 25 فقد أقرّت الحق للفرد واألرسة يف مستوى 
والرفاه،  الصحة  عىل  للمحافظة  كافية  املعيشة  من 
وكذلك حق تأمني معيشته عند البطالة واملرض والعجز 

والرتمل والشيخوخة...

العهد الدويل الخاص  تأكّدت هذه الحقوق بصدور  ثم 
االقتصادية واالجتامعيّة والثقافيّة سنة 1966  بالحقوق 
املدنية  بالحقوق  الخاص  العهد  مع  تزامن  والذي 
والسياسية إلبراز الرتابط بني هذه الحقوق والتي يبقى 
هدفها األسمى أن يكون البرش أحراراً متمتعني بالحرية 
املدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة. وقد 
كرس هذا العهد الحق يف الحامية االجتامعية من خالل 
املادة 9 التي تقّر بحق كل شخص يف الضامن االجتامعي 
مبا يف ذلك التأمينات االجتامعية ولكن وكذلك يف املواد 

واألرسة  والصحة  ورشوطه  العمل  يف  بالحق  املتعلقة 
10-11- )املواد  العيش.  ومستوى  واألطفال  واألمهات 

.)12

وإذ تعّزز الرتابط بني مختلف الحقوق بعد أن تّم اإلقرار 
خالل املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان يف فيينا سنة 1993 
بأن حقوق اإلنسان عامليّة وغري قابلة للتجزئة، وبكونها 
مرتابطة ال مفاضلة بينها وال ميكن ترتيبها حسب األولويّة، 
فقد مثّل دخول الربوتوكول االختياري املتعلق بالحقوق 
اعتامده  تّم  الذي  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 
باإلجامع من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة منذ 10 
ديسمرب ـ كانون األول 2008، حيز التطبيق بداية من 5 
ماي ـ أيار 2013، الحلقة املفقودة يف سلسلة الرتابط بني 
الفعلية  املساواة  تكريس  واستكامل  وتشابكها  الحقوق 
االقتصادية  والحقوق  والسياسية  املدنية  الحقوق  بني 
رفع  إمكانية  الربوتوكول  خول  فقد  واالجتامعية. 
الحقوق إىل  الصنف من  انتهاكات هذا  البالغات بشأن 
اللجنة الدولية املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية إذا تّم استنفاد جميع سبل اإلنصاف املحلّية. 
ومن الواضح أن مقتضيات هذا الربوتوكول من شأنها أن 
تدّعم قدرة األفراد واملجموعات من االنتفاع بحقوقهم يف 
الحامية االجتامعية وفقاً للترشيعات الوطنية وللمعايري 
الدولية، وذلك ليس لدى منظمة األمم املتحدة فحسب، 
بل وكذلك عىل املستوىني اإلقليمي والوطني. وسيمّكن 
الدول ومزيد سعيها لتفعيل  التزامات  ذلك من تدقيق 

هذه الحقوق.

واعتباراً لذلك فإن املصادقة عىل هذا الربوتوكول ال زالت 
محدودة جداً. فإىل حّد بداية جويليةـ  متوز 2014 مل تتم 
املصادقة عليه سوى من قبل 15 دولة فقط من بني 45 
دولة وقّعت عليه وهو ما يحّد من نطاقه وفاعليّته. علام 
أنه ال يوجد أي بلد عريب ضمن قامئة البلدان املصادقة 

أو حتى املوقّعة.

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

وعالوة عىل هذه الصكوك التأسيسية فقد تبعتها جملة 
من النصوص الخاصة التي ميكن اعتبارها من مقومات 

الحامية االجتامعية لعّدة فئات نذكر منها بالخصوص:

أشكال 	§ كل  عىل  القضاء  بشأن  الدولية  االتفاقية 
التمييز ضد املرأة )1979(

اتفاقية حقوق الطفل )20 نوفمرب ـ ترشين الثاين 	§
)1989

جميع 	§ حقوق  حامية  حول  الدولية  االتفاقية 
ـ  ديسمرب   18  ( أرسهم  وأفراد  املهاجرين  العامل 

كانون االول 1990(

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها 	§
االختياري ) 13 ديسمرب ـ كانون األول 2006(.

الحامية االجتامعّية يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان:( 2

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

امليثاق مادته األربعني إىل حامية األشخاص املعوقني.

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

مجال الحامية االجتامعية ليشمل منافع وخدمات أخرى 
من شأنها أن تستجيب للحاجيات البرشية ذات األولوية 

للفئات الضعيفة خاصة يف البلدان النامية.

واعتباراً لذلك كان من الرضوري اعتامد أدوات قانونية 
»كّل يشء  ذاته  الحني  الحّق يف  يبقى هذا  ال  ليك  فنية 
املعتمدة  النصوص  خالل  من  ذلك  تّم  وقد  وال يشء«. 
من قبل منظمة العمل الدولية باعتبارها الوكالة الدولية 

املختصة يف هذا املجال.

الحامية االجتامعّية يف اتفاقيات منظمة العمل الدولّية( 3

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

الضامن االجتامعي.

وقد اعتمدت املنظمة إىل تاريخه 189 اتفاقية دولية و5 
بروتوكوالت و202 توصيتني. وتجدر اإلشارة إىل أن أوىل 
االتفاقيات التي ميكن اعتبارها تندرج يف إطار الحامية 
ـ  نوفمرب  بتاريخ 29   3 االتفاقية عدد   االجتامعية هي 

ترشين الثاين 1919 حول حامية األمومة. 

وإذ ميكن اعتبار االتفاقيات املتعلقة بحقوق العامل من مجاالت 
االتفاقيات  سيام  وال  الواسع  مفهومها  يف  االجتامعية  الحامية 

الثامين األساسية وهي:

االتفاقية عدد  87 حول الحرية النقابية وحامية §	
الحق النقايب )1948(

االتفاقية عدد  98 حول حق التنظم واملفاوضة §	
الجامعية )1949(

االتفاقية عدد  29 حول العمل القرسي )1930(§	

العمل §	 عىل  القضاء  حول   105 عدد   االتفاقية 
القرسي )1957(

االتفاقية عدد  138 حول السن األدىن )1973(§	

عمل §	 أشكال  أسوأ  حول   182 عدد   االتفاقية 
األطفال )1999(

األجر §	 يف  املساواة  حول   100 عدد   االتفاقية 
)1951(
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الشغل §	  ( التمييز  بشأن   111 عدد   االتفاقية 
واملهنة( )1958(

بصفة  االجتامعي  بالضامن  املتعلقة  االتفاقيات  إن 
محددة والتي ال تزال نافذة هي االتفاقيات عدد  -102

168-157-130-128-118و183.

للضامن  الدنيا  املعايري  بشأن   102 وتعترباالتفاقية 
 1952 حزيران  جوانـ   28 بتاريخ  )اعتمدت  االجتامعي 
 )  1955 نيسان  ـ  أفريل   27 يف  التطبيق  حيز  ودخلت 
مجاالت  مختلف  حدد  الذي  الجامع  املرجعي  النص 

التغطية االجتامعية وفروعها الرئيسية التسعة وهي:

الخدمات العالجية§	

منح املرض§	

منح البطالة§	

منافع الشيخوخة§	

التغطية ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية§	

املنافع العائلية§	

منافع األمومة§	

منح العجز§	

منافع املتبقني عىل قيد الحياة.§	

الضامن  لخدمات  الدنيا  املستويات  االتفاقية  هذه  وحددت   
االجتامعي ورشوط إسنادها وفقاً ملستوى األجر يف كل بلد. وسعيا 
فقد  الوطنية  الترشيعات  يف  االتفاقية  مقتضيات  ترتجم  أن  إىل 
خولت إمكانية التصديق عليها بقبول يف مرحلة أوىل 3 فروع عىل 
األقّل. وهو ما يحّد من نطاقها وفاعليتها. وعىل الّرغم من هذه 
املرونة، فإن عدد البلدان التي صادقت عليها مل يتجاوز 47 بلداً 

منها 3 بلدان عربية فقط هي ليبيا وموريتانيا واألردن مؤخراً. 

بالضامن  املتعلقة  االتفاقيات  أهم  التايل  الجدول  يف  ونورد 
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 االعتامداالتفاقية الفروع
عدد البلدان املصادقة

العربية منهاالعامل

2 ليبيا وموريتانيا واألردن 102195247- الضامن االجتامعي )املعايري الدنيا(كل الفروع

الخدمات العالجية
1 ليبيا130196915 - الخدمات العالجية واملرض

املرض

168 - النهوض بالتشغيل والحامية من البطالة

البطالة
19888

الشيخوخة

128 – منح العجز والشيخوخة واملتبقني 

عىل قيد الحياة
196716

1 ليبيا

العجز

املتبقون عىل قيد 

الحياة

حوادث الشغل 

واألمراض املهنية

121 – حوادث الشغل واألمراض املهنية
196424

1 ليبيا

2 ليبيا وموريتانيا102195247- الضامن االجتامعي )املعايري الدنيا(املنافع العائلية

1 املغرب183200028 – بشأن حامية األمومةاألمومة

118 – بشأ ن املساواة يف املعاملةاملساواة يف املعاملة

196238

7 تونس ومرص واألردن 

وسوريا والعراق وليبيا 

وموريتانيا

157 – املحافظة عىل الحقوق يف الضامن املحافظة عىل الحقوق

االجتامعي
19824
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وميكن تقسيم صكوك منظمة العمل الدوليّة املتعلقة   
بالضامن االجتامعي إىل ثالثة أجيال:

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

املامرسات الحسنة.

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

كذلك الخدمات العالجية واملنافع العائلية.

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

واملسؤولية االجتامعية للدولة.

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

يف البلدان املتقدمة مرحلة النضج.

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 
1998 والذي مل يتضمن الحق يف الضامن االجتامعي، 
االجتامعي« سنة  الضامن  الدويل حول  و»اإلجامع 
أّن  وضوح  بكل  وأكّد  األمر  تدارك  والذي   2001
»الضامن االجتامعي حّق أسايس لإلنسان»و«إعالن 
سنة 2008 حول العدالة االجتامعية والتنمية: من 

أجل عوملة عادلة«.

وتجدر اإلشارة إىل أن منظمة العمل العربية قد 

اعتمدت 19 اتفاقية عمل عربية منها اتفاقيتان 

تعنيان بالتأمينات االجتامعية وهي:

· املستوى 	 بشأن   1971 لعام   3 عدد   االتفاقية 
األدىن للتأمينات االجتامعية

· االتفاقية عدد 14 لسنة 1981 بشأن حق العامل 	
التأمينات االجتامعية عند تنقله للعمل  العريب يف 

يف أحد األقطار.

الدويل حول  الترشيع  األساسية يف  الضعف  نقاط  أبرز  وتتمحور 
الضامن االجتامعي حول املسائل اآلتية:  

وأخذاً باالعتبار هذه النقائص التي تحد من انتفاع الفئات ذات 
التوجه  جاء  االجتامعية،  الحامية  يف  حقها  من  املحدود  الدخل 
الجديد القايض بوضع اسرتاتيجيات وطنية لتوسيع التغطية أفقياً 
وعمودياً وإرساء أرضيات للحامية االجتامعية، عىس أن ميّكن من 
التدرج نحو التغطية الشاملة وفقاً ملا تضمنته التوصية عدد 202 

التي تّم التعرض إليها يف الجزء األول من الورقة. 

كيف ميكن تجسيد تلك األهداف يف إطارهذا التّوّجه الجديد يف 
من  وينتظر  اليوم.  األكرب  التحّدي  هو  ذلك  العربية؟  مجتمعاتنا 
انخراط  نحو  تدفع  أن  الحقوقية  والجمعيات  النقابية  املنظامت 
بلداننا نحو هذا االتجاه من أجل تفعيل حق الحامية االجتامعية 
العربية  شعوبنا  من  هامة  أجزاء  مستقبل  يؤمن  مبا  وتكريسه 

وأبنائها ويسهم يف إخراجها من دائرة الخصاصة والهشاشة.

االجتامعية ( 4 الحقوق  ودسرتة  الدميقراطي  االنتقال  مسار 
واالقتصادية والثقافية يف البلدان العربية

إن استحقاقات الثورات العربية التي تبقى باألساس تأمني كرامة 
واملنصف  الالئق  العمل  فرص  وتوفري  وحريته  العريب  اإلنسان 
تهميش،  أو  إقصاء  دون  النمو  لثمرات  العادل  التوزيع  وتحقيق 
االقتصادية  الحقوق  تكريس  باتجاه  العمل  اليوم  يستوجب 
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 
أهداف  وخدمة  الحقوق  هذه  إلعامل  وتشاركية  جدية  بكل 

الثورات. 

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

تضمن عدداً من الحقوق االجتامعية عىل غرار:

الفصل 12 يف باب األحكام العامة الذي ينّص عىل 	§
االجتامعية  العدالة  تحقيق  إىل  تسعى  الدولة  أن 
استناداً  الجهات  بني  والتوازن  املستدامة  والتنمية 
التمييز  مبدأ  عىل  واعتامداً  التنمية  مؤرشات  إىل 
اإليجايب. كام تعمل عىل االستغالل الرشيد للرثوات 

الوطنيّة.

بالحقوق 	§ املتعلق  الثاين  الباب  يف   36 الفصل 
والحريات والذي ينّص عىل أن الحق النقايب مبا يف 

ذلك حق اإلرضاب مضمون.

لكل 	§ حق  الصحة  أّن  عىل  ينّص  الذي   38 الفصل 
إنسان وأّن الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية 
لضامن  الرضورية  اإلمكانيات  وتوفر  مواطن  لكّل 
الدولة  وأن  الصحية.  الخدمات  وجودة  السالمة 
تضمن العالج املجاين لفاقدي السند ولذوي الدخل 

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

لكل 	§ حق  العمل  أن  عىل  ينّص  الذي   40 الفصل 
لضامنه  الرضورية  التدابري  الدولة  وتتخذ  مواطن 
لكّل  أّن  وعىل  واإلنصاف.  الكفاءة  أساس  عىل 
مواطن ومواطنة الحق يف العمل يف ظروف الئقة 

وعادلة.

التوايل 	§ عىل  تضمن  التي  و48  و47   46 الفصول 
حقوق املرأة والطفل واألشخاص املعوقني.

املتصلة  والبنود  الفصول  و6   5 اإلطارين  يف  ونورد 
من  لكل  الجديدين  بالدستورين  االحتامعية  بالحامية 

املغرب ومرص.

غري أّن تضمني الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
بالدساتري الوطنية، ولنئ يعترب خطوة إيجابيّة تدّعم األطر 
وتأمني  إلعاملها  كاف  غري  يبقى  فإنّه  الوطنيّة،  القانونيّة 
القوى  تجّند  غياب  يف  بها  واألفراد  الفئات  مختلف  متتّع 
أجل  من  وتكاتفها  املدين  املجتمع  ومكّونات  السياسية 
الدفع نحو العمل الجّدي عىل تكريس هذه الحقوق عىل 
لذلك  الوطنيّة  للقدرات  األمثل  والتوظيف  الواقع  أرض 

الغرض.
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اإلطار 5: مقتطفات من الدستور املغريب الجديد ) 2011 ( تتصل بالحامية االجتامعّية.
جاء يف التصدير أّن »...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 أّن 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 8: تساھم 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 19: يتمتع الرجل واملرأة، عىل قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية...	

§ الفصل 29: حريات 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 31: تعمل 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 34: تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجھة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة. ولھذا الغرض، 	
تسھر خصوًص عىل ما يأيت :

− 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 6: مقتطفات من الدستور املرصي الجديد تتصل بالحامية االجتامعّية

نّصت ديباجة الدستور املرصي الجديد عىل أّن »الوطن محلٌّ للسعادة املشرتكة بني بنيه« وأكّدت أن »الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامعيّة 
حق لكّل مواطن«. 

وميكن اعتبار الفقرات أو املواد التالية األسس الدستورية للحامية االجتامعيّة بجمهوريّة مرص العربيّة:

املادة 8: يقوم 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 9: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني، دون متييز.

املادة 11: تكفل 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 احتياًجا.

املادة 12: العمل حق، وواجب، ورشف تكفله الدولة. وال يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جربًا، إال مبقتىض قانون، وألداء خدمة عامة، ملدة محددة، ومبقابل 
عادل، ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفني بالعمل.

املادة 13: تلتزم 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 تعسفيًا، وذلك كله عىل النحو الذي ينظمه 

القانون.

 املادة 15: اإلرضاب السلمي حق ينظمه القانون.

املادة 17: تكفل الدولة توفري خدمات التأمني االجتامعي. 

ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمني االجتامعي الحق يف الضامن االجتامعي، مبا يضمن له حياة كرمية، إذا مل يكن قادًرا 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، وتُستثمر 
استثامًرا آمًنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفًقا للقانون.

 وتضمن الدولة أموال التأمينات واملعاشات.

املادة 18: لكل 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 تدريجيًا 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 طبًقا 
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 وفًقا للقانون.

الفقرة 3 من املادة 27: ويلتزم 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، وفًقا للقانون.
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III . تمويل الحماية الجتماعّية

نظم الحامية االجتامعية وطرق متويلها:( 1

 3 إىل  عادة  االجتامعية  الحامية  نظم  تصنف 
مناذج رئيسة وهي:

· املستشار 	 مؤسسه  إىل  نسبة  البيسامريك  النموذج 
االجتامعيّة  الحامية  نظم  أّول  أنشأ  الذي  األملاين 
التاسع  العقد  خالل  الحديث،  العامل  يف  املأمسسة 
النضال  تنامي  ملجابهة  عرش،  التاسع  القرن  من 
منوذج  وهو  الصناعي.  القطاع  يف  والنقايب  العاميل 
املساهامت  عىل  ويتأسس  املشتغلني  إىل  موّجه 
الترصف  ويتم  االشرتاكات  التأمني ونسبية  ومبادئ 
وهو  واملؤجرين.  األجراء  بني  تشاركيّة  بصفة  فيه 

يكرس ما يسمى بالتضامن املهني.

· النموذج البفريدجي نسبة إىل وليام هرني بفريدج 	
من  بربيطانيا  النظام  هذا  قواعد  أرىس  الذي 
يقوم  وهو  و1944.   1942 سنتي  تقريريه  خالل 
املخاطر  كل  ضّد  فرد  لكل  التغطية  شموليّة  عىل 
عىل  للجميع  نفسها  الخدمات  ويقّدم  االجتامعية 
أساس الحاجة وليس عىل أساس الدخل. وباعتباره 
الدولة.  قبل  من  يسري  فهو  الرضائب  من  ميول 

ويكرس هذا النموذج التضامن الوطني.

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

جزء هام من السكان من دون تغطية.

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

أوجه النفقات االجتامعية للدولة. 

كام  االجتامعية  النفقات  مجمل  نقسم  أن  اخرتنا  وقد 
يأيت:

نفقات الضامن االجتامعي 	§

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

التغطية أو تدين منافعها.

النفقات، إذا أضفنا  ويشكل مجموع هذين الصنفني من 
إليه بقية نفقات دعم املواد األساسية والرتبية والتدريب 
متثل  التي  االجتامعية  التحويالت  العمومية،  والصحة 
األداة الرئيسية إلعادة التوزيع ومعالجة االختالالت وعدم 

التوازن التي ينتجها اقتصاد السوق.

 متويل الحامية االجتامعية:2( 

يتبني من تقارير ومعطيات منظمة العمل الدولية 
أّن: 

· الدويل 	 الناتج  إجاميل  من   17.2% معّدل 
يخّصص للضامن االجتامعي. أما إذا أدخل فيه 
ينحدر  املعدل  هذا  فإن  السكاين  الوزن  عامل 

إىل 8.4%.

· إجاميل 	 من   5.9% الصحية  الخدمات  ومتثل 
الناتج الدويل من دون اعتبار وزن السكان.

· ولكن هذه النسبة العامة تخفي كذلك تفاوتاً 	
كبرياً بني الدول حيث ترتاوح بني:

%19.4 يف البلدان ذات الدخل املرتفع	§

%8.9 يف البلدان ذات الدخل املتوسط	§

%3.5 يف البلدان ذات الدخل الضعيف. 	§

وهذا ال يعني أن هذه األخرية ليست لها املتسع الجبايئ والسيايس 
بلدان متشابهة  إن  االجتامعيّة، حيث  للحامية  لتخصيصه  الكايف 
واالتجاهات  االختيارات  من  هامش  لها  الدخل  مستويات  يف 

بخصوص املوارد التي ميكن أن تخصصها للحامية االجتامعية. 

شامل 	§ بلدان  يف  النسبة  هذه  معدل  ويبلغ   
و  الصحية  للنفقات  منها 2.5%  إفريقيا 13% 

ترتفع إىل %13.6 باعتبار وزن السكان.

املعّدل 	§ هذا  يبلغ  األوسط  الرشق  بلدان  ويف   
%11.6 منه %2.8 للخدمات الصحية. وينخفض 
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املعدل إىل %9.8 عند اعتبار العامل السكاين.

· من 	 هاماً  الصحية جزءاً  الخدمات  وبينام متثل 
ذات  البلدان  يف  االجتامعي  الضامن  نفقات 
الدخل الضعيف، فإن الجرايات متثل الجزء األكرب 
املخصصة  املوارد  متثل  وال  األخرى.  البلدان  يف 
لفرعي البطالة واملنافع العائلية نصيباً ذا وزن 

إال يف البلدان ذات الدخل املرتفع.

· ويربز التقرير العاملي حول الضامن االجتامعي 	
لنسبة  العاملي  املتوسط  أن   2014-2015
االجتامعية  للتغطية  العمومية  النفقات 
نسقاً  شهد  قد  اإلجاميل  الناتج  من  والصحية 
األخرية،  سنة  األربعة وعرشين  خالل  تصاعدياً 
بيد أنه عرف تراجعاً طفيفاً بني 2009 و-2010

2011. وذلك بالتأكيد نتيجة لألزمة العاملية.

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

الدويل. 

· العربية 	 البلدان  النسبة يف  تراوحت هذه  وقد 
يف السنة األخرية التي تتوفــر بشأنها املعطيات 
وتفوق  بلبنان.  و1.12%  مبرص   13.21% بيـن 
هذه النسبة املتوسط العاملي يف 5 دول عربية 
والعراق  التوايل مرص واألردن  فقط وهي عىل 

والكويت وتونس.

دور الدولة( 3

· االجتامعية 	 الحامية  يف  الدولة  دور  يكتيس 
املسؤولة  يشء  كّل  قبل  فهي  متعّددة،  أبعاداً 
السياسات  ووضع  والتوجهات  الخيارات  عن 

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

احتياطيات املنظومة ومدى شفافيتها.

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

الفقر والهشاشة.

يف  االجتامعي  للضامن  املخصصة  املوارد  ضعف  عىل  وعالوة 
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 
يف  هي  املهيكل  غري  االقتصاد  باتساع  تتميز  والتي  الفقر  من 
حاجة أكرث إىل الضامن االجتامعي، حتى وإن كانت لها أولويّات 
أخرى يجب احرتامها، خاصة وأن الدراسات تبني جليّاً أن الحامية 
االجتامعية يف هذه البلدان تبقى ذات كلفة معقولة عالوة عىل 

رضورتها باعتبارها عامالً هاماً من عوامل التنمية.

العمومية  النفقات  بني حجم مجمل  الوثيقة  الصلة  تأكدت  كام 
ونفقات الضامن االجتامعي. وهي تعمل يف االتجاهني: فلنئ يعترب 
وجود حّد 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.

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 العموميّة ينبغي أن 
يوفّق بني متطلبات التميّش الدميقراطي وما يعكسه من خيارات 
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مجتمعيّة، من جهة والتحاليل الكمية الدقيقة للثمن االجتامعي 
لكل خيار من جهة أخرى. 

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

العسكرية أو غريها.

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

للدميقراطية االجتامعية. 

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

الدول  من  عديد  يف  اليوم  االجتامعي  الضامن 
الدميغرافية  التطورات  إىل  بالنظر  أهمية قصوى 
وإذ  والتشغيل.  االقتصادي  النمو  نسق  وتراجع 
لتأمني  عميقة  إصالحات  األنظمة  هذه  تتطلب 
والتداعيات  االجتامعية  التكاليف  فإن  توازنها، 
السياسية واالقتصادية لكل تأخري يف اإلصالحات 
من  الكايف  القدر  تحقيق  دون  من  لتنفيذها  أو 
الحوار والتشاور واإلجامع بني مختلف مكونات 
املجتمع، ال ميكن أن تكون إال شديدة الخطورة. 

 

الحامية االجتامعية ومجابهة األزمات( 4

ومن  االجتامعي،  الضامن  حول  الدوليني  التقريرين  من  يتبني 
الحامية  نطاق  توسيع  أّن  التشغيل،  حول  العاملي  التقرير 
االجتامعية يعترب مفتاحاً ملعالجة األزمات وأداة للتنمية الشاملة 
والدامجة. وقد أبرزت الدراسات أن البلدان التي استثمرت أكرث يف 
الشغل ذي الجودة منذ سنة 2000 هي التي سجلت أعىل نسب 
الدخل  منّو  نسبة  معدل  )بقياس  العيش  مستويات  يف  التقّدم 

الفردي السنوي(.

الحامية  أهميّة  األخرية  واالقتصاديّة  املالية  األزمة  أبرزت  وقد 
االجتامعيّة كحق إنساين وكرضورة اجتامعيّة، متّكن يف الحني ذاته 
من تخفيف وطأة الصدمات عىل الفئات الضعيفة واملحافظة، إىل 
حد ما، عىل النشاط االقتصادي. فباإلضافة إىل توفري دخل تعوييض 
االجتامعيّة  الخدمات  فإن  الفقر،  الشغل وحاميتهم من  لفاقدي 
الداخيل.  للطلب  استقرار  من  تتيحه  مبا  اقتصادي هام  تأثري  لها 
وبرامج  البطالة  منح  أنظمة  فإن  للذهن،  يتبادر  قد  ملا  وخالفاً 
املساعدات االجتامعية واألشغال العمومية، إذا ما أحسن تصورها 
وتنفيذها، ميكن أن تقي بفعاليّة 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.

أن   2014 لسنة  االجتامعي  الضامن  حول  العايل  التقرير  ويشري 
 –  2008( لألزمة  األوىل  املرحلة  يف  لعبت  االجتامعية  الحامية 
املجابهة  التدابري  بفضل  األزمة  معالجة  يف  قويًّا  دوراً   ،)2009
ذات  دولة   48 لجأت  فقد  اتخاذها.  تم  التي  الدوريّة  للتقلبات 
دخل مرتفع أو متوسط إىل اإلعالن عن إجراءات تحفيزية جبائية 
حامية  تدابري  إىل  ربعها  دوالر خصص  مليار   2400 حجمها  بلغ 

اجتامعية.
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أما يف املرحلة الثانية لألزمة )إىل حدود 2010(، فقد اتجهت الدول 
إىل التحّكم يف املالية العمومية ويف الجباية رغم الحاجيات امللحة 
الدويل،  النقد  لتقديرات صندوق  الضعيفة. ووفقاً  الفئات  لدعم 
فإن نسبة النفقات العمومية من الناتج املحيل اإلجاميل ستشهد 

تقلّصاً ملحوظا يف 122 دولة من بينها 82 بلدا نامياً.

اتخذت  النامية،  البلدان  من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كام 
إجراءات تقتيض التقليص من دعم املواد األساسية أو النفطية أو 
رفعه، والتخفيض يف األجور أو تجميدها وترشيد نفقات الحامية 

االجتامعية ومزيد تصويبها أو تضييق مداها.

ويربز التقرير أن أعباء اإلصالحات الهيكلية يف البلدان املتقدمة، 
الهّش  العمل  يعانون  الذين  السكان  عاتق  تحميلها عىل  تّم  قد 
عىل  أثر  ما  وهو  سنوات،   5 تفوق  ملّدة  الضعيف  والدخل 
االستهالك الداخيل وخّفض من الطلب وقلّص من نسق معالجة 
نتيجة  األورويب  االجتامعي  النمط  تهّرؤ  إىل  بالتايل  وأّدى  األزمة، 

اإلصالحات قصرية املدى.

هي  املتوسط،  الدخل  ذات  البلدان  من  عدداً  فإن  املقابل،  ويف 
بصدد توسيع أنظمتها للحامية االجتامعية، مبا يدعم اسرتاتيجية 
النمو القائم عىل الطلب الداخيل عىل غرار الصني والربازيل. كام 
نطاق  من  وّسعت  الضعيف،  الدخل  ذات  البلدان  من  عدداً  أن 
املؤقتة  الحامية االجتامعية من خالل شبكات األمان االجتامعي 
مبنافع ذات مستوى منخفض. ويف عديد من البلدان يجري النقاش 
واملباحثات حول إرساء أرضيّات الحامية االجتامعية تكون عنرصاً 

من عنارص منظومات الحامية االجتامعية الشاملة.

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

والبنك الدويل يف:

100 بلد§	 رفع الدعم أو تقليصه:   

	§ً 98 بلدا تخفيض األسعار أو تسقيفها:             

	§ً الرتفيع يف معاليم االستهالك:            94 بلدا

	§ً إصالح الجرايات:                         86 بلدا

	§ً 80 بلدا ترشيد وتصويب املساعدات االجتامعية: 

37 بلداً.§	 إصالح األنظمة الصحية:   

أن  شأنها  من  التي  العنارص  من  جملة  التقرير  ويقدم 
أرضيات  إلرساء  أوسع  جبائية  مساحة  توفري  من  متّكن 

الحامية االجتامعية :

• نحو 	 العمومية  املصاريف  توجيه  إعادة 
الجدوى  ذات  واالستثامرات  النفقات 
التبذير  من  والحد  العالية  االجتامعية 

ومقاومة الفساد.

• خالل 	 من  الجبائية  املداخيل  يف  الرتفيع 
إيجاد موارد إضافية من خالل رضائب عىل 
الجبايئ  التهرب  ومجابهة  املالية  العمليات 
القيمة  عىل  الرضائب  يف  الرتفيع  دون  من 
الرشائية  املقدرة  من  تحد  التي  املضافة 

للطبقات الضعيفة.

• الضامن 	 أنظمة  يف  املساهامت  توسيع 
االجتامعي والتي ميكن أن تتزامن مع تدابري 

تهدف إىل تطوير القطاع املهيكل.

• االقرتاض أو إعادة هيكلة الدين العمومي.	

• التقليص من التدفقات املالية غري املرشوعة 	
والتي ميثل حجمها أكرث من 10 مرات حجم 

املساعدة العمومية الدولية. 

• يف 	 والرتفيع  الدولية  املساعدات  توسيع 
التحويالت، علام أن املساعدات الدولية قد 
شهدت تراجعاً يف قيمتها الحقيقية بـ 2% 

سنة 2012.

• الجبائية 	 االحتياطيات  إىل  الولوج 
والصناديق  الدويل  التبادل  واحتياطيات 

السيادية.

• مالءمة 	 أكرث  كيّل  اقتصادي  إطار  اعتامد 
املدى  قصرية  السياسات  تأثريات  وتفادي 

عىل الحامية االجتامعية.

وعىل مستوى البلدان العربية وبعد فرتة بناء الدولة الوطنية عىل 
مناذج الدولة االجتامعية الراعية التي تقوم عىل التدخل وإعادة 
الثامنينات،  أواسط  من  بداية  البلدان  هذه  شهدت  التوزيع، 
فمع  للدولة.  واالجتامعي  االقتصادي  الدور  يف  تدريجياً  تراجعاً 
وبداية  النفط  أسعار  وانخفاض  االقتصادي  النمّو  نسب  تقلص 
املنطقة  البلدان، دخلت  بتفاوت بني  الدميغرافية، ولو  التحوالت 



48

أصبحت مسلطة  التي  الضغوط  بفعل  الهيكلة  إعادة  مرحلة  يف 
يف  سياساتها  مراجعة  إىل  دفعها  مبا  العمومية،  امليزانيات  عىل 
التنمية االجتامعية حيث أضحت غري قادرة عىل مواصلة  مجال 
متويل منظومات واسعة وسخيّة. ولإلبقاء عىل وظيفة اجتامعية 
هامة وجدت نفسها أمام معادلة صعبة للتوفيق بني مقتضيات 
االنتقال إىل منطق السوق مع لزوم املحافظة عىل خدمات الرتبية 
النهوض  مقومات  من  باعتبارها  والسكن  والتدريب  والصحة 
برأس املال البرشي من جهة، ومعالجة الضغوطات الناجمة عن 
من  الفقر  دائرة  واتساع  البطالة  نسب  وارتفاع  االقتصاد  تحرير 
جهة أخرى. وهو ما هيّأها الندالع الثورات بعد أن تداخلت فيها 
والعدالة  للدميقراطية  كيل  غياب  مع  االجتامعية  املخاطر  هذه 

والحوكمة الرشيدة. 

وتشهد املنطقة العربية يف السنوات األخرية، باإلضافة إىل تواصل 
االحتالل الصهيوين لفلسطني وحصار قطاع غزّة وشن حرب مدّمرة 
عليه، حروب داخلية طاحنة ومناخ سيايس وأمني متقلّب أثّر عىل 
تواصل النمو االقتصادي والرّقي االجتامعي يف العديد من البلدان 
التي شهدت تراجعاً يف مؤرشات التنمية االقتصادية واالجتامعية، 
الحني ذاته رضورة حياتية  الحامية االجتامعية يف  مبا يجعل من 
ا، ولكن قد يعرس تطويرها يف ظل التحديات  ومطلباً شعبياً ملحًّ

األمنية والضغوطات االقتصادية املسلطة عىل هذه البلدان.

للدورة  العربية  العمل  ملنظمة  العام  املدير  تقرير  يف  جاء  وقد 
39 للمؤمتر العريب يف ماي أيار 2012 »إننا مقتنعون بأن تطوير 
بني  ترابط  أو  اقتصادية  موازنات  تحكمه  ال  االجتامعيّة  الحامية 
اإلنفاق عىل هذه النظم، ولكنها تتعلق أكرث باملرشوع املجتمعي 
كبري  بقدر  يقبل  أم  العدالة  من  أفضل  قدر  إىل  يطمح  هو  هل 
من التفاوت يف الدخل والحامية ليمثل ذلك لدى البعض حافزا 

لإلنتاج«.

ويبقى األمل يحدونا ليك تعمل الحكومات املنبثقة عن الثورات 
الخيارات االجتامعية بتدعيم نظم وبرامج  العربية عىل تكريس 
الحامية االجتامعية وتخصيص املوارد الرضورية لذلك من خالل 
والحوكمة  الشفافية  وتعزيز  العمومية  للموارد  األمثل  التوظيف 
الربامج  رسم  يف  والتشاركية  االجتامعي  الحوار  وتوسيع  الرشيدة 
الناجحة  التجارب  وتعميم  والتقييم  واملتابعة  والخيارات 
اقتصادياتنا  تعايف  يؤمن  مبا  املجال  هذا  يف  الحسنة  واملامرسات 
العمل  فرص  وإحداث  النمو  نسق  من  أرفع  مستويات  وبلوغها 

الالئق والخروج من األزمة الحاليّة الخانقة.

IV . نطاق التغطية بمختلف فروع الضمان الجتماعي
ومستوياتها ونوعيتها

سنخصص هذا الجزء من الورقة إىل تقديم أبرز املؤرشات الواردة 
يف التقريرين األول والثاين حول الضامن االجتامعي 2011-2012 
وقد  الدولية.  العمل  منظمة  أصدرتهام  اللذين   2014-2015 و 
أكّد التقرير الثاين الذي صدر يوم 3 جوان ـ حزيران 2014 تحت 
عنوان: »بناء إعادة االنطالق االقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة 
دورا  تلعب  االجتامعية  الحامية  سياسات  أن  عىل  االجتامعيّة« 
أساسيًّا يف تكريس الحق يف الضامن االجتامعي للجميع والتخفيض 
الدامجة  التنمية  أنها تسند  البطالة ومن عدم املساواة. كام  من 
وتدعم  اإلنتاجية  من  وترفّع  البرشي  املال  رأس  تنّمي  باعتبارها 
الطلب الداخيل وتسّهل التغيريات الهيكلية القتصاديّات البلدان.

ولنئ يقّر الجميع برضورة الحامية االجتامعية فإن الحق اإلنساين 
من  الواسعة  لألغلبيّة  ملبّى  غري  يبقى  االجتامعي  الضامن  يف 
سّكان املعمورة، إذ ال ينتفع بتغطية اجتامعيّة شاملة سوى 27% 
أو  بتغطية جزئيّة  يبقى 73%  العامل، يف حني  من مجمل سكان 
التنمية االجتامعية  أمام  منعدمة متاماً. وهو ما ميثل عائقاً هاماً 

واالقتصادية.

باستقرار  دوماً  يقرتنان  ضعفها  أو  االجتامعية  التغطية  فانعدام 
وبارتفاع  االقتصادي،  األمان  وبعدم  عالية،  مستويات  يف  الفقر 
نسب عدم املساواة، ومحدوديّة االستثامر يف العنرص البرشي ويف 
تنمية قدراته فضالً عن ضعف الطلب الداخيل يف فرتات االنكامش 

وبطء النمو.

ورغم التّوجه العام نحو توسيع نطاق الحامية االجتامعيّة خاصة 
الضامن  أنظمة  فعاليّة  فإّن  املتوّسط،  الدخل  ذات  البلدان  يف 
االجتامعي تعترب يف خطر يف العديد من البلدان بفعل االجراءات 

والتدابري املتخذة يف مجال التحّكم يف املاليّة العموميّة.

ما  يف  إليها  التوصل  تم  التي  واالستنتاجات  النتائج  أبرز  وتتمثل 
يأيت:

شمولية التغطية:( 1

لنئ ال يوجد أي بلد يف العامل بدون أي صيغة من صيغ 	§
التغطية االجتامعية، فإن ثلث البلدان فقط )و 27% 
من سكان املعمورة( تتوفر عىل أنظمة حامية اجتامعية 
عدد  باالتفاقية  املحددة  الفروع  كل  تشمل  موسعة 
منعدمة  أو  بتغطية جزئيّة  يبقى 73%  102، يف حني 

متاماً.



49

إذا ما اعتربنا عدد األفراد الذين ال ينتمون إىل السكان 	§
النشيطني، فإن %20 فقط من سكان العامل الذين هم 
يف سّن الشغل )باإلضافة إىل أفراد عائالتهم( يتمتعون 

بتغطية اجتامعية كاملة ومناسبة.

التغطية الصحية واملرض:( 2

%90 من سكان الدول ذات الدخل الضعيف و39% 	§
يف  حّق  بأي  يتمتعون  ال  املعمورة  سكان  مجمل  من 
التغطية الصحيّة يجعل من السعي إىل تحقيق شموليّة 

التغطية الصحية رضورة ملّحة.

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

أمام املرض.

وقد أّدى ضعف التغطية الصحية إىل ابتالع املرض لـ 	§
%40 من النفقات الصحية العامة يف العامل.

وتقدر منظمة العمل الدولية أن العامل يف حاجة اليوم 	§
إىل 10.3 ماليني عون يف القطاع الصحي رضوري لتأمني 
حاجة  يف  هم  من  لكل  جودة  ذات  صحية  خدمات 

لذلك.

للعمل 	§ الجهود  تضافر  رضورة  البيانات  هذه  وتؤكّد 
ذاته  الحني  يف  الشاملة  الصحية  التغطية  باتجاه 
وباملوازاة مع إرساء أرضيات الحامية االجتامعية وفقاً 

لتوصيات الجمعية العامة لألمم املتحدة.

العمومية 	§ النفقات  متثل  العربية  للبلدان  بالنسبة 
إجاميل  من   2.8% نحو  الصحية  للرعاية  املخصصة 
الناتج العاملي. وترتاوح هذه النسبة يف البلدان العربية 
 1.13% بني  اإلحصائية  البيانات  بشأنها  تتوفر  التي 

باليمن و%7.07 بالعراق. 

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

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

اإلنفاق عىل الصحة من اإلنفاق الشخيص. 

تزايد 	§ إىل  املجال،  هذا  يف  نفسه،  التقرير  يشري  كام 
عموماً  املتاحة  الخاص  القطاع  خدمات  عىل  االعتامد 

للرشائح غري الفقرية فقط.

التقاعد وحامية كبار السن:( 3

رغم أن الحق يف الدخل اآلمن لكبار السن يشمل 	§
السكان  من   48% فإّن  مالمئة،  جراية  يف  الحق 
بذلك.  يتمتعون  ال  جراية  عىل  الحصول  سن  يف 
فإّن  بجراية  ينتفعون  ممن  للعديد  وبالنسبة 
مستواها يعترب غري كاف أو مالئم. وهو ما يجرب 
العمل  مواصلة  عىل  املسنني  من  هائلة  أعداداً 

بأجور متدنّية وبرشوط عمل غري الئقة.

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

التوسع الهام الذي ستشهده هذه األنظمة.

وبالنسبة لبلداننا العربية يرتاوح سن التقاعد بني 	§
أن  غري  ليبيا،  يف  سنة  و65  الكويت  يف  سنة   50
أغلبية الدول العربية حددته بـ 60 سنة علام بأن 
10 بلدان مكنت النساء من التمتع بالتقاعد قبل 

الرجال بـ 5 سنوات.

وفيام يتعلق بنسبة املساهمني يف نظام للتقاعد 	§
مبستوى  تنبئ  والتي  العمل  قّوة  مجمل  من 
السن  بلوغهم  عند  مستقبالً  السن  كبار  تغطية 
القانونية لإلحالة عىل التقاعد، فقد تراوحت بني 

%86.6 يف الجزائر تليها تونس بـ 79% 
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أن 	§ علام  لبنان.  يف  يشء  وال  قطر  يف  و3.9% 
املتوسط العاملي يف هذا الباب يبلغ 41.1%.

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

.51.5%

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

اآلتية:

كانت §	 املايض،  يف  الدميغرافية  الطفرة  ضوء  يف 
املنافع  من  سخية  رشوطاً  تقدم  الربامج 
مع  استدامتها  عدم  كلها  أثبتت  والتأمينات 
إىل  املتقاعدين  نسبة  تزايد  بحكم  الوقت 
املشرتكني، ونقص اإلبالغ باألجور، والتهرّب من 
دفع املساهامت. ففي الجزائر عىل سبيل املثال 
تحّول الفائض إىل عجز بداية من 1994 وكذلك 
تسجل  القاعد  أنظمة  أصبحت  بتونس  الشأن 

عجزاً متصاعداً خاصة يف القطاع العمومي.

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

االقتصادي.

يعترب سن التقاعد متدنّياً بشكل خاص بالنسبة §	
للنساء فضالً عن إمكانية الحصول عىل معاشات 

التقاعد املبكر.

أّن §	 إىل  التقرير  يشري  االستنتاجات  أهم  ومن 
غري  بشكل  متت  املالية  االحتياطيات  إدارة 
مناسب، حيث تم استخدامها لدعم األولويات 
استخدام  تم  مثالً  الجزائر  ففي  الحكومية. 
احتياطي صندوق التقاعد لتمويل سوق العمل 
تونس  يف  أما  املساعدات.  برامج  من  وسواها 
فقد تم استعاملها يف السكن االجتامعي حتى 

عام 1992.

وللتصدي إىل العجز تّم تحديد نسب املساهامت §	

يف أنظمة التقاعد يف مستويات عالية ما جعلها 
تصبح عائقاً أمام التشغيل وتحفز عىل تحويل 
يف   23%( املنظمة  غري  القطاعات  إىل  العاملة 

مرص و36 يف بعض البلدان األخرى(.

عدم قابلية نقل حقوق التقاعد بني القطاعات §	
حراك  دون  يحوالن  بينها  املنافع  واختالف 

العامل بني القطاعات وبني الوظائف.

تحّدياً §	 املجال  هذا  يف  التغطية  توسيع  يعترب 
السّكاين  التشيّخ  تسارع  مع  يتفاقم  أساسيًّا 
حيث يقّدر منّو عدد املسنني مبعدل %4.3 حتى 

سنة 2050 مقابل %1 لباقي السكان.

إىل §	 التقاعد  تحويل  مغبّة  من  التقرير  وينبه 
أثبتته تداعيات  القطاع الخاص ال سيام بعدما 

األزمة املالية عىل صناديق املعاشات الخاصة.

البطالة:( 4

لبيانات 	§ وفقاً  تتجه،  فإنها  البطالة  ملنح  بالنسبة 
لسنة  االجتامعي  الضامن  حول  العاملي  التقرير 
العاملني يف  االقتصار عىل  نحو  فشيئاً  2014، شيئاً 
القطاعات املنظمة ويف البلدان ذات الدخل املرتفع.

78 بلداً من جملة 184 بلداً لها نظام قانوين لتغطية 	§
البطالة ولكنها ال تغطّي سوى أقلّية من العاملني. 

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

)عىل التوايل %9.8 و%8.8 و3%(.

العاطلني 	§ من   12% سوى  فعليًّا  يتمتّع  ال  كام 
مبنافع التغطية عند البطالة مع فوارق شاسعة بني 
من %64 يف  النسبة  تتعّدى هذه  املناطق، حيث 

أوروبا الغربيّة إىل أقّل من %3 يف إفريقيا.

ذات 	§ البلدان  من  عدداً  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
أنظمة  مؤخراً  وضعت  قد  الصاعدة  االقتصاديات 
للتغطية ضّد البطالة عىل غرار البحرين أو الفيتنام 
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عليهم  يسّهل  مبا  للعاطلني  الدخل  لتأمني  كأدوات 
القطاع  يف  ملهاراتهم  مالئم  شغل  عن  البحث 

املهيكل.

بلغت 	§ تغطية  أنظمة  فيها  تتوفر  التي  البلدان  يف 
تتمتع  املواطنني  من  عالية  نسبة  النضج،  مرحلة 
بتغطية ضد البطالة وبذلك فإن اإلعانات االجتامعية 

ال تلعب إال دوراً تكميلياً ثانوياً. 

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

ناميبيا والنيبال.

حوادث الشغل واألمراض املهنية:

الوقاية من فواجع 	§ بأهمية  الوعي  تنامي  رغم 
قّوة  مجموع  من  فقط   33.9% فإن  الشغل، 
اإلجباريّة  بالتغطية  تتمتّع  العامل  يف  العمل 
يف  النسبة  هذه  وترتاوح  املخاطر.  هذه  ضّد 
فيها  تتوفر  التي  األربعة عرش  العربيّة  البلدان 
بني  املجال  هذا  يف  املعطيات  أو  الترشيعات 

%97.7 يف الكويت و%8.6 يف موريتانيا.

غري 	§ واإلعاقة  العجز  ضّد  التغطية  أنظمة  إن 
يف  أسايس  بدور  تقوم  املساهامت  عىل  املبنية 
يتمكنوا  مل  والذين  املعوقني  األشخاص  حامية 
من ولوج سوق الشغل للتمتع بأنظمة الحامية 
الدول  عدد  أن  غري  املساهامت.  عىل  القامئة 
التي وضعت أنظمة من هذا القبيل وأدرجتها 

يف ترشيعاتها الوطنيّة ال يتعّدى 87 بلداً.

األمومة:( 5

وإذ ميثل التخفيض من وفيات الحوامل واألوالد 	§
الرهانات  أحد  الخامسة  سن  دون  واألطفال 
الكربى للحامية االجتامعيّة بفضل منح األمومة، 

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

بني مختلف املناطق داخل البلد نفسه.

يف 	§ الريفي  الوسط  يف  النساء  من  فقط   35%
من  يتمّكنَّ  الضعيف  الدخل  ذات  البلدان 
النفاذ إىل مصالح الصحة املهنية مقابل %70 يف 
الوسط الحرضي و %90 يف البلدان ذات الدخل 

املرتفع.

يتمتعن 	§ املشتغالت  النساء  من  من 40%  أقل 
منح  عىل  الحصول  تخّولهن  إجباريّة  بقوانني 
الواقع  أرض  عىل  أّما  الوالدة.  فرتة  عند  نقدية 
فإن التغطية الفعليّة ال تتعّدى يف هذا املجال 
%28، وهو ما يجرب العديد من النساء العامالت 

عىل العودة إىل الشغل مبّكراً إثر الوضع.

منح 	§ تؤمن  بلداً   20 فإن  العربية  البلدان  ويف 
األمومة بعد الوضع ملّدة ترتاوح بني 4 أسابيع، 
يف بعض األنظمة يف تونس، إىل 17 أسبوعاً يف 
نصف  بني  ترتاوح  األجر  من  وبنسب  سوريا 

األجر واألجر الكامل مروراً بثلثي األجر. 

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

واملجدية. 

حامية الطفولة واألرسة:( 6

إن سياسات حامية الطفولة القامئة ال تلبّي مبا فيه 	§
ال  واألرس  لألطفال  الدخل  حاجيات  من  الكفاية 
سيام يف البلدان ذات الدخل املتوّسط أو الضعيف. 
عوامل  نتيجة  يومياً  ميوتون  طفل   18000 فنحو 

ميكن تفاديها بفضل حامية اجتامعيّة مالمئة.

عمل 	§ خطر  من  تقي  أن  ميكن  الحامية  أن  كام 
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منهم  العديد  إمكانيات عودة  وترفع من  األطفال 
إىل مقاعد الدراسة ومسالك التدريب.

الناتج 	§ من   0.4% املعّدل،  يف  تخّصص،  الدول  إّن 
املحيّل اإلجاميل ملنافع الطفولة واألرسة )من 2.2% 

يف أوروبا إىل %0.8 فب الرشق األوسط 

من 	§ األطفال  نسبة  أن  رغم  إفريقيا  يف  و0.2% 
السكان هي األرفع يف العامل، أي عىل التوايل 32.1% 
لإلحصائيات  ووفقاً  العربية،  البلدان  ويف  و42%(. 
فحسب،  بلدان   4 تخّص  والتي  بالتقرير  املدرجة 
الجزائر و%0.22 يف  النسبة %0.44 يف  تبلغ هذه 

األردن و%0.15 يف تونس و%0.01 يف اليمن. 

إن إجراءات التحكم يف النفقات العمومية يف البلدان 	§
األوروبيّة أّدت إىل تنامي الفقر لدى األطفال يف 19 

من 28 بلداً من بلدان االتحاد األورويب. 

 املساعدات االجتامعّية( 7

االقتصادي:  النمّو  إىل  جديدة  »نظرة  تقرير  يف  جاء 
توفري  تم  أنه  وشاملة«  منتجة  عربية  مجتمعات  نحو 
املساعدات االجتامعية يف الكثري من الدول العربية من 
خالل دعم املواد الغذائية والوقود بشكل أسايس، باعتبار 
الفقر.  ضد  األول  الدفاع  خط  يعّد  الغذايئ  الدعم  أن 
محدودة  كانت  وجدواها  الربامج  هذه  فاعلية  أن  غري 

وتشوبها أوجه قصور عدديدة، من أهّمها:

املنطقة §	 بلدان  دفع  للدعم  املالية  الكلفة  تنامي 
إىل التخفيف منه أو استبداله أو إلغائه يف فرتات 
الجزائر  يف  حصل  مثلام  التسعينات،  منذ  مختلفة 
لكن  واملغرب.  وتونس  ومرص  واألردن  واليمن 
سياسات اإللغاء أو التخفيف مل تقرتن دامئاً بربامج 

بديلة للمساعدة، ما عرّض رشائح كثرية للفقر.

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

للفئات املستهدفة وليس يف دخلها االسمي.

يعترب دعم املياه من أهم أوجه الدعم يف عدد من §	

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

من الرضوري االرتقاء بتصميم برامج املساعدة من §	
مع  اإلقصاء  وأخطاء  االستحقاق  أخطاء  تاليف  أجل 

التنسيق بني مختلف الربامج تفادياً لالزدواجية.

بادرت البلدان العربية إىل اعتامد أو توسيع الكثري §	
من برامج الحامية االجتامعية منذ سنة 2010، لكن 
واملشاكل  القامئة  القصور  أوجه  معالجة  دون  من 

البنيويّة املوجودة يف منظوماتها.

 أهّم االستنتاجات:( 8

سكان  غالبية  أن  والتحاليل  البيانات  هذه  من  يستخلص  ومام 
العامل ال يتاح لها االنتفاع بنظام تغطية اجتامعية ناضج ومالئم. 
االقتصادي  الوضع  تقلبات  املعمورة من مجابهة  ولتمكني سكان 
مستقبالً وبلوغ أهداف األلفية للتنمية وتحقيق تنمية مستدمية 
وعوملة عادلة، فإنه من الرضوري إرساء أنظمة تغطية اجتامعية 
التي ال تتوفر سوى عىل نظم جزئية بدائية.  البلدان  موسعة يف 
وتتمثل املرحلة األوىل يف تأمني دخل أسايس لكل األشخاص الذين 
األساسية:  الصحية  الخدمات  إىل  والوصول  لذلك  حاجة  يف  هم 
هذه  من  وانطالقاً  االجتامعية.  للحامية  عاملية  أرضية  يعني  مبا 
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 
الطويل،  املدى  عىل  الحامية  استدامة  لضامن  أساسياً  أمراً  تعترب 
فإّن ذلك يستلزم حواراً اجتامعياً فعليأ وثاليث األطراف للتوصل إىل 
آليات سليمة وعادلة يف صياغة السياسات و اإلصالحات ويجعلها 

أكرث قبوالً وفاعليّة واستدامة. 

ومن أهم ما ميكن أن نستخلصه عىل املستوى العريب هو التباين 
بفعل  املنطقة  دول  بني  االجتامعية  الحامية  مستويات  يف  الهام 
نظم  ولكن  الخصوصيّة،  وأوضاعها  ومساراتها  سياساتها  اختالف 

الحامية فيها تلتقي يف مجملها يف كونها:

DD من كبرية  لنسبة  شاملة  غري  النطاق  ومحدودة  مقصية 
السكان.

DD التفاوت يف االمتيازات والخدمات غري منصفة بالنظر إىل 
املقدمة. 
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DD.مجزّأة ومحدودة الفاعليّة

DD تعاين من التفّكك وسوء الحوكمة وعدم الشفافيّة والفساد
يف املؤسسات واألجهزة التي تديرها.

DD تتميّز كذلك بعدم االستدامة بفعل اختالل توازناتها املالية
وضعف متويلها. 

ويتجىّل ذلك بالخصوص من خالل:

· غياب املصادقة عىل االتفاقيات الدولية يف هذا املجال، 	
حيث مل تصادق عىل االتفاقية عدد  102 حول املعايري 
الدنيا سوى ليبيا وموريتانيا ومؤخراً )يف 2014( األردن.  
وصادقت ليبيا كذلك عىل االتفاقيات 121 و128 و130. 
يف  املعاملة  يف  املساواة  بشأن   183 عدد  االتفاقية  أما 
الضامن االجتامعي فقد حظيت بـمصادقة 7 دول عربية 
وليبيا  والعراق  وتونس  وموريتانيا  وسوريا  األردن  هي 

ومرص.

· ترشيعات جزئية ال تتالءم مع املعايري الدولية يف العديد 	
يتوفران  فقط  عربيني  بلدين  إّن  حيث  األحيان  من 
عىل نطاق تغطية شامل )وفق تصنيف منظمة العمل 
الدولية( يتضمن الفروع الثامنية الرئيسية وهي الجزائر 
من  يصنفان  واملغرب  آخران هام مرص  بلدان  وتونس. 
بينام  فروع   7 بـ  الشامل  نصف  النطاق  ذات  البلدان 
أو  محدود  نطاق  ذات  العربية  البلدان  بقية  تصنف 

ا. محدود جدًّ

· أما عن التغطية الفعلية فهي أدىن بكثري. فحتى يف صورة 	
وجود أنظمة وترشيعات، فإن فاعليّتها محدودة لعدم 
حيث  من  ال  املستهدفة  الفئات  خصوصيات  مالءمتها 
نسب املساهمة أو الرشوط واإلجراءات وكذلك لصعوبة 
غري  القطاع  أهمية  إىل  بالنظر  خاصة  القوانني  تطبيق 

املهيكل.

· ضعف تغطية املرأة نتيجة ضعف نسبة تواجدها 	
يف  الغالب  يف  تنشط  ولكونها  العمل،  قوة  يف 
الحامية  نظم  أن  املهيكلة، يف حني  القطاعات غري 

القامئة مرتبطة بالنشاط يف القطاع املنظم.

· اعتبارات 	 إىل  الحاالت  بعض  يف  تستند  مقاربات 
خريية وتضامنية وليس إىل مقاربة بالحقوق. ويجدر 
البلدان يف هذا املجال  مزيد دراسة تجارب بعض 
املقاربات وشموليتها  فاعلية هذه  مدى  للنظر يف 
أو  اإليديوليجية  االعتبارات  من  وتجرّد  مبوضوعيّة 

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

واملرض والوفاة.

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

االجتامعية.

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

االجتامعية يف ربوع الوطن العريب. 

مكونات  بقية  ترشيك  الرضوري  من  فإنّه  ذلك،  عىل  وعالوة 
الحامية  سياسة  خيارات  حول  والتباحث  التشاور  يف  املجتمع 
االجتامعية وتدابريها وتوجهاتها، باعتبارها من املسائل الجوهرية 
التي تحدد النمط املجتمعي يحّق لكل فئات املجتمع املساهمة 
الستحقاقات  يستجيب  مبا  بشأنها  الّرأي  وإبداء  تحديدها  يف 
الثورات العربيّة وتطلعات الشعوب العربيّة ومطالبها امللحة يف 
تكريس حقوقها يف العدالة االجتامعيّة والشغل الالئق والكرامة 
عنها  تعرّب  أصبحت  والتي  والتمييز  اإلقصاء  أشكال  ومقاومة كل 

بأكرث جرأة وحّدة.
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V . ي بخصوص الحماية
توصيات المجتمع المد�ن

الجتماعية

بالنسبة للكونفدرالية العاملية للنقابات: ( 1

أن 	§ يتعنّي  أسايس  حّق  هي  االجتامعيّة  الحامية 
الحقوق  يف  املقاربة  إىل  باالستناد  إليها  النظر  يتّم 
األساسية  الخدمات  إىل  السكان  نفاذ  يؤّمن  مبا 
تقترص  أن  يجب  وال  االجتامعيّة.  والضامنات 
الحامية االجتامعيّة عىل شبكات األمان االجتامعي 

زمن األزمات فحسب.

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

املستوى الوطني. 

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

ال يجب اعتبار الحامية االجتامعية كوسيلة للنهوض 	§
الالحقة.  التكاليف  من  والتقليص  باالستهالك 
أن  من شأنه  استثامراً  أنها متثل فعالً  وعالوة عىل 
االقتصادية  واالنتاجية  البرشي  املال  برأس  ينهض 
واالستهالك الداخيل والنمو االقتصادي، فإنها تبقى 

قبل كّل يشء حّقا إنسانيا كونيًّا.

إن إرساء أرضيّة الحامية االجتامعيّة القاعدية هو يف 	§
متناول حتى البلدان األشد فقراً باعتباره ال يتطلّب 
سوى مابني 1 و %2 من الناتج الداخيل الخام، وإن 
التمويل الوطني للحامية االجتامعية ميكن أن يتم 

من خالل عدة إجراءات سياسية عىل غرار:

تحسني استخالص األداءات والتقليص من بعض 	§
النفقات العمومية غري الرضورية كالتسلح

إرساء أنظمة رضيبية تصاعديّة	§

التهرّب 	§ مبجابهة  املؤسسات  جباية  تحسني 
الرضيبي ومقاومة املالذات الرضيبيّة.

الدولة هي املطالبة بتأمني الحامية االجتامعية لكل 	§
املواطنني.

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

االجتامعيّة

أن 	§ يجب  للتنمية  الجديدة  األهداف  بخصوص 
تتضّمن:

§ الحامية 	 أرضيات  بتنفيذ  خاصاً  هدفاً 
االجتامعية وفقاً للتوصية 202

§ أهدافاً محددة تتعلق بـ:	

واملرىض §	 لـلعاطلني  الدخل  تأمني 
واألشخاص املعوقني والحوامل واألطفال 

واملسّنني.

النفاذ إىل الخدمات الصحية§	

الرتبية والسكن...§	

تنفيذ ( 2 يف  الثغرات  برصد  املعني  العمل  فريق  توصيات 
األهداف اإلمنائية لأللفية 

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

الخصوص بـ:

املساعدة اإلمنائية الرسمية	§

الدخول إىل األسواق	§

القدرة عىل تحّمل الديون	§

الحصول عىل األدوية بأسعار معقولة	§

الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة.	§

ما  وهو  االجتامعية  الحامية  بشأن  توصيات  يتضمن  مل  أنه  غري 
الجهود  لتدعيم  واللجان  الهياكل  هذه  مع  الصلة  ربط  يحتم 
الرامية إىل تضمني أهداف مدققة وطموحة بشأن توسيع الحامية 
كل  ويف   2015 بعد  ملا  التنمية  أجندا  يف  وتدعيمها  االجتامعية 

املبادرات التنموية عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.

توصيات خرباء األمم املتحدة املستقلنّي ( 3

جديدة  أهداف  ملجموعة  العريضة  الخطوط  مناقشتهم  عند 
للتنمية العاملية ملا بعد 2015، أكد خرباء األمم املتحدة املستقلون 
يف تقريرهم إىل الدول األعضاء، أن »ارتفاع نسب عدم املساواة 
بأن  أوصوا  لذلك  ونتيجة  األلفيّة«  أهداف  إنجاز  بشّدة  قّوضت 

يشمل جدول أعامل ما بعد 2015 :

أهدافاً قامئة بذاتها:	§
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للقضاء عىل عدم املساواة §	

وأخرى لتوفري الحامية االجتامعية§	

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

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

املتحدة. 

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

بالقضاء عىل الفقر.

توصيات منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية ( 4

صدرت عن االجتامع التشاوري اإلقليمي يف بريوت )آذار 
التصالها  منها  البعض  نورد  التوصيات  من  جملة   )2015

بصفة مبارشة مبوضوع الحامية االجتامعية:

· يجب أن يستند إطار التنمية ملا بعد 2015 عىل 	
نهج شامل من التنمية يأخذ باالعتبار الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.

· مجرّد 	 عىل  الرتكيز  من  النقاش  يتحّول  أن  ينبغي 
الرئيسية  القضايا  تحليل  إىل  وغايات  أهداف 

ووسائل التنفيذ.

· يجب أن تكون مكافحة عدم املساواة املزمنة داخل 	
البلدان ويف ما بينها أولويّة يف جدول األعامل من 
إعادة  عىل  املبنية  االقتصادية  النظم  تعزيز  خالل 

التوزيع العادل.

· ينبغي أن يكون الهدف الرئييس اإلنصاف والعدل 	
بدالً من الحّد من الفقر.

· خالل 	 من  االجتامعي  التامسك  عىل  الحفاظ 
تنفيذ  آليات  وصفات سياسية واضحة مبا يف ذلك 

	    
  مؤرشات التنفيذ واملتابعة   األهداف

هدف عام: إحداث صندوق 
  عاملي للحامية االجتامعية

ً وفق إحداث الصندوق ملقرتح املقّرر الخاص حول الفقر املدقع  ا
  وحقوق اإلنسان

للحامية  تنفيذ اإلطار القانوين
  االجتامعية

•  وتطبيقها 102املصادقة عىل االتفاقية   

•   202إرساء أرضيّة الحامية االجتامعيّة وفقا للتوصية   

•   نسبة نفقات الحامية االجتامعية من الناتج.  
والخدمات ضامن أمن الدخل 

  االجتامعيّة األساسيّة لألطفال
• نسبة األطفال ومجموع السكان الذين يصلون إىل  

 خدمات الصحة والرتبية والخدمات األساسية.

•   نسبة األطفال املنتفعني مبساعدات نقديّة أو عينيّة  
ضامن أمن الدخل لطالبي 
الشغل، واملرىض، واألّمهات 

  واألشخاص املعوقني.

• والنساء بدون شغل نتيجة البطالة أو نسبة الرجال   
 عىل مساعدة. املتحصلنياملرض أو األمومة أو اإلعاقة 

•   املنتفعون مبساعدة نقدية (نسبة األرس الفقرية)  
•  ضامن أمن الدخل للمسنني سنة املتمتعني  65نسبة السكان الذين تفوق أعامرهم   

 .بجراية تقاعد
 

اإلطار 7 :
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العدالة االنتقالية.

· مصادر 	 لضامن  ومتني  واضح  التزام  وضع  يجب 
متويل التنمية.

املراجع

والنمو 	§ األجور   «  2013/2012 لألجور  العاملي  التقرير 
العادل«– منظمة العمل الدولية، جنيف 2013.

مواجهة 	§ لأللفيّة:  اإلمنائية  لألهداف  العريب  التقرير 
التحديات ونظرة ملا بعد 2015 – جامعة الدول العربية 
للدول  اإلمنائية  املتحدة  األمم  مجموعة   – اإلسكوا   –

العربية – 2013.

تقرير 	§  – االجتامعية  للعدالة  االجتامعية سبيالً  الحامية 
ملؤمتر   39 للدورة  العريب  العمل  ملكتب  العام  املدير 

العمل العريب – أفريل ـ نيسان 2012.

الحق يف التعليم الحق يف العمل – تقرير 2012 - شبكة 	§
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية. 

§	 - األفق  يف  ماثلة  اسرتاتيجية  الالئق تحديات  العمل 
السابعة والتسعون 2008  الدورة  الدويل،  العمل  مؤمتر 

- التقرير األول )جيم( - مكتب العمل الدويل.

§	 - العربية  املنطقة  يف  االجتامعية  والحامية  العوملة 
الدكتور حسن حمود – اإلسكوا - ديسمرب .2004

بناء أرضية الحامية االجتامعية يف أفريقيا: متابعة إعالن 	§
ياوندي الثاليث - منظمة العمل الدولية - جوهانسربغ، 
.AFRM.12/P 9 : جنوب أفريقيا، أكتوبر 2011 - الوثيقة

تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية - 2013 - األمم املتحدة.	§

تنفيذ 	§ يف  الثغرات  برصد  املعنية  العمل  فرقة  تقرير 
األهداف اإلمنائية لأللفية، - إدارة شؤون اإلعالم باألمم 
املتحدة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم 
املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - أيلول/سبتمرب 

 DPI/2588 - 2013

توصيات منظامت املجتمع املدين يف االجتامع التشاوري 	§
اإلقليمي حول خطّة ما بعد 2015. بريوت، آذار 2013.

د. 	§  - والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  دليل 
حاتم قطران - املعهد العريب لحقوق اإلنسان – .2004

دستور الجمهورية التونسية - 1959 - املطبعة الرسمية.	§

الثاين 	§ كانون  ـ  جانفي   – التونسية  الجمهورية  دستور 
2014 – املجلس الوطني التأسييس.

دستور جمهورية مرص العربيّة – 2014	§

دستور اململكة املغربيّة – 2011.	§

من 	§ أساسية  مبادئ  إعالن  جديد:  اجتامعي  عقد  نحو 
القاهرة  العربية.  املنطقة  يف  املدين  املجتمع  منظامت 

30-29 ماي ـ أيار 2011.

مجتمعات 	§ نحو  االقتصادي:  النمّو  إىل  جديدة  نظرة 
عربية منتجة وشاملة – منظمة العمل العربية وبرنامج 

األمم املتحدة للتنمية - 2013.

	§Construire un socle de protection so-

ciale avec le Pacte mondial pour l’emploi 

- Séminaire International ”Justice sociale 

et la lutte contre l’exclusion dans un con-

texte de transition démocratique“ Tunis, 

Tunisie, 21–22 septembre 2011.

	§Etat des lieux de la protection sociale dans 

les pays de la Méditerranée méridionale et 

orientale - Mme Blandine DESTREMAU 

– Conférence euro-méditerranéenne 

» Sécurité sociale: facteur de cohésion 

sociale « - Limassol )Chypre ( mai 2004.

	§Extension de la sécurité sociale et 

responsabilité sociale des entreprises 

multinationales:étude exploratoire - Lou 

Tessier et Helmut Schwarzer – OIT - 

Première édition 2013.

	§Green Economy and Decent Jobs : A 

new paradigm for employment, social 

inclusion and poverty eradication in a 

Sustainable Planet - High level dialogue 
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between leaders of the labour movement, 

the UN High Level Panel on Global 

Sustainability and leaders from other 

social movements –april 2011.

	§La nondiscrimination dans l’exercice 

des droits économiques, sociaux 

et culturels - CES  -  COMITÉ DES 

DROITS ÉCONOMIQUES,  SOCIAUX 

ET CULTURELS  -  Quarante-deuxième 

session - Genève, 422 mai 2009 - E/C.12/

GC/20

	§La politique sociale en Tunisie de 1881 

à nos jours – Abdelmagid Guelmami – 

L’Harmattan 1996.

	§La protection sociale en Allemagne, vue 

d’ensemble – Ministère fédéral du Travail 

et des affaires sociales RFA.

	§La sécurité sociale des travailleurs 

migrants de la méditerranée - Abdessatar 

MOUELHI – Conférence euro-

méditerranéenne » Sécurité sociale: 

facteur de cohésion sociale « - Limassol 

)Chypre ( mai 2004.

	§La stratégie de l’OIT » La sécurité sociale 

pour tous : Mettre en place des socles 

de protection sociale et des systèmes 

complets de sécurité sociale « – OIT 

-Première édition 2012.

	§Legal empowerment of the poor and 

eradication of poverty  -  Report of the 

Secretary-General  -  Sixty-fourth session 

Item 58 of the preliminary list* Eradication 

of poverty and other development issues. 

United Nations A/64/133

	§Les transferts sociaux et leurs effets 

redistributifs dans l’UE – Eric MARLIER, 

Marc Cohen-Solal et Isabelle TERRAZ – 

DREES – Eurostat.

	§Le système tunisien de protection sociale: 

émergence du principe de solidarité et 

défis de dysfonctionnement – Nouri 

MZID - 6e Conférence internationale 

d’analyse et de recherche en sécurité 

sociale - AISS - Luxembourg, 29.9.–

1.10.2010.

	§L’Etat face aux débordements du social 
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مقدمة

التأصيل النظري ملنظومة الحامية االجتامعية ال يقل أهمية عن 
املستويات  هذه  تشكل  التنفيذية.  واإلجراءات  السياسات  رسم 

الثالثة وحدة مرتابطة عىل النحو اآليت:

التأصيل النظري أو التأطري املفهومي هو عنرص . 1
حصانة من االنزالق إىل املقاربات واملامرسات 
تعِط  مل  والتي  سائدة،  تزال  ال  التي  التجزيئية 
النتائج املطلوبة. كام أنه يحدد الوجهة العامة 
يف  الرشوع  قبل  النهائية،  وغاياتها  للسياسات 

الجوانب العملية. 

السياسات . 2 هنا  واملقصود  السياسات،  رسم 
وخيارات  سياسات  وضمنها  االجتامعية 
التي  التالية  املرحلة  هو  االجتامعية،  الحامية 
وتصيغ  املفهومي،   – النظري  باإلطار  تسرتشد 
األهداف الوسيطة التي سوف يسعى الفاعلون 
التنمويون إىل تحقيقها، مبا هي خيارات ممكنة 
الغاية  بلوغ  يف  وتساهم  للتحقيق،  وقابلة 

النهائية. 

الخطط التنفيذية تعني ترجمة هذه السياسات . 3
والخيارات املحددة، إىل خطط ُمجدَولة زمنياً، 
مهام  وتوزيع  وإجراءات،  وتدخالت،  وأنشطة، 
وتخصيص  موازنات،  ورصف  ومسؤوليات، 
كونها  من  السياسات  ينقل  مبا  موارد...الخ، 

مجرد أهداف عىل الورق إىل واقع متحقق. 

تتوسط  الرتابط،  شديدة  وحدة  الثالث  املستويات/املراحل  هذه 
بصفتهام  والتنفيذي،  النظري  املستويني  السياسات  بلورة  فيها 
دون  من  وفعاليتها.  ملالءمتها  والحق،  سابق  رضورين،  رشطني 

معقدة  منعرجات  يف  السياسية  الخيارات  تتوه  النظري،  التأطري 
التنفيذية  الخطط  دون  ومن  املسار.  تضبط  مرجعية  دون  من 
املالمئة واملصممة بشكل جيد، سوف تتوه أيضاً يف دوامة املواقف 
الحامية  نظام  يرى  أن  دون  من  النوايا،  وإعالنات  الخطابية 

االجتامعية املنشود النور. 

من اإلنصاف إىل املساواة

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

للتنمية بشكل عام. 

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

نرغب يف تناولها ارتباطاً مبوضوعنا. 

باملفاهيم  يختص  ما  يف  الجديد  بعض  التقرير  هذا  تضمن  فقد 
السابقة  التنموية  األدبيات  ففي  املستخدمة.  واملصطلحات 
األكرث  املصطلح  كان  املتحدة،  األمم  منظومة  عن  الصادرة 
بالرشوحات  زاخرة  واألدبيات   ،equity اإلنصاف  هو  استخداماً 
لتسويغ هذا االستخدام بدالً من مصطلح العدالة justice وهي: 
االبتعاد عن مفردات تحمل شحنة إيديولوجية قوية؛ الرتكيز عىل 
املدخالت بدالً من املخرجات؛ وعىل الفرص بدالً من النتائج...ألخ. 
وقد أستنثي من ذلك موضوع املساواة بني املرأة والرجل، حيث 
استخدام مصطلح املساواة equality أىت بشكل رصيح ومقصود.

اتيجيات التنمية ي سياق اس�ت
الحماية الجتماعية �ن

أديب نعمه

باحث وناشط
سكوا ي االإ

مستشار إقليمي �ف
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يف سياق التحضري لقمة )ريو + 20( وأجندة ما بعد 2015، أخرياً 
يربز  االجتامعية(  العدالة  التنمية،  )عدالة  العدالة  مصطلح  عاد 
مجدداً، حتى إن وثيقة )ريو +20( مل تستخدم مصطلح اإلنصاف 
حتى مرة واحدة. كام أن اإلطار التحلييل الجديد للتنمية يف تقرير 
املستقبل الذي نريد للجميع يخطو خطوة أكرب إىل األمام باستخدام 
مصطلح املساواة مبارشة. ويجعل املساواة واحداً من ثالثة مبادئ 
تشكل جوهر مفهوم التنمية )البرشية( وهي: االستدامة، وحقوق 
اإلنسان، واملساواة. ولكن يف سياق النص، يف سياق التقرير )السيام 
يف  التحول  لهذا  قوياً  نظرياً  تأسيساً  نجد  ال   )62  –  60 لفقرات 
استخدام املصطلحات واملفاهيم. النص يطرح املساواة من منظور 
رفض االستبعاد، والسعي إىل التضمني inclusion، ورفض التمييز 
non discrimination ضد بعض الفئات )نساء، شباب، فقراء، 
أخرى  مرة  يتعلق  البارز  واملثال  أقليات...الخ(،  إعاقات،  ذوو 
باملساواة الجنسانية، مع دعوة ملعالجة أسباب التمييز الهيكلية. 

يف  هو  التغيري  بأن  يوحي  التقرير  يف  جاء  ما  أن  يبدو  لذلك 
)من  املفهوم  يف  جذري  تغيري  عن  يعرب  وال  فقط  املصطلحات 
التفاوتات،  عىل  التشديد  يريد  ما  بقدر  املساواة(،  إىل  اإلنصاف 
ولكن  هام جداً،  أمر  وهذا  للتمييز.  املولّدة  اآلليات  إزالة  وعىل 
نحن ما زلنا دون التأسيس النظري املتني لفكرة املساواة، ويبقينا 
إزاء تفاوت بني املستويني املفهومي والتطبيقي يجعل فهمنا لهذا 
التباس سوف يظهر يف املستوى  التغيري ملتبساً وغري أكيد، وهو 

الثاين من التحليل، املرتبط برتجمة هذا الفهم إىل سياسات. 

التنمية االجتامعية التضمينية

بالتالزم  استخدم  أنه  اعتقادي، خصوصاً  املصطلح موفق يف  هذا 
بصفتهام  التضمينية،  االقتصادية  التنمية  مصطلح  استخدام  مع 
واالقتصادي  االجتامعي  املكونني  عن  االصطالحيني  التعبريين 
للتنمية )إىل جانب املكونات األخرى: االستدامة البيئية، واملستوى 

السيايس، واملستوى الثقايف(. 

عنها  تعرّب  أهمية خاصة  لها   inclusive التضميني هنا  إن صفة 
الشمويل  أو  الشامل  بدالً من  بالتضميني،  املصطلح  ترجمة هذا 
وعىل  متحرك،  فعل  عىل  يحيل  تضميني  فتعبري  ذلك.  إىل  ما  أو 
قاعدتها  تتوسع  أن  يتطلب  التنمية  تحقيق  أن  تعني  دينامية، 
باستمرار، سواء قاعدة املشاركني فيها أو املستفيدين منها )واألمر 
التضمينية(. وهذا  التنمية االقتصادية  نفسه ينطبق عىل مفهوم 
التنمية  اقتصار  عدم  أيضاً  يعني  واملتوسع،  الدينامييك  التصور 
االجتامعية عىل فئة دون غريها، مبا يف ذلك الفقراء، اذ يفرتض بها 
أن تطال كل فئات املجتمع من دون استثناء، وإن تم ذلك انطالقاً 
لكنه هنا  بالرتكيز عليها.  أو  أو األكرث حرماناً  الفقرية  الفئات  من 

يأيت يف سياق التخصيص والتدرج يف األولويات، ال من باب استثناء 
أي فئة اجتامعية أخرى. وهذا يحقق االتساق مع مقاربة حقوق 

اإلنسان، التي باتت مندمجة يف منظور التنمية أيضاً. 

الحامية  منظومة  فلسفة  إىل  بالنسبة  أساسية  العنارص  هذه 
بالسجال  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  إنها  حيث  بالتحديد،  االجتامعية 
وبني  االستهداف؛  ومنطق  الشاملة  التغطية  منطق  بني  القائم 
الحاجة إىل املعرفة ضمن أضيق حدود ومنطق الحق؛ وبني منطق 
مكافحة  عزل  وبني  الدمج؛  ومنطق  واملحرومني(  )الفقراء  العزل 

الفقر عن التنمية أو إدماجها فيها. 

تحت  أتت  التي  الفقرات  فإن  إليه،  املشار  التقرير  إىل  بالعودة 
عنوان التنمية االجتامعية التضمينية )الفقرات 66 – 71( كانت 
أوضحنا يف  العنوان ودالالته كام  مع  تتناسب  وال  تقليدية جداً، 
الخدمات  عىل  مجدداً  تركز  الفقرات  فهذه  السابقة.  الفقرة 
والقطاعات التقليدية )صحة، تعليم، وتوليد فرص العمل، وتوفري 
املياه...الخ(، ويغلب التعامل مع النتائج واآلثار أكرث من األسباب 
التنمية  إىل  األداتية  النظرة  يرسخ  وهذا  الكلية.  السياسات  ومن 
ما  أقرب  أنها  آخر، يف حني  أمر  لخدمة  كأنها وسيلة  االجتامعية 

يكون إىل مفهوم التنمية الشامل من أي مكون آخر. 

أما من وجهة نظرنا، فإن الحامية االجتامعية هي أحد املكونات 
واالسرتاتيجيات  الفقر،  مكافحة  اسرتاتجيات  يف  أهمية  األكرث 
األشمل للتنمية االجتامعية والتنمية بشكل عام، وهو ما سنحاول 

توضيحه يف ما ييل. 

مكافحة الفقر: نقد الخرافات

شاملة  اجتامعية  حامية  أنظمة  تصميم  طريق  عىل  التقدم 
وفعالة ومستندة إىل منظومة الحقوق، تتطلب التحرر من بعض 
الخرافات السائدة يف ما يختص مبكافحة الفقر. والسيام خرافتني 

سوف نتناولهام تباعاً. 

الخرافة األوىل: الفقراء %20 من سكان العامل1

تقول الخرافة إن الفقراء يشكلون عموماً حواىل %20 من سكان 
العامل. يف الدول األكرث فقراً، يرتفع هذه الرقم إىل %40 أو 60%، 
ويف الدول متوسطة النمو أو األفضل حاالً، تنخفض إىل %10 أو 
%5 أو أقل. كل السياسات واالسرتاتيجيات السائدة يف مكافحة 

الفقر، تدور حول هذا الرقم السحري 20%.

لكن يف العامل املعارص يوجد فقراء أكرث بكثري من ذلك: لننظر يف 

1- بعض االفكار الواردة يف هذه الفقرة والتي تليها، عرضت يف مؤمتر إقليمي عن أرضية الحامية 

االجتامعية من تنظيم مؤسسة فريدريش إيربت، واملجلس العاملي للعمل االجتامعي، ومنظمة 

العمل الدولية، يف الرباط بني 11 و13 ترشين الثاين/نوفمرب 2014.
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توزيع الناتج املحيل العاملي، وتوزيع الرثوة العاملي. ماذا يقوالن 
لنا؟

منذ صدور تقرير التنمية البرشية لعام 2002 وعىل غالفه الرسم 
الشهري لتوزيع الدخل العاملي عىل رشائح السكان )خمس فئات 
من %20(، مل يحصل تغيري حقيقي يف التوزيع، ال بل إن التفاوت 
الذي  بشكله  احتفاظه  مع  قليالً  التوزيع  وتدهور  العامل،  يف  زاد 

يشبه »كأس الشمبانيا«. 

ال  األقل دخالً،  السكان  من  نسبة 60%  إن  هنا،  القول   خالصة 
تزيد حصتهم من إجاميل الدخل العاملي عن %5 و%6. ونستطيع 

من  العامل.  يف  الفقراء  نسبة  ميثلون  إنهم  قلق،  دون  من  القول 
ناحية أخرى، فإن التقارير عن توزع الرثوة يف العامل التي يصدرها 
سنوياً مرصف credit Suisse تعطينا النتائج نفسها، وال بل إنها 
البالغني  األفراد  استقطاباً، وهي محسوبة عىل أساس حصة  أكرث 

من إجاميل الرثوة. 

من   70% حواىل  فإن   ،2014 لعام  السنوي  التقرير  وبحسب 
السكان البالغني يف العامل، تبلع حصتهم أقل من %3 من الرثوة 
البالغني األكرث ثراء تبلغ حصتهم  العاملية، يف حني أن %0.7 من 

%44 من ثروة العامل. 

مرة أخرى، نستطيع القول إن ما بني %60 و%70 من سكان العامل 
هم فقراء، وفق هذين املصدرين.

الفقر  ذلك  يف  مبا   – الفقر  بأن  هنا  نجادل  ألن  داعي  ال  طبعا 
الفقراء ال يقترصون  تاريخي ونسبي، وأن  املطلق – هو مفهوم 
عىل أولئك الذي يعيشون يف بؤس ومجاعة ممن نرى صورهم يف 
وسائل اإلعالم يف مخيامت الالجئني، واملرشدين، والذين تفتك بهم 

املجاعة والحروب. 

أن  الغالب  )الـ %20(؟  الرقم  هذا  يأيت  أين  من  ذلك،  بناء عىل 
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 جداً، 
غريها  دون  تستهدفها  بسياسات  وتخصيصها  معرّضون...الخ(، 
املقاربة مع آليات اإلفقار،  من السكان. وطبعاً، ال تتعامل هذه 
من  متولدة  ظاهرة  هو  الفقر  بأن  تعرتف  وال  الفقر،  وأسباب 
بفئة  تتعلق  أو  تختص  واملجتمعي، وال  االقتصادي  األداء  مجمل 
من السكان دون غريها، مع العلم أنها الفئة التي تتحمل تبعات 
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التي يضعها األغنياء واألقوياء  الكلية،  السياسات  فشل أو قصور 
املطاف  أول  يف  والضعفاء  الفقراء  مثنها  ويدفع  املطاف،  أول  يف 
ونهايته. وللمزيد من التربير، ال بأس من التالعب بتعريف الفقر، 
بغالف  كله  ذلك  تغليف  يجري  بحيث  الفقر،  خطوط  وحساب 
علمي من خالل مصطلحات وإحصاءات وتعريفات ...الخ، معقدة 

ال يفهمها أغلب من يستهلكونها. 

خرافة االستهداف الضيق وشبكات األمان

»الطريق  أن  فكرة  العامل عن  استغنى  منذ  كثرية  مضت سنوات 
األقرص إىل هدف ما هو الطريق األقرب«، وأن »أقرب طريق بني 
نقطتني هو الخط املستقيم«؛ ال بل تبني أن الخط املستقيم غري 
العلوم  أشد  يف  ذلك  صح  وإذا  وهم.  مجرد  وأنه  أصالً،  موجود 
فكم  والفريياء،  الرياضيات  أي  الدقة،  عىل  حرصاً  »الصحيحة« 
ويف  واالجتامعية،  االقتصادية  اإلنسانية،  العلوم  يف  باألحرى 
السياسة، حيث للعامل اإلنساين الذايت، وللخيارات واإلرادات دور 

حاسم؟!

األوىل، وهي  »بالخرافة«  االرتباط  وثيقة  الثانية  »الخرافة«  هذه 
منها مبثابة املنبع واملصب يف آن. وهي تعني بالنسبة إىل موضوع 
تشكل  التي  الشغل  وعدة  واألدوات  املفاهيم  حزمة  كل  بحثنا، 
املطاف  نهاية  يف  تقود  والتي  التقليدية،  الفقر  مكافحة  خطط 
التنمية، وتخصيص  الفقر عن  اعتامد عزل سياسات مكافحة  إىل 
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، 
األكرث  األسلوب  باعتبارها  لها  يرّوج  التي  هي  األمان،  وشبكات 
الفقر، وذلك حرصاً عىل عدم تشتيت  فعالية من أجل مكافحة 

الجهود، وفقدان الرتكيز عىل حل مشكالت الفقراء أنفسهم. 

لكن سياسة عزل الفقراء عن باقي السكان، تعني ضمناً أن سبب 
اجتامعياً  منتجاً  وليس  الفقراء،  دائرة  ضمن  حرصاً  يكمن  الفقر 
ملجمل النظام االقتصادي واالجتامعي. كام انه يعني عزل النتائج 
عن  الفقر  وعزل  وآلياته،  اإلفقار  عن  الفقر  وعزل  األسباب،  عن 
سياسات موضعية  إىل  تقود  كلها  والالمساواة.... وهذه  التفاوت 

غري فعالة يف القضاء عىل الفقر. 

يقول تقرير UNRISD عن مكافحة الفقر والالمساواة )2011(: 
أن  تعترب  التي  الفقر،  تخفيف  يف  حالياً  املعتمدة  »املقاربات 
سياسات  تتطلب  واملجتمع  النظام  هامش  عىل  فئة  الفقراء 
منفصلة خاصة بها مل تحقق النجاح. فعندما ترزح نسبة كبرية من 
سكان البلد تحت وطأة الفقر، يصبح من غري املنطقي فصل الفقر 

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«.

يف تجربة الصني التي غالباً ما تقدم بصفتها تجربة نجاح كبرية يف 
العامة  السياسات  فإن ذلك تم من خالل  الفقر،  تخفيف نسب 
مكافحة  برامج  اعتامدها  قبل  الصينية،  الحكومة  اعتمدتها  التي 
بعد  تراجع  قد  الفقر  نسبة  خفض  إن  بل  ال  املتخصصة،  الفقر 
اعتامد هذه الربامج، ألنها حولت االهتامم عن السياسات العامة. 

استمرار  »أن  فيؤكد  للجميع،  نريده  الذي  املستقبل  تقرير  أما 
الالمساواة  من  تفاقم  سوف  السابقة  االقتصادي  النمو  مسارات 
والبيئة  الطبيعية  املوارد  عىل  والضغوط  االجتامعية  والتوترات 
العاملية. لذلك ال بد من التوصل إىل بلورة مسارات تنموية جديدة 
تنمية  تحقيق  عىل  العمل  متابعة  يف  والتجديد  اإلبداع  تحفز 

تضمينية عادلة ومستدامة«. 

االتجاهات  لهذه  راديكايل  بنقد  القيام  يعني رضورة  الكالم  هذا 
السابقة التي تتحمل مسؤولية الفشل واألزمات. ويجب تحديد 
وعدم  الخاطئة،  التوجهات  لهذه  املولدة  والعوامل  األسباب 
ارتكاب  إىل  العودة  أمام  املجال  يفسح  سطحي  بنقد  االكتفاء 
اإلدارة والتطبيق  الثغرات إىل عمليات  إرجاع  أو  األخطاء نفسها 
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. 

عن شبكات األمان االجتامعي التقليدية

متثل مقاربة شبكات األمان االجتامعي منوذجاً محدود الفعالية يف 
مكافحة الفقر، كام دلت عىل ذلك تجارب كثرية، ال بل إن نجاح 
سياق  اندرجت يف  عندما  كان  البلدان،  بعض  التجارب يف  بعض 
سياسات عامة قوية وفعالة، مقرتنة مع إرادة سياسية حاسمة يف 
مكافحة الفقر، ومؤسسات حكومية أوالً، ونظام إدارة فعال. أما 
يف ما خال هذه الرشوط، فإن ما يعزى من نجاح إىل هذه التجربة، 
يبقى له طابع موضعي، وال يرقى إىل كونه نجاحاً يف القضاء عىل 
املستوى  عىل  محسوس  بشكل  الفقر  نسب  تخفيف  أو  الفقر، 
املقاربة بشكل مجتزأ. وال  التي تعتمد هذه  البلدان  الوطني يف 
والحكومات  الدول  عاتق  عىل  القصور  هذا  تبعة  إلقاء  ميكن 
املعنية، بل أن مثة عيباً بنيوياً يف املقاربة نفسها، من مصدرها، ويف 
تصميم السياسات والربامج، ويف التنفيذ، وهو ما يتم غالباً تحت 
املادي  الدعم  تقدم  التي  الدولية  للمؤسسات  املبارشة  القيادة 

واملشورة الفنية، والقيادة املبارشة لهذه الربامج أحياناً كثرية. 
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الوقاية من الوقوع يف الفقر

مثة اختالف كبري بني مقاربة شبكات األمان التقليدية وبني املقاربة 
التي ندعو إليها، فيام يختص مبعنى الوقاية. وبحسب فهمنا، فإن 
لألشخاص  وقاية  تشكل  أن  يجب  االجتامعية  الحامية  منظومة 
تكون  أن  ال  إفقارهم،  دون  تحول  أن  أي  الفقر،  يف  الوقوع  من 
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 
الالئق،  العمل  املخاطر من خالل احرتام رشوط  لهذه  ًتعريضهم 
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. 

رسم حسان زهر الدين

قصور التغطية

يف  الفعالية  مبدأ  عىل  كثرياً  الرتكيز  يجري  التقلدية،  املقاربة  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،	 

ضمن 	  أيضا  بالحامية  املشمولة  املجاالت  حرص  هو  الثالث، 
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، نظراً 
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 
أو معيار جغرايف، وتعدد مجاالت  اجتامعي،  أو  أساس معيار سكاين 
الحامية ليشمل أبعاد الفقر والحرمان األساسية بشكل مرتابط هو أكرث 

فعالية مبا ال يقاس.
رسم حسان زهر الدين
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التدخل املتناسب مع املشكلة ويف الزمن الحقيقي

يتعلق هذا الجانب من القصور يف املقاربات التقليدية، يف عدم 
املشكالت  حجم  مع  ورسعتها،  ووتريتها  التدخالت  بني  التناسب 
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 
التوظيف أمام قسم أكرب من  السابقة، وتحد من آفاق  أعاملهم 
األمان  العمل، وبني إجراءات شبكات  الجدد إىل سوق  الوافدين 
االجتامعي التقليدية التي ترى الحل يف برامج إعادة التأهيل التي 
ال تطال غالباً سوى أعداد محدودة، والتي ال تؤهل املستفيدين 

من  أفضل  أو  مامثلة  رشوط  يف  العمل  سوق  إىل  للعودة  فعلياً 
السابق. واملشكلة األساسية هنا، أن هذه املقاربة ال تعالج املشكلة 
يسمى  ما  يف  تعديالت  أي  ادخال  إىل  تسعى  وال  املصدر،  من 
يحمل  ال  أنه  كام  رضراً،  أقل  يكون  بحيث  االقتصادي  اإلصالح 
الرشكات واملؤسسات املعنية من القطاع الخاص أي مسؤولية وال 
لربامج  الدعم  بعض  سوى  وأسايس،  فعيل  دور  أي  منهم  يطلب 
عىل  األكرب  املسؤولية  تلقى  حني  يف  املثال،  سبيل  عىل  التأهيل 
الذين  الحكومات واملجتمع املدين، والتبعات األكرث صعوبة عىل 
دفعوا خارج سوق العمل، وتراجعت قدراتهم وفرصهم، وتحولوا 

إىل جيل إضايف من املحتاجني إىل الدعم واملساعدة. 

	  

ويف زمن األزمات الكربى؟

شبكات  تدخالت  الناقدة عىل  التنموية  األدبيات  تطلق  ما  غالباً 
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. 

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 
اإلنساين   – اإلغايث  وبني  الحرمان،  جوانب  مختلف  بني  الشديد 
لحلول  والتأسيس  اآلنية  للمشكلة  التصدي  وبني  والحقوق، 

خصوصاً يف الحاالت التي تطول فيها األزمة: وهذه هي الخاصية 
السائدة يف منطقتنا العربية. 

يف وضع من هذا النوع، ال بد من نظرة مختلفة متاماً إىل منظومة 
الشخيص  وأمنهم  األشخاص  حياة  إن  حيث  االجتامعية،  الحامية 
يكون  يك  بالحامية  األوىل  وهو  مبارش،  بشكل  معرض  الجامعي 
نقدم  أن  يفرتض  الخدمات، ومن  له  نقدم  أن  يفرتض  هناك من 
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، 
ً ما يجري العمل عىل شمول فئات من السكان الالجئني،  وغالبا 
بشكل  التدخالت  من  نفسها  باألنواع  املضيفة،  البلدان  وسكان 
غري مدروس، ما يخلق مشاكل إضافية ويشوه منظومات العمل 

االجتامعي يف هذه البلدان. 

رسم حسان زهر الدين
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البدائل املحتملة

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

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

لكن املتفاوتة. 

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

من منظامت األمم املتحدة، وأيضاً لكونها مبادرة ملموسة تتضمن 
اقرتاحات قابلة للتطبيق يف معظم الدول، السيام الدول الفقرية، 
وهي مدّعمة 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. 

املبادئ املوجهة

ثالثة مبادئ موجهة لتصميم نظام الحامية االجتامعية تبدو بالغة 
األهمية: 

املبدأ األول: اعتبار الحامية االجتامعية حقاً من حقوق اإلنسان، 
االستهداف  مقاربة  من  بدالً  الشاملة  التغطية  مببدأ  وااللتزام 
الضيق. وإدراج سياسة الحامية االجتامعية يف إطار االسرتاتيجية 
مرشوع  أي  يحقق  أن  يتوقع  ال  إذ  االجتامعية،  للتنمية  األوسع 
من  ما مل يكن جزءاً  قوياً  تنموياً  أثراً  للحامية االجتامعية  منفرد 

كلٍّ مرتابط. 

املبدأ الثاين، تغطية الجوانب الرئيسية التي تشمل مختلف مجاالت 
حياة ونشاط األفراد والفئات السكانية واألعامر. فاألمر ال يتعلق 
بتقديم مساعدات للمعدمني والفقراء جداً وحدهم، بل بحامية 
ونظام  العمل،  فرص  توفري  من خالل  السكان  من  واسعة  فئات 
التأمينات متعدد املجاالت، وحامية العاطلني عن العمل، وشمول 

رسم حسان زهر الدين
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أصحاب  أو  ومسنني  أطفال  من  الحق  ذات  السكانية  الفئات 
والسكن  والتعليم  الصحة  مجاالت  الحامية  تشمل  وأن  إعاقات. 
والعمل والبطالة، حيث يكون الكل جزءاً من اسرتاتيجيات تنموية 

شاملة. 

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

املساعدات أو من شبكة أمان. 

عنارص املبادرة العاملية للحامية االجتامعية

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

الخدمات . 1 إىل  املعّمم  الوصول  ضامن 
الصحية األساسية للجميع؛ 

الحاجات . 2 توفري  أو  الدخل  كفاية  ضامن 
نظام  خالل  من  وذلك  األطفال،  لجميع 

املنافع الخاصة باألطفال؛ 

توظيف، . 3 بضامنات  مصحوباً  الدخل  دعم 
العامة  األشغال  برامج  خالل  من  وذلك 
العمل  الذين هم يف سن  للفقراء  املوجهة 
وغري القادرين عىل تأمني املدخول الكايف يف 

سوق العمل؛ 

عرب . 4 اآلمن  الدخل  من  أدىن  حد  ضامن 
من  املمولة  األساسية  التقاعدية  املعاشات 
الرضائب واملوجهة للمسنني وذوي اإلعاقات 

ومن خرس املعيل األسايس لألرسة. 

لن نتوسع يف رشح هذه املبادرة، وسوف يرد ذلك يف مكان 
خصائصها  إىل  باإلشارة  نكتفي  بل  التقرير،  هذا  من  آخر 

الرئيسية اآلتية: 

الحقوق: §	 منظور  أساس  عىل  مبنية  إنها 
أي تتطلب إجراءات ترشيعية ومؤسسية، 
الخدمات  اإلفادة من  وضامنات الستمرار 
ال  حقوقاً،  بصفتها  عليها  املنصوص 
واملؤسسية  السياسية  بالتغريات  تتأثر 

وبالصدمات واملرشوطية من أي نوع.

ال §	 الشاملة،  التغطية  مبدأ  تقوم عىل  إنها 

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

من §	 متكاملة  حزمة  عىل  عىل  تقوم  إنها 
التدخالت التي تقدم دفعة واحدة للفئات 
تدار  وأن  املعنية،  األرس  أو  املناطق  أو 
من  بعيداً  وموحد  مشرتك  بشكل  وتنفذ 

التجزئة القطاعية والتدخالت املعزولة. 

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

سياسات عملية عىل املستوى الوطني.

نظرة إجاملية إىل وضع البلدان العربية

نجحت معظم الدول العربية يف تعميم التعليم ما عدا الدول 
الرعاية  من  متقدمة  مستويات  حققت  وكذلك  منواً؛  األقل 
حققت  الدول  وبعض  واالطفال،  للنساء  األولية  الصحية 

مستويات متقدمة يف مجاالت صحية أخرى.

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

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

هناك تفاوتات بحسب البلدان، وقد تكون حزمة الخدمات 
التي تقدمها بعض الدول التي تتوفر عىل موارد مالية كبرية، 
أكرث كرماً مام جاء يف أرضية الحامية االجتامعية، التي تقترص 
عىل األساسيات. مع ذلك، ال ميكن اعتبار هذه الدول متسقة 
يتوفر عىل  بل  بالخدمات،  يتعلق  ال  األمر  املقاربة، ألن  مع 
عنارص نوعية أيضاً، ال سيام اعتامد منظور الحقوق، والتغطية 

الشاملة، والحزمة املرتابطة. 

فكرة عن خصائص الحامية االجتامعية بحسب فئات البلدان

التمييز بني أربع فئات  يف ما يختص بالحامية االجتامعية، ميكن 
من البلدان العربية، عىل النحو اآليت: 

دول رعائية ذات موارد،. 1

دول ذات مستوى تنمية متوسط،. 2

دول أقل منواً،. 3

دول متر يف ظروف احتالل وحروب بالغة . 4
القساوة. 

الدولة الرعائية ذات املوارد -1

تقع ضمن هذه الفئة، بلدان مجلس التعاون الخليجي، والجزائر. 
أو  التعاون(  )مجلس  أبوي  تقليدي  منط  من  رعائية  دول  وهي 
نفطي. نظام  مصدر  ذات  مالية  موارد  ولديها  )الجزائر(،  دولتي 
البلدان ميكن أن يكون »كرمياً« جداً )خصوصاً  التغطية يف هذه 
يف دول مجلس التعاون الخليجي( ويشمل التعليم بكل مراحله، 
)أرس  متعددة  لفئات  مساعدات  ونظام  واإلسكان،  والصحة، 
محتاجة، نساء، أشخاص ذوي إعاقات، مسنون ...الخ( مبعزل عن 

حال الفقر.

أوسع  النظام  هذا  يوفّرها  التي  الحامية  ودرجة  الخدمات  أنواع 
مبني عىل  ولكنه  االجتامعية،  الحامية  أرضية  مام هو مقرتح يف 
قد  إذ  مستقر،  غري  وهو  مركزي،  حكومي  بقرار  التوزيع  أساس 
يتقلص عند تقلص املوارد، وقد يكون أكرث كرماً استباقاً لتوترات 
محتملة أو ألسباب سياسية، كام أنه غري محصن بآليات دستورية 

وقانونية بالرضورة. 

املشكلة األكرث أهمية بالنسبة إىل هذه الدول، هي يف االستدامة. 
اذ إن االستجابة إىل توقعات املواطنني املرتفعة وطلباتهم املستمرة 
التي تعودوا عليها يف نظام أبوي يشعرون أنه ملزم برعايتهم، تعني 
االضطرار إىل زيادة اإلنفاق الحكومي ومبالغ املساعدات بشكل 

ذلك.  تضبط  القانون  مبوجب  محددة  قاعدة  دون  من  مستمر 
األرضية  نظام  الكمية من  الناحية  من  أكرث كرماً  النظام  إن هذا 
االجتامعية، ولكن التطوير املطلوب هو يف خلفيته وآليات عمله 
والتوجه نحو مبدأ الحق، والدسرتة، والعقلنة، مبا يحقق املشاركة 

واالستدامة. 

فئة البلدان ذات مستوى التنمية املتوسط -2

هذه املجموعة من الدول تتميز بتفاوت يف السياسات ويف دور 
الخاص(.  والقطاع  املدين  )املجتمع  األخرى  واألطراف  الدولة 
تكامال  أكرث  بعضها  متفاوتة،  فيها  االجتامعية  الحامية  أنظمة 
)تونس، االردن..(، وبعضها اآلخر مجتزأ )لبنان(، وبعضها الثالث 
وبرامج  مساعدات،  من  مختلفة  فئات  من  تدخالت  بني  يجمع 
وطنية أو قطاعية )املغرب(. كام أن دور الدولة يرتاوح بني دور 
االنسحاب  يقرتب من  ما  وبني  تونس(،  )األردن،  وأسايس  متقدم 
شبه الكامل من التخطيط واالتكال عىل القطاع الخاص واملجتمع 

املدين )لبنان(.

يف هذه البلدان، مزيج من مقاربة الحقوق بشكل جزيئ، مع توجه 
ميكن  كام  الحاالت.  بعض  يف  للجمعيات  أكرب  دور  مع  توزيعي، 
أن توجد حاالت لربامج حامية قطاعية لفئة معينة تشبه توّجه 
برامج  أو  محلية  تنمية  برامج  فيه  مبا  املشرتكة،  الحامية  أرضية 
مستوى  إىل  يرقى  ال  لكن  الفقرية،  لألرس  اجتامعية  مساعدات 
الحزمة املتكاملة ومنظور الحقوق، وهناك مشكلة موارد واعتامد 

نسبي عىل املساعدات.

التوجه املالئم هنا يتخلله مكون قطاعي بحكم تفاوت األولويات 
والتطور املتفاوت بني القطاعات، ما يجعل الحزمة الوطنية مركّبة 
للدولة يف توفري  البلد، مع دور أسايس  بطريقة مختلفة بحسب 
الخدمات االجتامعية األساسية للجميع، السيام التعليم والصحة، 
الفئة.  هذه  يف  الدول  جميع  بني  مشرتكاً  مكوناً  كان  رمبا  الذي 
كام قد تكون هناك فئات خاصة ال بد من إيالئها اهتامماً خاصاً 
سكانية  فئات  محددة،  ريفية  مناطق  مثالً،  الشوارع  )أطفال 
خاصة...الخ(. يف هذه املجموعة من الدول، ميكن تضمني حزمة 
الحامية االجتامعية مستوى أعىل مام جاء يف االقرتاح العاملي، يف 

قطاعات محددة، أو بالنسبة إىل فئات اجتامعية محددة. 

الدول األقل منواً -3

االقرتاح الدويل ألرضية الحامية املشرتكة، مبا هو الحد األدىن، صالح 
بقوة هنا، وينطبق عىل كل الدول األقل منواً، ومن لديه أوضاع 
املجموعة،  أهمية يف هذه  أقل  القطاعية  التاميزات  منها.  قريبة 
السكانية  املجموعة  وتخص  بقوة،  مرتابطة  األولويات  وعموماً 
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 املكّونة لألرضية، دفعة واحدة قدرة اإلمكان.

وتصميم  أهمية،  أكرث  الخارجي  للتمويل  التبعية  مشكلة  هنا 
أمر  املتوسط  املدى  يف  التبعية  هذه  من  تقلل  اسرتاتيجيات 
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 منواً، نظراً لحاجة فئات سكانية واسعة، ورمبا إجاميل السكان 
– ما عدا فئات محدودة، إىل نظام حامية اجتامعية شامل وفعال. 

ظروف االحتالل والحرب والنزاع الحاد -4

يف حالة فلسطني، نحن نقرتب من وضعية تبعية مشابهة ملا هو 
الكامل عىل  االعتامد شبه  لجهة  األقل منواً  الدول  األمر يف  عليه 
الدعم – التمويل الخارجي، ولكن مع خصوصية أن املجتمع ميلك 
قدرات برشية، لكنه تحت االحتالل. باالضافة إىل التبعية للتمويل 
الخارجي، فإن نظام الحامية االجتامعية هو نظام توزيعي، وهو 
معرض للتقلبات بحسب توفر املوارد وعنارص اخرى )االحتالل(، 
خارجة عن إرادة السلطة الوطنية، التي هي شبه سلطلة يطلب 

اليها تحمل مسؤوليات مشابهة ألي حكومة يف ظرف عادي. 

يف البلدان التي تواجه أوضاع نزاع حادة )سوريا، العراق، اليمن، 
الدولة، وحاالت نزوح  أداء  الصومال...الخ(، وضعف أو فشل يف 
اإلغاثة  مع  تتداخل  االجتامعية  الحامية  النطاق،  واسعة  ولجوء 
واملساعدات اإلنسانية. لكن، معظم األحيان هذه الحاالت تستمر 

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 
هنا،  املنطقي  واالقرتاح  والتدخالت:  السياسات  من  متكاملة 
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؟. 

أفكار ختامية

عاملياً،  املقرتحة  الصيغة  يف  خصوصاً  االجتامعية،  الحامية  أرضية 
هي الحد األدىن لنظام الحامية االجتامعية املبني عىل مبدأ الحق 
والتغطية الشاملة. وال بد من النظر إليها بصفتها عنرصاً أساسياً 
من عنارص خطط مكافحة الفقر الوطنية. ولكن بشكل عام يجب 
تجاوز ذلك بحيث تساهم أرضية الحامية االجتامعية يف التنمية 

االجتامعية ويف التنمية بشكل عام، ومبا يتجاوز مكافحة الفقر.

ميكن أن يكون ألرضية الحامية االجتامعية ثالث وظائف أو ثالثة 
مستويات للوظائف التي تؤديها:

أن تكون مكوناً يف خطط مكافحة الفقر،§	

أن تكون مكوناً يف اسرتاتيجية التنمية االجتامعية،§	

والتنمية 	§ االقتصادية  التنمية  اسرتاتيجية  يف  مكوناً  تكون  أن 
الشاملة يف املجتمع. 

ادماج فئات مهمشةتنمية المناطق االشد فقرانظام المساعدات االجتماعية

برامج تمكنية خدمات اجتماعية حكومية

تقليص التفاوتاتزيادة دور المجتمع المدنيدعم المؤسسات الصغيرةالمرأة والشباب تمكين

زيادة االنتاجيةسياسات ضريبية
تعزيز الترابط االفقي بين القطاعات 

االتقصادية

مكافحة الفقر

تنمية اجتماعية

تنمية اقتصادية
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فعال  اجتامعية  نظام حامية  توفري  أن  الرئيسة هنا، هي  الفكرة 
وواسع التغطية، من شأنه أن يعطي مفاعيل متسلسلة تبدأ من 
تخفيف آثار الفقر، إىل الحامية من الوقوع يف الفقر، إىل تعزيز 
الجنسني،  بني  واملساواة  املشاركة  تعزيز  إىل  البرشية،  القدرات 
التفاوتات االجتامعية واملناطقية، واملساهمة  واملساهمة يف ردم 

يف االستقرار االقتصادي والسيايس. 

غن فرصة كهذه يجب أاّل تفّوت. 

15 ترشين الثاين/ نوفمرب 2014
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المقدمة

السياسات  رسم  يف  مؤثر  بدور  الدويل  النقد  صندوق  يقوم 
االقتصادية واالجتامعية للبلدان األعضاء، وغالباً ما تكون لتوصياته 
وتوجيهاته آثار مبارشة عىل الواقع املعييش للسكان خاصة الفئات 
االجتامعية محدودة الدخل والفقرية.وإذا كان دور هذا الصندوق 
قد تراجع خالل العرشية األوىل من األلفية الثالثة، فإنه ما فتئ 
الظروف  العاملي، مستغال  الصعيد  تأثريه وهيمنته عىل  يسرتجع 
الطارئة التي نجمت عن دخول الرأساملية املعوملة يف أزمة بنيوية 
يومنا هذا.  إىل  بأرسه  العامل  بظاللها عىل  ترخي  زالت  ال  عميقة 
ولعل الجديد يف العودة القوية لصندوق النقد الدويل، هو تدخله 
املبارش يف معالجة أزمة منطقة اليورو، عرب فرض تبني سياسات 
تقشفية صارمة أرضت كثرياً بشعوب املنطقة، من دون أن تقود 
النمو  كمعدل  االقتصادية،  املؤرشات  يف  محسوس  تحسن  إىل 
وعجز املوازنة العامة ومستوى الدين العمومي. وما لبث املجال 
االقتصادية  تأثرياألزمة  اشتداد  مع  يتسع  التدخل  لهذا  الجغرايف 
النقد  صندوق  أصبح  هكذا  الجنوب.  بلدان  يف  خاصة  العاملية، 
الدويل يؤثر بقوة يف رسم السياسات االقتصادية واالجتامعية يف 
عدد من البلدان العربية، حيث يربز بشكل جيل طابعها التقشفي 
مع ما يصاحبه من تداعيات سلبية عىل املسألة االجتامعية بصفة 

عامة والحامية االجتامعية ودعم املواد األساسية بصفة خاصة.

لألدوار  نقدية  ملناقشة  الورقة  هذه  من  األول  القسم  سنخصص 
التي يقوم بها صندوق النقد الدويل، مع الرتكيز عىل تدخالته يف 
املنطقة العربية. يف حني سنتطرق يف القسم الثاين،إىل السياسات 
التقشفية التي يفرضها الصندوق عىل الدول العربية وتداعياتها 
االجتامعية بصفة عامة.  االقتصادي واملسألة  النمو  السلبية عىل 
أما القسم الثالث فسنعالج من خالله تأثري السياسات التقشفية، 
مسلِّطني الضوء عىل إشكالية دعم املواد األساسية. وسنحاول يف 
هذا الصدد إبراز مكامن الضعف يف الحلول التي يقرتحها صندوق 

النقد الدويل لهذه اإلشكالية.

عىل  ه  وتأث�ي الدولي  النقد  صندوق  أدوار  الأول،  القسم 
ي المنطقة العربية 

الوضع القتصادي والجتماعي �ن

1 - تطور األدوار املنوطة بصندوق النقد الدويل

رسم  يف  الدويل  النقد  صندوق  تأثري  لقدرة  سليم  فهم  أجل  من 
باملهام  التذكري  أوال  يتعني  األعضاء،  للدول  العامة  السياسات 
املنوطة به، وكيف تطورت عرب الزمن، لتجعل منه فاعالً رئيسياً يف 
الرئيسيني يف رأسامله  هذا املجال حيث يفرض إرادة املساهمني 
ثم  منه،  االقرتاض  يف  ترغب  التي  تلك  خاصة  الدول،  هذه  عىل 

سنتطرق ثانياً إىل تدخالت الصندوق يف املنطقة العربية.

1.1 عند إنشائه سنة 1944، أنيطت بصندوق النقد الدويل مهمة 
تنظيم الرشوط املالية املالمئة للتوظيف الناجح لالقتصاد العاملي، 
الدول،  بني  العمالت  تبادل  معدالت  بتنظيم  متصلة  رشوط 
أهداف  أن  »برينت وودز«  اتفاقية  األوىل من  املادة  وقد جاء يف 

الصندوق هي كاآليت:

أ ـ تعزيز التعاون الدويل يف مجال النقد من خالل 
بصدد  والتعاون  التشاور  آلية  توفر  دامئة  مؤسسة 

املسائل النقدية الدولية.

املتوازن  العاملية ومنوها  التجارة  توسع  تيسري  ـ  ب 
للمساعدة عىل تحقيق مستويات عالية من العاملة 
اإلنتاجية لكل األعضاء  املوارد  تنمية  والدخل ومن 

كأهداف أوىل للسياسة االقتصادية.

جـ ـ تعزيز استقرار التبادل النقدي واملحافظة عىل 
ترتيبات تبادل نظامية بني األعضاء، وتجنب تخفيض 

قيمة العمالت الناجم عن التبادل التنافيس.

متعدد  مدفوعات  نظام  إقامة  عىل  املساعدة  ـ  د 
االطراف فيام يتعلق بصفقات جارية بني األعضاء، 
تعوق  والتي  الخارجي  التبادل  عىل  القيود  وإزالة 

وتكبح التجارة العاملية.

سياسات صندوق النقد الدولي التقشفية وأثرها عىل الحماية الجتماعية

اعداد: د. محمد سعيد السعدي

ي االقتصاد السيا�ي 
استاذ باحث �ف
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هـ ـ منح الدول األعضاء الثقة بجعل املوارد العامة 
للصندوق متاحة لها مؤقتاً، يف ظل ضامنات وافية 
من أجل توفري الفرصة لها )الدول( لتصحيح الخلل 
تدابري  إىل  اللجوء  دون  من  مدفوعاتها  ميزان  يف 

محبطة لالزدهارالوطني والدويل.

ميزان  يف  الخلل  درجة  وتخفيف  مدة  تقصري  ـ  و 
مدفوعات األعضاء.

للقيام  وآليات  مالية  موارد  عىل  الدويل  النقد  صندوق  يتوفر 
لالتفاقية  الرابعة  املادة  إىل  واستنادا  هكذا  املختلفة  بأدواره 
الخاصة بإحداث الصندوق، ميارس هذا األخري رقابة مبارشة عىل 
السياسات  ذلك  يف  للحكومات،مبا  العريضة  العامة  السياسات 
املتعلقة مبيزانية الدولة، النظام املايل واالئتامين ومعدالت التبادل، 
البنوك  ومراقبة  بتنظيم  املتعلقة  للحكومات  املالية  السياسات 
إىل  الصندوق  ينظر  ذلك  إىل  إضافة  األخرى،  املالية  واملؤسسات 
مثل  الكيل  االقتصادي  األداء  عىل  تؤثر  التي  البنيوية  السياسات 
القومي اإلجاميل، االستثامر واالعتامد  القومي، االستهالك  الدخل 

املايل. ويصدر الصندوق إثر ذلك توصياته يف هذا املجال.

الراغبة  األعضاء  الدول  معينة عىل  يعمل عىل فرض رشوط  كام 
ميزان  يف  خلل  ملواجهة  مينحها،  التي  القروض  عىل  الحصول  يف 
هذه  تتضمن  ما  وعادة  الوطنية.  العملة  وسعر  املدفوعات 
النقد  الدول سياسات تقنع صندوق  الرشوط رضورة تبني هذه 
الدويل بأن من شأنها توفري القدرة عىل سداد القرض خالل مدة 
قنوات  الدويل  النقد  صندوق  ميلك  كام  سنوات.  أقصاها خمس 
أخرى للتأثري يف السياسات العمومية، وذلك من خالل »النصائح« 

التي يقدمها لصناع القرار عىل املستويني الدويل والوطني.

2.1 ابتداء من السبعينات أدت التعرثات العميقة التي عرفها 
االقتصاد العاملي، كالتخيل النهايئ عن أسس نظام بريتون وودز 
)معيار تبادل الذهب ونظام تعادل العمالت( وتعويضه بنظام 
قائم عىل مبدأ تعويم العمالت وتحرير حركة رؤوس االموال 
من الرقابة التي كانت مفروضة عليها من طرف الدوالألمم، 
يف  املديونية  أزمة  وتفاقم  البرتول،  ألسعار  الكبري  واالرتفاع 
الثالث، إىل«إعادة والدة« الصندوق  العامل  العديد من بلدان 
مختلفة  أسس  عىل  تعمل  مهيمنة  قومية  فوق  كمؤسسة 
وأكرث قوة وتأثرياً. فمن جهة، سيتحول صندوق النقد الدويل 
الشاملية  واألمريكية  األوروبية  الدول  حاجة  لتلبية  أداة  من 
)أي  العمالت  تبادل  معدالت  عن  الناجمة  املشاكل  ملواجهة 
سعر عملة معينة مقارنة بأسعار العمالت األخرى( وموازين 
الدويل  البنك  مع  وثيق  بشكل  يعمل  إىل«دريك«  املدفوعات 

عىل إحداث تحول عميق يف الهياكل االقتصادية واالجتامعية 
لبلدان العامل الثالث للتكيف مع متطلبات االقتصاد العاملي، 
خاصة تلك التي سقطت يف فخ املديونية. ألجل هذا، سيشدد 
الصندوق من رشوطه ورقابته عىل هذه الدول، حيث أصدر 
بشكل  سلطاته  يحدد   1979 سنة  الجديد  الرشوط«  »دليل 
أكرث دقة ورصامة، فأصبحت االستفادة من قروض الصندوق 
مرهونة بتطبيق سياساته وبرامجه الهيكلية بعيدة املدى. من 
جهة ثانية، تجدر اإلشارة إىل التحول الجذري الذي حدث عىل 
إن عىل  وتدخالته،  توصياته  تؤطر  التي  االقتصادية  الفلسفة 
الصعيد الدويل أو القومي. فبعد أن كان يستلهم مبادئه، ولو 
التي فرضت ضبط  الكينيزية  االقتصادية  النظرية  جزئياً، من 
كصندوق  قومية  فوق  مؤسسات  تدخل  عرب  السوق  آليات 
التي  النيوليربالية  للنظرية  املتحمسني  أشد  من  أصبح  النقد، 
تقدس حرية األسواق وأولوية املبادرة الخاصة ورضورة تراجع 
املحافظ  اليمني  بعد صعود  االقتصاد  يف  التدخل  عن  الدولة 
إىل الحكم يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية. 
ورّوج صندوق النقد الدويل مبعية البنك الدويل لهذا النموذج 
الجنوب،  دول  مختلف  يف  الثامنينات  من  ابتداء  االقتصادي 
تحت ما اصطلح عىل تسميته بـ)توافق واشنطن( املبني عىل 
التقشف  الخصخصة،  االقتصاد،  لربلة  أو  تحرير  ركائز:  ثالث 
النقد  العمومية«. غري أن تطبيق وصفات صندوق  املالية  يف 
الجنوب  بلدان  تسجل  مل  حيث  املوعودة،  النتائج  ملتحقق 
بنسبة  أو  النمو،  معدل  مستوى  عىل  إن  تذكر،  مكاسب 

االستثامر، وخلق منصب شغل الئق.

لبلدان  الدويل  النقد  إن توصيات صندوق  أكرث من هذا،  بل 
من  لالستفادة  املالية  األسواق  تحرير  برضورة  آسيا  رشق 
حدوث  يف  وجيل  مبارش  بشكل  ساهم  الخارجية،  الرساميل 

األزمة املالية اآلسيوية لسنة 1979.

األدهى من هذا هو التكلفة االجتامعية الباهظة التي تحملتها 
الهيكيل.  التكيف  برامج  تطبيق  جراء  الثالث  العامل  شعوب 
عجز  )تقليص  املالية  التوازنات  لتحقيق  فإعطاءاألولوية 
املدفوعات(،  ميزان  يف  والتحكم  التضخم  من  الحد  املوازنة، 
أدى إىل خفض اإلنفاق العمومي وتقليص امليزانيات املخصصة 
يف  محسوس  تدهور  عنه  نجم  ما  االجتامعية،  للقطاعات 
أو  جزئياً  الدعم  رفع  عن  ترتب  كام  العمومية.  الخدمات 
ولوج  تكلفة  ورفع  األسعار  وتحرير  األساسية  املواد  عن  كليًّا 
الخدمات العمومية، باإلضافة إىل تجميد األجوروتخفيض قيمة 
العملة، ما نجم عنه انخفاض مهم يف القدرة الرشائية للفئات 
املتوسطة والفقرية. يف مثل هذه الظروف، مل يكن مستغربا أن 
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تندلع االحتجاجات االجتامعية واالنتفاضات الشعبية املنددة 
الجنوب،  بلدان  والحكومات يف مختلف  الدولية  باملؤسسات 

مخافة سقوط اآلالف من الضحايا.

2-تدخل صندوق النقد الدويل يف املنطقة العربية

النقد  صندوق  خاصة  الدولية،  املالية  املؤسسات  تدخل  يكتيس 
هو  ما  تشابك  باعتبار  خاصاً  طابعاً  العربية  املنطقة  يف  الدويل، 
اقتصادي مع ما هو اسرتاتيجي وسيايس. تدل الدراسات التجريبية 
اقتصادية،  ملحددات  يخضع  واإلعانات،  القروض  منح  أن  عىل 
ميزان  اختالالت  وتفاقم  اقتصادية،  املاكرو-  املؤرشات  كتدهور 
املدفوعات، ونفاد االحتياطي من العملة الصعبة خالل الثامنينات. 
واألردن  مرص  خاصة  عديدة،  عربية  بلداناً  دفعت  عوامل  كلها 
السياسية  باملصالح  تتأثر كثرياً  أن  واملغرب وتونس والجزائر، إىل 
)درجة القرب والصداقة من الدول الغربية، املوقف من الرصاع 
العريب اإلرسائييل( واالسرتاتيجية )تزويد الغرب بالبرتول، مشاكل 
صنع  عملية  يف  تتحكم  والتي  املانحة  للدول  واإلرهاب(  الهجرة 
مجموعة  تهيمن  حيث  الدولية،  املالية  املؤسسات  داخل  القرار 
الواليات املتحدة األمريكية. وكام بني ذلك  السبع، خاصة  الدول 
ما  عريب  بلد  تلقي  يتأثر  أعاله،  املذكورة  مقالته  يف  هاريغان 
وسياسية،  اقتصادية  بعوامل  الدويل  النقد  صندوق  من  برنامجاً 
مع  سالم  معاهدة  توقيع  أن  تبني  فقد  األخري.  هذا  وخصوصاً 
إرسائيل وتحسني أوضاع »الدميقراطية« يزيد من احتامل التوصل 
إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل.فالحاجة االقتصادية وحدها 
ال تفرس حقاً توقيت قروض صندوق النقد الدويل، مع ذلك فإن 
التحرر السيايس، الذي غالباً ما يشهد أن النظم الحاكمة القامئة 
تواجه تحدياً من املعارضة اإلسالمية، يبدو أن له تأثرياً عىل النحو 
وباملثل  واالنتخابات،  الدميقراطية  متغريات  أهمية  تظهره  الذي 
توقيع معاهدة سالم مع  الخارجية، مثل  السياسة  يف  تغيرياً  فإن 

إرسائيل، هو متنبئ جيد بقروض صندوق النقد الدويل.

نفس  املدينة  العربية  الدول  تتقاسم  الخاصية،  هذه  باستثناء 
السامت التي طبعت بلدان العامل الثالث يف تعاملها مع صندوق 
املتمثلة  الدويل حيث خضعت للمرشوطية  الدويل والبنك  النقد 
للتجارة  التدريجي  التحرير  فتم  واشنطن«،  »توافق  تطبيق  يف 
الخارجية ولربلة االقتصاد وتخفيض سعر العملة الوطنية، وانطلق 
لتقليص  مسلسل الخصخصة وتحرير األسعار، وأعطيت األولوية 
يف  والزيادة  العمومي  اإلنفاق  خفض  عرب  العامة  املوازنة  عجز 
القطاع  الرضائب غري املبارشة، وتم تجميد األجور والتوظيف يف 

العام.

سلبية  آثار  الدويل  النقد  صندوق  وصفات  لتطبيق  كانت  لقد 
وظائف،  وخلق  االستثامر  بعجلة  والدفع  االقتصاد  تنشيط  عىل 
هذا عكس ما تم التبشري به، فعىل سبيل املثال ال الحرص، توضح 
اإلسكوا يف مسحها السنوي للتطورات االقتصادية واالجتامعية يف 
املنطقة، أن ارتفاع البطالة يف املنطقة هو نتيجة مرتاكمة النكامش 
العرشين  القرن  مثانينات  أوائل  فمنذ  عقدين.  طيلة  دام  دوري 
حتى عام 2004، كان أداء اقتصادات منطقة اإلسكوا أقل  كثرياً 
من اإلمكانات التي تختزنها. فبينام كان نصيب الفرد من الناتج 
خالل  مقبول  سنوي  مبعدل  ينمو  الحقيقي  اإلجاميل  املحيل 
السبعينات ) 4.33 يف املئة(، انخفض مبعدل سنوي قدره 3.43 يف 
املئة خالل الثامنينات، ثم عاد ليسجل معدل منو منخفضاً جداً مل 
يتجاوز0.34 يف املئة خالل التسعينات. وقد ارتبط االرتفاع املزمن 
االقتصادية  األنشطة  يف  أمده  طال  بانكامش  البطالة  معدل  يف 
لتبلغ البطالة معدال أعىل منه يف أي منطقة أخرى من العامل )إذ 

يقدر بنحو 16 يف املئة(.

اإلصالح  لربامج  االجتامعية  التكلفة  ارتفعت  أخرى،  جهة  من 
التي  البطالة  ظاهرة  تفاقم  إىل  فباإلضافة  املزعوم.  االقتصادي 
إىل  النشيطني  السكان  من  جديدة  أعداد  ولوج  من  تتغذى 
الكامل  شبه  الركود  بفعل  عمل  فرص  يجدون  وال  العمل  سوق 
الجامعي  الترسيح  حمالت  وتزايد  القطاع  وانكامش  لالقتصاد، 
جراء إغالق الوحدات اإلنتاجية أو تراجع نشاطها، اتسعت مظاهر 
الهشاشة والفقر، وعرف القطاع غري الرسمي توسعاً ملحوظاً منذ 
الثامنينات. وإذا كانت نسبة الفقر قليلة حسب املعايري الدولية 
بأنه نصيب  الذي يعرف  الفقر،  العربية، فإن إجاميل  املنطقة  يف 
السكان يف ظل خط الفقر الوطني، هو أعىل من أأأدىن مستويات 
الفقر املرتتبة عىل استخدام خط الفقر الدويل املعادل لدوالرين 
يف اليوم. وهكذا فإن الفقر يف البلدان العربية ظاهرة أكرث بروزاً 
خاصة  االجتامعية،  القطاعات  عانت  كام  يفرتض.  مام  وجالًء 
ويبقى  العمومي.  اإلنفاق  عىل  الضغط  والصحة..من  التعليم 
رفع الدعم عن املواد األساسية أو تقليصه من األسباب املبارشة 
لتدهور القدرة الرشائية لفئات واسعة من املواطنني وانتشار الفقر 
والهشاشة. وقد نجم عن تردي األوضاع هذا، تصاعد مد الغضب 
العديد  الجوع يف  انتفاضات  العريب، واندالع  الشارع  الشعبي يف 
واألردن.  واملغرب  وتونس  منها مرص  نذكر  العربية،  البلدان  من 
ومل تنفع شبكات الحامية االجتامعية لتاليف اآلثار السلبية لربامج 
التصحيح الهيكيل يف الحد من األرضار التي يتكبدها الفقراء، وهذا 
يعود لعدة عوامل من بينها قلة اإلمكانيات املالية املرصودة لها 

وتعدد الربامج وضعف القدرات التدبريية.

بقيت اإلشارة إىل أن مظاهر اإلقصاء االجتامعي قد تفاقمت خالل 
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الثامنينات والتسعينات، كام أن مثة دالئل توحي بأن الالمساواة يف 
الرثوة قد ازدادت سوءاً بنسبة تزيد عام أصاب الدخل من الرتدي.

، تأث�ي السياسات التقشفية الراهنة لصندوق  ي
القسم الثا�ن

ي المنطقة العربية.
النقد الدولي عىل المسألة الجتماعية �ن

الرأساملية  أزمة  تداعيات  مع  الدويل  النقد  تعامل صندوق  لقد 
الدول  شجع  أن  فبعد  املواقف.  يف  التذبذب  من  بكثري  املعوملة 
كينزي  طابع  ذات  ونقدية  مالية  سياسات  اعتامد  عىل  األعضاء 
االقتصادية خالل سنتي  2009/2010غرّي  الدورة  إلنعاش  واضح 
يلّح عىل رضورة إعطاء  مقاربته بشكل جذري فيام بعد،فأصبح 
املوازنة  وعجز  العمومية  املديونية  إشكالية  ملواجهة  األولوية 
اقتصاداتها  إلنقاذ  الحكومات  تدخل  جراء  تفاقام  اللذين  العامة 
السلبي  األثر  تبيان  القسم هو  يهمنا يف هذا  ما  إن  الركود.  من 
الدويل  النقد  فرضها صندوق  التي  التقشفية  لإلجراءات  الواضح 
عىل املنطقة العربية، خاصة بعد اندالع ما يسمى الربيع العريب، 
عىل املسألة االجتامعية عامة والحامية االجتامعية خاصة، عىل أن 
اآلثار عىل دعم  الورقة ملناقشة  القسم األخري من هذه  نخصص 

املواد األساسية.

املاكرو-اقتصادية  لالختالالت  كحل  التقشفية  السياسات 
حسب صندوق النقد الدويل 

بعد أوروبا، فتح صندوق النقد الدويل جبهة جديدة يف العامل 
التي  البلدان  يف  االقتصادية  األوضاع  تردي  مستغالً  العريب، 
وتفاقم  السيايس  االستقرار  غياب  نتيجة  ثورات  فيها  حدثت 
اليورو  منطقة  يف  خاصة  املعوملة،  الرأساملية  أزمة  تداعيات 

عىل املنطقة العربية.

االختالالت  ملواجهة  الدويل  النقد  صندوق  تصور  أـ 
املاكرو-اقتصادية

باتنابك،أورتز  )كروكامن  ونواقصها  التقشف  نظرية 
توسان(

املايل وعجز ميزان  العجز  تفاقم  الدويل  النقد  يعترب صندوق 
شأن  ومن  املديونية.  التساع  مبارشين  سببني  املدفوعات، 
تركيز جهود السلطات العمومية عىل محاربة هذه االختالالت 
العمومي  اإلنفاق  خفض  مثل  حازمة  تقشفية  سياسات  عرب 
الدول  اقتصادات  يساعد  أن  واألسعار،  األجور  عىل  والضغط 
تستعيد  أن  اقتصادية  ـ  املاكرو  االختالالت  من  تعاين  التي 

عافيتها وتنافسيتها. كام أن سياسات التقشف هذه، من شأنها 
أن متّكن القطاع الخاص من اسرتجاع ثقته باملناخ االقتصادي. 
فتخفيض الدولة نفقاتها، يعترب مؤرشاً عىل تخليها عن مزاحمة 
أن  اعتبار  إليه من قروض، عىل  يحتاج  فيام  الخاص،  القطاع 
لتمويل  واملالية  النقدية  السوق  إىل  اللجوء  اعتادت  الدولة 
تقلص  يعترب  أخرى،  جهة  من  التوسعية.  املالية  سياستها 
املديونية العمومية مؤرشاً عىل انخفاض يف الضغط الرضيبي 
عىل املدى املتوسط، ما يشجع املستهلكني واملنتجني عىل حد 
إيجاباً  يؤثر  كام  واالستثامر،  االستهالك  يف  الزيادة  عىل  سواء 

عىل الدورة االقتصادية وعىل تأمني وظائف.

لألسواق  االيجايب  بالتفاعل  الدويل  النقد  صندوق  تفاؤل  إن 
مع السياسات التقشفية ال يصمد أمام التحليل الرصني. فمن 
ستسرتجع  االجتامعية  الفئات  جميع  أن  مؤكداً  ليس  جهة، 
األكرب  العبء  أن  ذلك  واالستثامر،  االستهالك  عىل  قدرتها 
لخفض اإلنفاق العام والضغط عىل األجور، ستتحمله الفئات 
والتي  املرتفع،  االستهاليك  املنحى  ذات  والفقرية  املتوسطة 
من  ثانية،  جهة  من  العمومية.  الخدمات  عىل  كثرياً  تعتمد 
الصعب تصور املستهلك العادي وكأنه يترصف بعقالنية تجاه 
بفقدان  املهدد  املواطن  أن  ذلك  العمومية،  النفقات  تقلص 
عمله ومصدر عيشه، سترتاجع ثقته يف اقتصاد بلده، وسيرتدد 
املستقبل. من  الاليقني تجاه  من  أكرث قبل أن يستهلك خوفاً 
بشكل  تقشفية  سياسات  اعتامد  يؤدي  سوف  ثالثة،  جهة 
درجة  إىل  البعض،  ببعضها  مرتبطة  اقتصادات  بني  متزامن 
كبرية كام هو الحال بالنسبة ملنطقة اليورو، إىل إبطال مفعول 
هذه السياسات عىل النمو بفعل تراجع الطلب لدى الرشكاء 

اآلخرين.

ب ـ آثار السياسات التقشفية عىل االقتصاد واملجتمع 
يف منطقة اليورو

يف  األوضاع  بني  املقارنة  تجعل  مشرتكة  قواسم  عدة  هناك 
والتحليل.  بالدراسة  جديرة  العربية  واملنطقة  اليورو  منطقة 
خالل  مهامً  ارتفاعاً  عرفا  املايل  والعجز  العمومية  فاملديونية 
السنني األخرية، ما نجم عنه مشاكل اقتصادية كبرية. كام أدت 
النقد  لصندوق  قوية  عودة  إىل  املاكرو-اقتصادية  االختالالت 
الدويل إىل املنطقتني املذكورتني، خاصة منطقة اليورو التي كان 
املنطقتني أصبحت  أن دول  قد غادرها منذ ثالثني سنة. كام 
التقشفية  السياسات  لتطبيق  واسعاً  ومجاالً  مفتوحة  ساحة 
التي ينادي بها الصندوق. ويهمنا كثرياً الوقوف يف هذا الصدد 
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عند تأثري هذه السياسات عىل الحامية االجتامعية. من جهة 
والنقدية  املالية  السياسات  تنعكس  أن  املنتظر  من  أخرى، 
التقشفية يف منطقة اليورو سلباً عىل العديد من االقتصادات 

العربية التابعة لدول االتحاد األورويب.

السياسات  ينتج عن  الدويل، مل  النقد  توقعات صندق  عكس 
التي  اليورو، خاصة تلك  التي طبقتها دول منطقة  التقشفية 
ضخامة  بفعل  املالية  األسواق  طرف  من  للتحدي  تعرضت 
ديونها السيادية كاليونان وإيطاليا والربتغال وإسبانيا وقربص، 
االقتصاديني. ذلك  املتعاملني  ثقة  تحسن ملموس يف مستوى 
النشاط  مستوى  تراجع  إىل  أدت  التقشفية  السياسات  ان 
الرشائية  القدرة  وتدهور  البطالة  معدل  وارتفاع  االقتصادي 
أزمة  إىل  السياسات  أدت هذه  نفسه،  الوقت  يف  للمواطنني. 
اجتامعية حقيقية سنربز أوالً القنوات واآلليات التي ساعدت 

عىل بروزها قبل التطرق إىل أهم مظاهرها.

السياسات  لتنزيل  إليها  اللجوء  تم  التي  اإلجراءات  اهم  من 
ملواد  املقدم  الدعم  حذف  أو  تقليص  أوروبا  يف  التقشفية 
الفالحية،  الغذائية واملدخالت  كاملحروقات والكهرباء واملواد 
الزيادة  العمومية،  اإلدارات  األجوريف  كتلة  أو خفض  تجميد 
املضافة،  القيمة  عىل  والرضيبة  املبيعات  عىل  الرضائب  يف 
إصالح أنظمة التقاعد، عقلنة و/أو تقنني أكرب لشبكات األمان 
االجتامعي، إصالح منظومة الصحة، إصالح سوق الشغل من 

أجل مرونة أكرب يف عمليات توظيف وترسيح املأجورين.

دول  يف  العمومية  املرافق  خصخصة  إضافة  كذلك  ينبغي 
الوطنية  الرشكات  )بيع  وإيطاليا  وإسبانيا  والربتغال  كاليونان 
لتوزيع املاء والكهرباء ورشكات النقل العمومي وكذا مؤسسات 

الخدمات الصحية(.

كام تم حذف 1.1 مليون منصب شغل يف اإلدارة باململكة املتحدة. 
بالنسبة لألجور فقد تم تقليصها يف اإلدارة العمومية يف كل  أما 
د معظمها يف اململكة املتحدة. ومن  من إيطاليا وإيرلندا، فيام ُجمِّ
املذكورة  التقشفية  اإلجراءات  من  األقل  عىل  ثالثة  أن  املالحظ 
أو  حذف  إىل  فباإلضافة  االجتامعية.  الحامية  مبارشة  تهم  أعاله 
خفض دعم املواد األساسية الذي يعترب آلية للمساعدة االجتامعية، 
يالحظ أن دول منطقة اليورو قلصت بشكل محسوس امليزانيات 
اليونان  من  )ميزانيات كل  االجتامعي  التأمني  املخصصة ألنظمة 
وليتوانيا والربتغال %5، ورومانيا تراجعت بأكرث من %5سنة2011 
العائلية  للتعويضات  اإلسمية  القيمة  يف  انخفاضاً  يعني  ما   ،)
أن  جداً  املحتمل  ومن  اإلعاقة.  ِمنح  وكذلك  السكن  وتعويضات 
رعاية  يف  دورهن  إىل  بالنظر  اإلجراءات،  بهذه  أكرث  النساء  تتأثر 

األطفال واملسنني داخل األرسة.

املخصصة  امليزانيات  كذلك  طال  التقشف  أن  إىل  نشري  أن  بقي 
الصحية  املراكز  يف  التكاليف  من  للحد  إجراءات  عرب  للصحة 
األدوية  مستوى  من  لتقرتب  األدوية  أمثان  وتكييف  العمومية 
الجنيسة وكذا تحميل املواطن جزءاً أكرب من مصاريف التطبيب 

والعالج.

أما بالنسبة ألنظمة التقاعد، فقد عرفت تغيرياً كبرياً من خالل رفع 
اشرتاكات املأجورين، والزيادة يف مدة االشرتاكات لالستفادة من 
التقاعد، وتأجيل سن الذهاب إىل التقاعد، وكذلك تخفيض قيمة 
املِنح املقدمة للمتقاعدين. كام يالحظ أن اعتامد »مرونة سوق 
النسبي  والتخيل  لألجور،  األدىن  الحد  مراجعة  إىل  أدى  الشغل« 
المركزية  وإقرار  واألسعار،  لألجور  املتحرك  السلم  تطبيق  عن 
للأمجورين  التفاوضية  القدرة  يضعف  ما  الجامعية،  املفاوضات 
العلم  وإسبانيا(.مع  وإيطاليا  والربتغال  اليونان  يف  هذا  )وقع 
إجراءات  تصاحبه  أكرث سهولة مل  أصبح  الذي  العامل  أن ترسيح 

لحامية من فقدوا عملهم من السقوط يف فخ الفقر والهشاشة.

السياسات  عن  الناجمة  االجتامعية  لألزمة  املدمرة  اآلثار  إن 
التقشفية املفروضة عىل دول منطقة اليورو باتت واضحة للعيان، 
فالبطالة بلغت نسباً غري مسبوقة يف هذه املنطقة، خاصة وسط 
املثال ال  العمل ملدة طويلة )عىل سبيل  والعاطلني عن  الشباب 
الحرص ارتفع معدل البطالة ثالث مرات تقريباً بكل من إسبانيا 
واليونان حيث انتقل من 8،3 باملئة سنة 2007 إىل 24 باملئة سنة 

.2012

األسعار  يف  الزيادة  جراء  الفقراء«  »العامل  ظاهرة  تفاقمت  كام 
اململكة  يف  هذا  )حدث  لألجور  الحقيقية  القيمة  وانخفاض 
وميكن  واليونان(.  وإيرلندا  وإسبانيا  وإيطاليا  والربتغال  املتحدة 
االتحاد  دول  يف  ازداد  قد  الفقر  معدل  أن  عامة  بصفة  القول 
األورويب حيث ارتفع 5 باملئة يف النمسا خالل سنة2011 و 4،7 يف 
بلجيكا و8،6 باملئة يف اليونان و6،5 باملئة يف إيطاليا و11،7 باملئة 

يف إسبانيا و5،2 باملئة يف السويد .

كام تعمقت الفوارق االجتامعية والطبقية، ما أصبح يهدد انسجام 
وارتفعت  املواطنني  بني  الثقة  تضاءلت  حيث  املجتمع،  ومتاسك 

الجرمية وتراجعت نسب النجاح املدريس.
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ج ـ آثار السياسات التقشفية عىل البلدان العربية

- مقاربة صندوق النقد الدويل لبلدان الربيع العريب

لالقتصادات  النيولربالية  الدويل  النقد  صندوق  مقاربة  ان   
العربية مل تتغري بعد الربيع العريب، إذ تعترب املؤسات املالية 
الدولية )صندوق النقد الدويل والبنك الدويل( أن اإلصالحات 
كانت  السابق  يف  العربية  البلدان  اعتمدتها  التي  االقتصادية 
إذ  سليامً  يكن  مل  الواقع  أرض  عىل  تطبيقها  أن  غري  صالحة، 
تأثر سلباً برتاجع مصداقية الدولة وضعف املشاركة الشعبية 
وغياب املحاسبة وطغيان الرشوة واملحسوبية. ليسود االنطباع 
فقط  منها  وتستفيد  الالمساواة  تعمق  اإلصالحات  هذه  بأن 

النخبة املرتبطة بالسلطة.

املهندسني  من  وهو  الدويل،  النقد  صندوق  تحليل  ينطلق 
العربية  االقتصادات  ألوضاع  دوفيل«،  »رشاكة  لـ  الرئيسيني 
والداخلية  الخارجية  تأثريالعوامل  من  العريب،  الربيع  بعد  ملا 
عليها وحجم التحديات التي تواجهها. فعىل املستوى الخارجي 
هناك مؤرشات معاكسة تتمثل يف بطء النمو العاملي والركود 
االقتصادي يف منطقة اليورو، إضافة إىل ارتفاع أسعار الغذاء 
الجوار.  بلدان  إىل  السورية  األزمة  تداعيات  وانتقال  والوقود 
وتتسم األوضاع الداخلية بأجواء عدم اليقني وتعرث اإلصالحات 
املواد  دعم  لزيادة  الحكومات  ميل  مع  الجارية  السياسية 
األساسية رغم استمرار االحتياجات الكبرية للتمويل. لقد أدت 
إىل  الدويل،  النقد  صندوق  حسب  مجتمعة،  العوامل  هذه 
البطالة املرتفعة، باإلضافة  النمو واستمرارمعدالت  ضعف يف 
والحسابات  العامة  املالية  األرصدة  يف  االختالالت  اتساع  إىل 
خالل  من  املتاحة  الوقائية  الهوامش  نضوب  مع  الخارجية، 
مسعود  انظر  التفاصيل،  من  )للمزيد  االقتصادية  السياسة 
احمد، الرشق األوسط وشامل أفريقيا، آفاق االقتصاد اإلقليمي، 
صندوق النقد الدويل، نوفمرب2012(.للخروج من هذا الوضع، 
يرى صندوق النقد الدويل رضورة إعطاءاألولوية للحفاظ عىل 
االستدامة الخارجية واملالية وتقليص املديونية العمومية. لهذا 
يجب تحريك آليات السياسة املالية العامة والسياسة النقدية 
لتوفري رشوط النمو الشامل لكل قطاعات املجتمع. فمن جهة، 
ينبغي ضبط األوضاع املالية العامة وتحسني جودة االستثامرات 
العامة مع تعزيز شبكات األمان االجتامعي املوجهة للفقراء. 
اليقظة  ثانية، يجب اعتامد سياسة نقدية تتوخى  ومن جهة 
حيال اآلثار التضخمية الالحقة وتعزيز مرونة أسعار الرصف 
وتوسيع أدوات السياسة يف األجل املتوسط. باملوازاة مع هذا، 
مراجعة  خالل  من  الهيكلية  اإلصالحات  يف  االستمرار  يجب 
القواعد املنظمة لسوق الشغل وإصالح نظم التعليم مع العمل 

األعامل  مؤسسات  )معاملة  والحوكمة  األعامل  تنظيم  عىل 
عىل أساس من الشفافية واملساواة والحدِّ من املعوقات أمام 
الحصول عىل  تحسني  األعامل(،وكذلك  مجال  وخروج  دخول 
التمويل. يتضح من هذا العرض لتصور صندوق النقد الدويل، 
ومفادها  سابقاً،  قدمناها  التي  نفسها  املقاربة  يعتمد  بأنه 
باختصار،أن التحكم يف العجز املايل عرب اعتامد سياسة تقشفية 
كفيل بإرجاع الثقة للقطاع الخاص املعول عليه ليكون قاطرة 
للنمو االقتصادي )لقد خصصنا املربع رقم 1 لعرض االلتزامات 
الرئيسية للحكومات العربية تجاه صندوق النقد الدويل(. ومبا 
أنه سبق لنا نقد تصور صندوق النقد الدويل ملواجهة آثار أزمة 
الرأساملية املعوملة عىل اقتصادات الدول، سنخصص ما تبقى 
الصندوق  لتوصيات  املحتملة  اآلثار  ملناقشة  القسم  من هذا 
التقشفية عىل األوضاع االجتامعية يف بعض الدول العربية، مبا 

فيها الحامية االجتامعية.

»اآلثار املحتملة للسياسات التقشفية عىل املسالة االجتامعية«

تكشف دراسة اإلجراءات التقشفية التي يويص بها صندوق النقد 
تطابقاً  العربية،  للمنطقة  بالنسبة  االجتامعي  املجال  يف  الدويل 
شديداً مع ما هو ساري املفعول يف دول االتحاد األورويب، وهو ما 
يربهن مرة أخرى عىل دوغامئية هذه املؤسسة وعدم قدرتها عىل 
بلد  من  املختلفة  املحلية  لألوضاع  مناسبة  وآليات  حلول  ابتكار 
إىل بلد. هكذا نجد أن حزمة اإلجراءات التي رشعت دول عربية 
هذه  يف  سابقاً  ناقشناها  التي  نفسها  هي  تنفيذها،  يف  عديدة 
الورقة كام يتضح من الجدول رقم 1. هكذا يالحظ أن اإلجراءات 
من  التقليص  يف  تتمثل  العريب  العامل  يف  شيوعاً  األكرث  التقشفية 
الدعم املقدم للمواد األساسية )طبق يف تسع دول من أصل عرش 
التي شملها املسح(، وتخفيض أو تجميد كتلة األجور يف القطاع 
يف  الزيادة  وكذلك  عرش(،  أصل  من  دول  سبع  يف  )طبق  العام 
الرضائب عىل االستهالك )طبق يف سبع دول من أصل عرش(، كام 
شمل إصالح أنظمة التقاعد وإحداث شبكات األمان االجتامعي 
الفقرة  خمس دول من أصل عرش. سرنكز يف ما تبقى من هذه 
عىل مناقشة اآلثار املرتقبة لتجميد األجور وتطبيق مرونة الشغل 
ورفع الرضائب عىل االستهالك، عىل أن نتطرق بيشء من التفصيل 
إىل آثار تخفيض الدعم املقدم للمواد األساسية وإحداث شبكات 

األمان االجتامعي يف القسم األخري من هذه الورقة.
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Table1: Adjustment Measures in the Middle East and North Africa  2010-2013

Country  Limiting
Subsides

 Wage bill
cuts/caps

 Increasing
 consumption
taxes

 Pension
reform

 Rationalizing
 and targeting
safety nets

 Health
reform

 Labor
reforms

Algeria X X X

Djibouti X X X

Egypt X X X X X

Iran X X

Iraq X

Jordan X X X X X X

Lebanon X X X X X

Morocco X X X X X

Tunisia X X X X

Yemen X X X

Total 9 7 7 5 5 3 1

Source: Author’s analysis of 314 IMF country reports published from January 2010 to February 2013

سيكون لتجميد أو تقليص كتلة األجور يف القطاع العام عواقب سلبية عىل مستوى التنمية البرشية يف العديد من البلدان العربية التي 
تشكو من نقص كبري يف الطاقات البرشية املتوفرة من مدرسني وأطباء وممرضني وعاملني يف الحقل االجتامعي. فعىل سبيل املثال ال 
الحرص، يحتاج بلد كاملغرب إىل توظيف أزيد من سبعة آالف طبيب وتسعة آالف ممرض لتلبية الحاجات األساسية يف القطاع الصحي 
وتحسني الخدمات املقدمة للساكنني خاصة يف القرى. كام أن تجميد األجور وعدم تعديلها لتتامىش ومعدل التضخم، سيرض بالقدرة 
الرشائية للعاملني يف القطاع العام، خاصة يف القطاعات االجتامعية الحيوية، ما سيزيد من ظاهرة الغياب عن العمل وتنامي العمل يف 
القطاع غري الرسمي وتفاقم هجرة العقول والكفاءات إىل الخارج، وسيؤدي كل هذا إىل تراجع ملحوظ يف الخدمات العمومية املقدمة، 

خاصة يف األحياء الشعبية باملدن ويف القرى.

أما فيام يتعلق بتطبيق مرونة الشغل عرب إجراءات من قبيل تسهيل عمليات الترسيح الفردي والجامعي للعامل وتخفيض التعويضات 
املقدمة لهم وتشجيع العمل بعقود محددة املدة، فمن غري املؤكد أنها سرتفع من تنافسية الوحدات اإلنتاجية التي ترتبط بعوامل 
أخرى أكرث تأثرياً كمستوى اإلنتاجية وكفاءة التدبري والقدرة عىل االبتكار، يف حني سوف تؤدي إىل مزيد من الهشاشة بالنسبة للعامل 

وتدين األجوريف ظروف تتميز بانكامش الدورة االقتصادية.
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من جهة أخرى،سيكون لزيادة الرضائب غري املبارشة آثار سلبية عىل االستهالك، إذ سرتتفع األسعار ما سيؤدي إىل تقلص القدرة الرشائية 
لفئات واسعة من املجتمع، خاصة الفئات الفقرية التي تخصص جزءاً أكرب من مدخولها الستهالك املواد األساسية، وهذا يعكس الطبيعة 

غري العادلة للرضائب عىل االستهالك مقارنة مع الرضائب املبارشة عىل الرشكات أو عىل الدخل أو الرثوة.

املربع رقم 1الربامج التقشفية لبعض البلدان العربية )مقاربة صندوق النقد الدويل(

املغرب »اتفاق وقايئ مع صندوق النقد الدويل«)مذكرة برنامجية، املغرب، 5 أبريل 2013، املوقع اإللكرتوين للصندوق(

املشكل«تفاقم عجز املوازنة نتيجة تزايد تكلفة دعم املواد األساسية وارتفاع فاتورة األجور

األولويات«

اتباع مسار تقشفي من أجل إعادة بناء االحتياطيات املالية الوقائية وضامن استمرارية أوضاع املالية العامة عىل املدى املتوسط، وذلك من خالل إحالل الربامج  1ـ 
االجتامعية املوجهة بدقة محل الدعم املعمم ذي التكلفة املرتفعة وإصالح نظام التقاعد.

2 ـ إعادة بناء االحتياطات الوقائية يف الحسابات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية عرب إجراء إصالحات هيكلية وزيادة مرونة سعر الرصف.

3 ـ دعم تحقيق منو أعىل وأكرث شموالً عرب تعزيز الحوكمة االقتصادية وتحسني مناخ األعامل.

 4 ـاملحافظة عىل األوضاع النقدية واملالية الكافية، والحفاظ عىل االستقرار املايل

مرص:اتفاق متهيدي من أجل قرض بقيمة 4.8 مليار دوالر أمرييك، ) حسب بيان صحفي لصندوق النقد الدويل بتاريخ 20 نوفمرب 2012 (

ــ دعم برنامج حكومي يجعل من املالية ركيزته األساسية من خالل خفض الهدر يف اإلنفاق عرب إصالح دعومات الطاقة واستهداف الدعم للفئات املستضعفة 
ورفع اإليرادات املحلية عن طريق رفع تصاعدية رضيبة الدخل وتوسيع قاعدة الرضائب العامة عىل اإليرادات. سيساعد خفض العجز املتوقع يف تخفيف عبء 

الدين العام ويحرر التمويل لدعم النفقات االجتامعية ومنو القطاع الخاص.

 - تحسني حوكمة القطاع العام 

توجيه السياسات النقدية وسعر الرصف نحو خفض التضخم عىل املدى املتوسط وتعزيز التنافسية

وضامن بيئة عادلة ومنافسة لألعامل

»ملحوظة«: مل تذعن الحكومة املرصية للرشوط التقشفية للصندوق واختارت عوض ذلك سياسة إرادوية لتنشيط الدورة االقتصادية ) ملزيد من التفاصيل انظر

July 2013 ، News Daily Egypt new finance minister plans stimulus not austerity )doc(

األردن: )مذكرة برنامجية،3 أغسطس2012، موقع صندوق النقد الدويل(

األولويات: برنامج للتقشف املايل مقبول اجتامعياً ومدعم باتفاق لالستعداد االئتامين )Stand Buy Agreement( مدته36 شهرا ً بقيمة2  بليون دوالر.)1(

التحديات األساسية:

أ ـ خفض َمواطن الضعف يف املالية العمومية عن طريق ضبط أوضاع املالية العامة عىل املديني القصري واملتوسط وتدعمه إصالحات يف اإلنفاق والرضائب مع 
حامية رشائح السكان ذوي الدخل املنخفض.

ب ـ إعادة رشكة الكهرباء الوطنية إىل مستوى اسرتداد التكلفة.

جـ ـ القيام بإصالحات هيكلية لتحسني مناخ األعامل وتعزيز الشفافية مع النهوض مبستوى املهارات يف سوق العمل من أجل منو مرتفع يشمل الجميع.
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القسم الثالث:صندوق النقد الدولي ودعم المواد الأساسية

الحامية  تختزل  مقاربة  عىل  الدويل  النقد  صندوق  يعتمد 
االجتامعية يف جانبها املرتبط باملساعدة االجتامعية واإلعانات 
املقدمة للمحتاجني فقط، غاّضاً الطرف عن الجوانب األساسية 
املخاطر  من  للتخفيف  كأداة  االجتامعي  بالتأمني  املرتبطة 
السن  يف  والتقدم  والبطالة  كاملرض  الحياة  بدورة  املرتبطة 
واإلصابات. ويرجع هذا االختزال أساساً إىل كون صندوق النقد 
تأثريها عىل عجز  بالحامية االجتامعية إال من خالل  ال يهتم 
املوازنة العامة، ذلك ان جزءا أساسياً من املساعدة االجتامعية 
يقدم عىل شكل دعم مبارش للمواد األساسية تتحمله املوازنة 
العامة للدولة. وتعترب املؤسسة املالية الدولية أن هذا الدعم 
يرهق موازنة الدولة ويعترب عامالً رئيسياً لتفاقم العجز املايل 
للدولة. إن ما يهمنا يف هذا القسم االخري من الورقة هو نقد 
تبيان  عرب  االجتامعية  للحامية  الدويل  النقد  مقاربة صندوق 
له  يروج  كام  األساسية  املواد  دعم  نظام  إصالح  محدودية 
الصندوق، والوقوف عند آثاره السلبية عىل االقتصاد واملجتمع.

االقتصادية  وأدواره  الدعم  مفهوم  تعريف  ـ  ا 
واالجتامعية.

بالنسبة  األسعار  تبقي  تدابري  »أي  بأنه  الدعم  تعريف  يتم 
األسعار  تبقي  أو  السوق  مستوى  من  أقل   للمستهلكني 
التكاليف  بالنسبة للمنتجني فوق مستوى السوق أو تخفض 
بالنسبة للمستهلكني واملنتجني من خالل منح دعم مبارش أو 
غري مبارش«. ويحتسب حجم الدعم حسب مقاربة »الفجوة 
ما  أو خدمة  لسلعة  املالحظ  السعر  أي مبقارنة  التسعريية«، 
بسعر معياري أو مرجعي معني. فبالنسبة للطاقة مثالً، تقدر 
املنظامت الدولية حجم الدعم املقدم عىل أساس الفرق بني 
أسعار الوقود يف األسواق العاملية واألسعار التي تباع بها هذه 

االنواع من الوقود محلياً. 

اجتامعية  ادوار،  عدة  األساسية  للمواد  املقدم  الدعم  يلعب 
إىل  أوالً  الطاقة  الستعامل  املقدم  الدعم  يهدف  واقتصادية. 
توسيع فرص الحصول عىل هذا املنتوج االسرتاتيجي والحيوي، 
وذلك من خالل الحد من تكلفة الوقود املستعمل من طرف 
كام  الكهرباء.  عىل  للحصول  أو  والتدفئة  للطهي  مثال  األرس 
التحتية  البنية  توسيع  يف  للمساعدة  أيضاً  الدعم  يستعمل 
من  الريفية،  املناطق  يف  الكهرباء  شبكات  مثل  الرضورية 
خالل الدعم املبارش للمنتجني أو من خالل دعم املستهلكني، 
والذي يقلل من تكاليف التوصيالت املنزلية األولية للشبكات. 
فيكمن يف حامية  الطاقة  أسعار  دعم  وراء  الثاين  العامل  أما 

املرتفعة.  الوقود  تكاليف  من  املحدود  الدخل  ذات  األرس 
بعض  متيل  مبارشة،  الدخل  محدودي  استهداف  من  وعوضاً 
الحكومات إىل ابقاء أسعار جميع املنتجات البرتولية أقل  من 
يتم  استخدامها  كان  إذا  عام  النظر  برصف  الدولية،  األسعار 
الطاقة  أسعار  دعم  يسعى  كام  االغنياء.  أو  الفقراء  قبل  من 
توفري  عىل  الرشكات  لتحفيز  املحلية  الصناعات  تشجيع  إىل 
واملساعدة  معقولة،  بأسعار  للمستهلكني  والخدمات  السلع 
التنافسية  قدراتها  وتعزيز  األجنبية  املنافسة  من  حاميتها  يف 
الحكومات  تعمل  رابعاً،  املحلية.  العاملة  التصديرية وحامية 
من  الطاقة  أسعار  تقلبات  مواجهة  يف  االستهالك  تيسري  عىل 
األسواق  األسعار يف  املحلية عندما تكون  األسعار  خالل دعم 
الدولية مرتفعة، وزيادة الرضائب عندما تكون األسعار العاملية 
الضغوط  تحايش  الحكومي  التدخل  يحاول  كام  منخفضة. 
السلع  أسعار  يف  العاملية  الزيادات  تولدها  التي  التضخمية 

الرئيسية.

البلدان  يف  للطاقة  املقدم  الدعم  عىل  يقع  الرتكيز  كان  واذا 
العربية نظراً لثقله، إذ بلغ حجمه 237بليون دوالر سنة 2011  
اي ما يعادل %8.6 من إجاميل  الناتج الداخيل للعامل العريب 
الغذاء ال  الغذائية )2( . إن دعم  مقابل  0.7% لدعم املواد 
يقل أهمية، نظراً لدوره االجتامعي واالقتصادي. فسياسة دعم 
الغذاء يف بلد كمرص ملدة تزيد عن خمسني سنة تشري إىل نوع 
من االلتزام السيايس واالجتامعي من قبل السلطات العمومية 
أنها  رغم  مناسبة،  بأسعار  للمواطنني  األساسية  السلع  لتوفري 
بدأت متيل منذ منتصف الثامنينات إىل الحد من تكلفة برامج 
دعم السلع الغذائية تحت ضغوط املوازنة واملؤسسات املالية 
سياسات  من  األسايس  الهدف  يكون  العموم  وعىل  الدولية. 
الفقر  من  الحد  يف  متمثالً  واجتامعياً،  اقتصادياً  الغذاء  دعم 
يكون  أن  ميكن  كام  التوزيع.  وإعادة  االجتامعية  والعدالة 
الحافز لهذه السياسات هو التعامل مع أزمة أو كارثة طارئة، 
أو الحصول عىل الدعم السيايس وتنمية الوالء يف إطار نوع من 

العقد االجتامعي بني الحاكم واملجتمع.

دعم  نظام  إلصالح  الدويل  النقد  صندوق  تصور  ـ  ب 
الطاقة يف العامل العريب

يركز صندوق النقد الدويل يف تحليله لنظام دعم الطاقة يف العامل 
 ( الصندوق  ييل حسب  كام  وهي  السلبية،  جوانبه  عىل  العريب 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الطاقة  أسعار  دعم  انظر، 
التكلفة  أوال،   ) الدويل، 2013  النقد  أفريقيا، منشورات صندوق 
املرتفعة للدعم، اذ يقدر الصندوق دعم الطاقة قبل الرضيبة، أي 
الدعم املحسوب عىل أساس الفرق بني قيمة االستهالك باألسعار 
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العاملية وقيمته بالسعر املحيل، يف منطقة الرشق األوسط ككل مبا 
يقارب 22 باملئة من اإليراد الحكومي. كام متثل نحو نصف دعم 
للقدرة  فعالة  الطاقة حامية  يوفر دعم  ال  ثانياً،  العاملي.  الطاقة 
الرشائية للفئات املعوزة، فيام يؤثر سلباً عىل املوازنة العامة للدول 
األسعار  هيكل  يف  تشوهات  أيضاً  ويحدث  املدفوعات.  وميزان 
ترض باالقتصاد وتخصيص املوارد. ورغم أن األرس تستفيد مبارشة 
والتدفئة  الطهي  يف  املستعملة  للطاقة  املنخفضة  األسعار  من 
واإلنارة والنقل الشخيص، وبشكل غري مبارش من خالل انخفاض 
الطاقة  تشكل  التي  األخرى  والخدمات  السلع  إنتاج  تكاليف 
الالمساواة  من  نوعاً  هناك  أن  املالحظ  أن  إال  مدخالتها،  إحدى 
امليسورة  الفئات  تستحوذ  الطاقة، حيث  دعم  من  االستفادة  يف 
بنسبة أكرب من القيمة اإلجاملية للدعم، مقارنة بالفئات املتوسطة 
النقد الدويل، عىل سبيل املثال  والفقرية. وتحيل دراسة صندوق 
ال الحرص،إىل حالة السودان، حيث يستفيد أدىن 20 يف املئة من 
السكان من 3 يف املئة فقط من الدعم املقدم الستهالك الوقود، 
فيام يتلقى أغنى 20 يف املئة من السكان أكرث من 50 يف املئة منه.

اإلنفاق  من  مهامً  جزءاً  للطاقة  املقدم  الدعم  يستنزف  ثالثاً، 
الحكومي عىل حساب قطاعات أخرى كالبنيات التحتية والتعليم 
والصحة. ففي مرص مثالً، يبلغ مجموع دعم الطاقة ثالثة أضعاف 
رابعاً  الصحة.  اإلنفاق عىل  التعليم وسبعة أضعاف  اإلنفاق عىل 
وأخريا وليس آخراً، ينجم عن دعم الطاقة إفراط يف استهالكها، ما 
يؤدي إىل تفاقم ظاهرة التلوث واالختناقات املرورية، كام أنه ال 
يشجع عىل االستثامر يف كفاءة الطاقة والنقل العمومي والطاقة 
املتجددة. ورغم وجود عراقيل أمام اإلصالح كاملعارضة من فئات 
محددة تستفيد من الوضع الراهن وعدم وجود معلومات تتعلق 
بحجم الدعم وأوجه قصوره وغياب مصداقية الحكومة وقدراتها 
الطاقة  دعم  إلصالح  أن  الدويل  النقد  صندوق  يعترب  االدارية، 
تقليص  عىل  سيساعد  أنه  النمو،كام  سيدعم  ما  إيجابيات،  عدة 
عجز املوازنة وأسعار الفائدة، ما سيحفز االستثامرات يف القطاع 
الخاص ويعزز فرص النمو االقتصادي. أما العنارصاألساسية املكونة 
ووضع  األسعار  زيادة  يف  التدرج  اعتامد  يف  فتتمثل  لإلصالح، 
تدابريتهدف إىل تخفيف حدة تأثري الزيادات يف أسعار املحروقات 
عىل الفقراء وذلك بالقيام بتحويالت نقدية أو توزيع قسائم عىل 
برامج  يف  التوسع  أو  اعتامد  يجب  ذلك،  تعذر  وإذا  املستحقني. 
األشغال العامة مع تطوير القدرات. كام يجب وضع اسرتاتيجية 
إعالمية شاملة للتواصل إلقناع املواطنني برضورة اإلصالح ومنافعه.

جـ ـ نقد مقاربة صندوق النقد الدويل

قبل التطرق إىل أهم االنتقادات التي ميكن توجيهها إىل مقاربة 
صندوق النقد الدويل إلشكالية الحامية االجتامعية، ينبغي إثارة 

دعم  »إصالح  عبارة  الستعامل  التضلييل  الجانب  إىل  االهتامم 
الطاقة« يف حني يتعلق األمر يف الحقيقة باإللغاء التدريجي لهذا 
حامية  تستهدف  االجتامعي  لألمان  شبكات  إحداث  مع  الدعم 

الفئات األكرث ترضراً من هذه السياسة.

ـــ تأثري سلبي عىل النمو واألسعار إن الزيادة يف أسعار املواد 
األساسية ستؤثر سلباً عىل الطلب الداخيل والنمو والتشغيل 
عىل األقل عىل املدى القصري. فعىل سبيل املثال، بينت دراسة 
الزيادة يف  أن  باملغرب  للتخطيط  السامية  للمندوبية  حديثة 
املغربية يف شهر  الحكومة  أقدمت عليها  التي  الطاقة  أسعار 
املاكرو- املؤرشات  كالتايل عىل  العام ستؤثر  سبتمرب من هذا 
اقتصادية« سينخفض معدل النمو ب 0.15 باملئة سنة2013 

و0.48 باملئة سنة2014.

أسعار  الداخيل، يف حني ستسجل  الطلب  تراجع  وذلك جراء 
باملئة  و1.1  باملئة   0.37 بنسبة  زيادة  الداخيل  االستهالك 
بالنسبة للفرتة نفسها. باملقابل، سيرتاجع معدل عجز املوازنة 

العامة بـ0.18 باملئة سنة 2013 و0.58 باملئة سنة 2014.

ـــ محدودية إحداث شبكات لألمن االجتامعي »رغم وجود 
عدة تدابري تخفيفية كدعم الطاقة املوجه واستخدام شبكات 
أن  العامة،إال  األشغال  وبرامج  القامئة  االجتامعي  األمان 
التحويالت النقدية املوجهة تبقى اإلجراء األكرث طموحاً والتدبري 
هذا  ويقوم  الدويل.  النقد  صندوق  لدى  املفضل  التخفيفي 
اإلجراء الذي يلغي أي دعم للطاقة عىل استعامل الوفورات يف 
امليزانية لتمويل برامج تحويالت نقدية موجهة نحو الفقراء. 
وقد تكون هذه التحويالت مرشوطة بالتزام األرس املستفيدة 
الخدمات  إىل  والولوج  املدرسة،  إىل  وبناتها  أبنائها  بإرسال 
الصحية العمومية. وإذا كانت التحويالت النقدية تتمتع مبزايا 
عديدة، فإنها ال تخلو من شوائب تحد من فعاليتها يف محاربة 
الفقر. فهي تتطلب تكاليف إدارية وتكاليف خاصة قد تصل 

إىل 30 باملئة.

من املوارد املخصصة للربنامج، كام أنها تطرح مشاكل مرتبطة 
إىل  يؤدي  ما  املستفيدين،  الدخل وتحديد  بتقييم مستويات 
عدم اكتامل التغطية فضال عن الوصمة االجتامعية. وتكتيس 
العربية،  البلدان  من  عدد  يف  خاصة  أهمية  الحواجز  هذه 
بالنظر إىل ضعف املؤسسات اإلدارية وتفيش الفساد والرشوة 
الدراسات  من  عدد  يبني  أخرى،  جهة  من  واملحسوبية. 
فرغم  الفقر.  ملعالجة  املوجهة  النقدية  التحويالت  محدودية 
التحسن النسبي املسجل يف مجال التمدرس والصحة والتغذية، 
إال أن اآلثار يف ما يخص تراجع الفقر، تبقى ضعيفة عىل املدى 
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القصري. كام أن النتاتج البعيدة املدى يف مجال الرتبية وتكوين 
رأس املال البرشي وتقليص الفقر، غري مضمونة.

املوجهة يف  النقدية  التحويالت  فعالية  أكرث من  وما قد يحد 
الدول العربية، افتقاد العديد منها ملؤسسات وآليات الحامية 
االجتامعية  الحامية  من  السكان  استفادة  االجتامعية.فنسبة 
العاملني  إال  تغطي  ال  األخرية  هذه  ان  ذلك  ضعيفة.  تبقى 
إىل  العام، أضف  القطاع  متوفر فقط يف  دامئة، وهذا  بعقود 
البطالة  ونسب  الرسمي  غري  القطاع  يف  العمل  تفيش  ذلك 

املرتفعة، وكذلك ضعف مشاركة النساء يف سوق الشغل.

ـ تفقري الطبقات الوسطى 

التحويالت  آليات  خالل  من  فقراً  األكرث  الفئات  استهداف  ان 
النقدية املوجهة واملبارشة، سيعرض ال محالة العديد من الفئات 
الطبقات  من  واسعة  أجزاء  وكذلك  الهشاشة،  من  تعاين  التي 
املتوسطة للتفقري وتدهور أوضاعها املعاشية مام سيفقد سياسة 
انه  كام  لنجاحها.  الرضوري  السيايس  السند  الدعم«  »إصالح 
سيجعل التكلفة السياسة لتطبيق هذه السياسة مرتفعة، كام وقع 
مؤخراً يف السودان، حيث ذهب نحو 200 قتيل ضحية حمالت 

قمع املتظاهرين ضد الزيادة يف أسعار الطاقة.

إن سياسة ما يسمى بإصالح الدعم، تشكو يف العمق من النظرة 
ـ  املاكرو  املالية  التوازنات  تركزعىل  التي  الضيقة  االقتصادوية 
حسب  فاألولوية  االجتامعية.  التوازنات  حساب  عىل  اقتصادية 
املستثمر،  ثقة  السرتجاع  تعطى  أن  يجب  الصندوق،  خرباء 
وتسديد الدين، ولو عىل حساب الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
للمواطنني. فقيم العدالة والتضامن والتآزر وعدم التمييز، تبقى 
عصية عىل التفكري االقتصادوي الضيق الذي ترتكز عليه تحاليل 
وسياسات املؤسسات املالية الدولية. فهذا الفكر ال يؤمن اال بالفرد 
إطار  يف  والربح  امللذات  تعظيم  عىل  يبحث  اقتصادي  كفاعل 
والتقشف  والخصخصة  اللربلة  ثالثية  مبنية عىل  تنافسية  أسواق 

املايل عىل صعيد املوازنة العامة.

الخالصة العامة

شهد الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدويل عىل صعيد االقتصاد 
العاملي تغرياً ملحوظاً منذ إنشائه سنة1944، إذ تحول من حارس 
ودعم  العاملية  التجارة  لتطور  الرضوري  العاملي  املايل  لالستقرار 
النمو االقتصادي وتعظيم فرص الشغل، إىل دريك يعمل عىل دمج 
اقتصادات العامل الثالث يف السوق العاملية وإعادة هيكلتها وفقاً 
ملتطلبات تطور االقتصاد الرأساميل املعومل، مستغالً فخ املديونية 
رشوط  فرض  فتم  الجنوب.  دول  من  العديد  فيه  سقط  الذي 
التي لجأت إىل الصندوق من  الدول املدينة  شديدة خاصة عىل 

االقرتاض متتلث يف تبني »توافق واشنطن« املرتكز عىل ثالثية لربلة 
العمومية«.  املالية  والتقشف عىل مستوى  الخصخصة  االقتصاد، 
ومل تنج العديد من الدول من الوقوع يف حبال املؤسسات املالية 
العريب  للعامل  االسرتاتيجي  الجيوسيايس  املوقع  أن  علامً  الدولية، 
تلعب دوراً  العظمى  الدول  السياسية ومصالح  االعتبارات  جعل 
العربية.  املنطقة  يف  املؤسسات  هذه  تدخالت  توجيه  يف  هاماً 
تراجع  الدويل،  النقد  صندوق  لوصفات  الويف  التطبيق  ورغم 
معدل النمو االقتصادي يف العديد من البلدان العربية، وارتفعت 
معدالت البطالة، كام تفاقمت مظاهر التفاوت الطبقي واإلقصاء 
مستوى  عىل  الدويل  النقد  صندوق  دور  كان  وإذا  االجتامعي. 
األول من  العقد  اليشء خالل  بعض  تراجع  قد  العاملي  االقتصاد 
األلفية الثالثة، فإنه ما فتئ يسرتجع قوته ونفوذه، مستغالً ظروف 
األزمة الهيكلية لالقتصاد الرأساميل املعومل. وهكذا فرض الصندوق 
سياسات تقشفية صارمة عىل العديد من الدول األوروبية، خاصة 
مل  الدويل،  النقد  صندوق  توقعات  وعكس  أوروبا.  جنوب  دول 
تتعاَف اقتصادات هذه البلدان، بل أدت إىل بروز أوضاع اجتامعية 

خانقة تعاين منها بدرجات متفاوتة شعوب منطقة اليورو.

املالية  املؤسسات  تغري  مل  العريب«،  »الربيع  رياح  هبوب  رغم 
الدولية من مقاربتها للمشاكل االقتصادية العميقة للعامل العريب، 
من  بيشء  نفسها،  املنقحة  النيوليربالية  بالوصفات  احتفظت  اذ 
وللضغوط  العاملية  األزمة  لتداعيات  ونظراً  الجيدة.  الحوكمة 
االجتامعية الداخلية، تدهورت املؤرشات املاكرو ـ اقتصادية لعدد 
من الدول العربية، ما جعلها تلجأ إىل صندوق النقد الدويل الذي 
فرض عليها رشوطاً قاسية، شبيهة إىل حد كبري بتلك التي روج لها 
يف املنطقة األوروبية. وهكذا أعطيت األولوية القصوى للتحكم يف 
العجز املايل عرب اعتامد سياسات تقشفية كمدخل رضوري كفيل 
بإرجاع الثقة للقطاع الخاص، وبالتايل رفع وترية االستثامر والنمو 
لخلق فرص الشغل التي تحتاج إليها شعوب املنطقة. وإذا كان 
من السابق ألوانه التكهن بالنتائج االقتصادية لهذه املقاربة، فإن 
اآلثار املرتقبة لتقليص دعم املواد األساسية وتخفيض أو تجميد 
سلبية  ستكون  االستهالك،  عىل  الرضائب  يف  والزيادة  األجور 
االجتامعية  للفئات  الرشائية  والقدرة  البرشية  للتنمية  بالنسبة 

املتوسطة وهشاشة ظروف العمل.

يختزل صندوق النقد الدويل مقاربته إلشكالية الحامية االجتامعية 
يف املساعدة التي تقدمها الدولة ملواطنيها من خالل دعم املواد 
األساسية، والذي يعتربه الصندوق أحد األسباب الرئيسية لتفاقم 
هذه  تضغط  لهذا  املدفوعات.  وميزان  العامة  املوازنة  عجز 
املؤسسة املالية الدولية عىل الدول العربية من أجل تقليص هذا 
الدعم يف افق إلغائه متاماً. ولتخفيف أثر الزيادة يف أسعار املواد 
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األساسية، يقرتح الصندوق إحداث شبكات أمان اجتامعي تأخذ 
شكل تحويالت نقدية موجهة للفقراء. غري أن هذا اإلصالح غري 
مأمون العواقب سياسياً واجتامعياً بالنظر إىل صعوبة تطبيقه يف 
البيئة العربية وتكاليفه اإلدارية املرتفعة. كام سينجم عنه تفقري 

الطبقات املتوسطة.

 )1(IMF Survey online,August 03,2012, Jrdan Gets 2.o billion

dollars IMF Loan to Support Economy.

 )2(IMF, Energy Subsidiesin the Middle East and North
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مقدمة

من  مجموعات  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 
املواطنني1 يف عدد من البلدان العربية الذين تحولوا إىل مهجرين 
كام  املسلحة  والنزاعات  الداخيل  الرصاع  نتيجة  سواء  الجئني  أو 
هو الحال يف العراق وسوريا أو بفعل االستعامر الخارجي كام هو 
غياب  هي  للجوء  املرافقة  املشكالت  إحدى  فلسطني.  يف  الحال 
الحامية االجتامعية والتي تُبنى أساساً عىل فكرة املواطنة، وبالتايل 
انتقال املسؤولية فيام يتعلق بالعديد من االحتياجات، خاصة يف 
الدولية  اإلغاثة  مؤسسات  إىل  واألمن،  والتعليم  الصحة  مجاالت 
والبلد املستضيف، وقد أصبح هذا ينطبق عىل ماليني املواطنني 
يف العامل العريب. تحديداً بعد العام 2006 مع اشتداد الحرب يف 
العراق، ومن ثم سنة 2011 مع اشتعال الساحة السورية، بينام 
الحاضنة  الدولة  وغياب  الفلسطينيني  الالجئني  مشكلة  تزال  ال 
قضية قامئة منذ أكرث من 60 عاماً، فتتغري ظروفهم تبعاً لألنظمة 
والقوانني التي تحكم وجودهم يف كل بلد من البلدان املستضيفة. 

حسب تقرير صدر عن اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 
)اإلسكوا(، تعاين املنطقة العربية من أكرب مشاكل اللجوء والتهجري 
تضم  التي  العربية  “فاملنطقة  العامل:  مناطق  بني جميع  القرسي 
أقل من 5 يف املائة من مجموع سكان العامل، يتجاوز نصيبها 53 
يف املائة من مجموع الالجئني” )اإلسكوا، 2014: 140(.2 تزايدت 
أعداد الالجئني واملهجرين قرسياً داخل املنطقة العربية وتنوعت 
أصولهم لتشمل الفلسطينيني والعراقيني والسودانيني والصوماليني 
والسوريني والليبيني باإلضافة إىل الجئني من دول أفريقية أخرى 
تشمل إثيوبيا وإريرتيا. ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون الالجئني، 
ولبنان  واألردن  مرص  يف  حالياً  الالجئني  من  األكرب  العدد  يرتكز 
الالجئني  من  كبري  عدد  تصدير  من  يعاين  بدوره  الذي  والعراق 
والنازحني داخلياً. والسؤال املطروح يف هذه الورقة البحثية هو: 

1-  تحاول الدراسة يف بعض املواضع الجمع بني صيغتي التذكري والتأنيث، مع االعتذار حيث 

مل تفعل.

2- اإلسكوا، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا. )2014(. التكامل العريب: سبيالً لنهضة 

إنسانية. بريوت: إسكوا-منشورات األمم املتحدة. 

ما هي الحامية االجتامعية املتوفرة يف دول الجوار لهؤالء الباحثني 
عن ملجأ من األزمات والحروب املشتعلة يف بلدانهم؟  

تحليلياً  وصفاً  الدراسة  تقرير  سيعرض  السؤال،  عىل  لإلجابة 
مقارناً إلشكاليات الحامية االجتامعية يف عدد من حاالت اللجوء 
تشمل: الالجئني السوريني يف لبنان، والالجئني العراقيني يف األردن، 
لتناول  مساحة  املقارنة  توفر  غزة.3  يف  الفلسطينيني  والالجئني 
املشكلة يف عدة سياقات مبا يقدم احتامالت متعددة للتعرف عىل 
جوانبها ومحاولة اقرتاح سياسات مالمئة للتعامل معها، بعد أخذ 
تجارب  من  يتضح  فكام  االعتبار،  بعني  لجوء  مشكلة  كل  سياق 
الحامية السابقة ال ميكن تطوير حلول مبقاسات موحدة ملواجهة 

إشكاليات اللجوء يف السياقات املختلفة. 

الحامية  ملصطلح  استخدامنا  يف  أن  إىل  بداية  التنويه  من  بد  ال 
االجتامعية يف سياق الدراسة منيز بني: الحامية االجتامعية كخدمات 
تقدمها الدولة املضيفة لالجئني بغية االستجابة للمشاكل الحياتية 
اليومية التي يواجهها الالجئون من ناحية، والحامية التي توفرها 
املواثيق والقوانني الدولية ملن “يفوزون” بلقب اللجوء من ناحية 
ثانية. مع رضورة التأكيد عىل أن الحامية املقدمة يف الحالتني ال 
تعالج مسألة اللجوء التي هي أساساً مسألة سياسية، وإمنا تندرج 
سواء  األساسية  املشكلة  عن  تنتج  التي  األعراض  عالج  سياق  يف 
نزاعات  أو  مبارش  استعامري  عسكري  تدخل  عن  ناجمة  كانت 
داخلية عىل السيادة والسيطرة قد تتخذ صبغة طائفية وتغذيها 
يف معظم األحيان أطراف دولية وإقليمية، مام يرتك أمام السكان 
الذين وجدوا أنفسهم فجأة يف ساحة معركة مل يختار معظمهم 
القتال فيها خيارين: إما البقاء تحت نريان الخطر املبارش، أو طلب 
الحامية يف أمكنة أكرث أمناً. ألغراض عملية ولضيق الحيز املتاح، 
السعي  إطار  الثاين، يف  الخيار  مناقشة  البحثية عىل  الورقة  تركز 
للبحث عن آليات لتوسيع حيز الحامية املمنوحة حالياً لالجئني يف 
املنطقة، وليس للبحث عن حلول نهائية ملعاناة الالجئني، حيث ال 

3- مع العلم أنه يوجد خمسة ماليني الجىء والجئة من الفلسطينيني يتوزعون بني الضفة 

الغربية وغزة واألردن ولبنان وسوريا ومناطق عديدة يف العامل.

ي الـــــــــجوار
الحتـــــماء �ن

ي العراء
ن تحت خيمة الحماية الدولية إل فقراء �ن من لجئ�ي

لورا عدوان- إياد الرياحي

) ف مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية )المرصد-فلسط�ي
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ميكن الحديث عن حلول شاملة ملعاناة الالجئني مبعزل عن اإلطار 
األسايس السيايس للمشكلة السياسية التي أنتجتهم، تجنباً للورطة 
التي تؤدي إىل انتزاع اللجوء من سياقه السيايس باختزاله إىل بعد 

وحيد هو البعد اإلغايث. 

املقصود بالحامية يف سياق اللجوء والتهجري الداخيل املساعدات 
ضمن  عليها  املنصوص  الدولية  والحامية  واإلغاثية  القانونية 
املعاهدة الدولية الخاصة بالالجئني لعام 1951، وتشمل املساعدة 
وتوفري  والتعليم،  الصحية  والرعاية  والطعام،  املأوى  توفري  عىل 
وثائق السفر وتزويد الالجئني بها، وتسهيل تطبيق الحلول الدامئة 
االندماج يف  أو  األصلية،  الديار  إىل  العودة  املتمثلة يف:  الطوعية 
وتتكفل  ثالث.  بلد  يف  التوطني  إعادة  أو  املضيفة،  املجتمعات 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  عادة  بها 
UNHCR)ترد الحقاً باسم املفوضية(، ويف حاالت أخرى كالحالة 
الالجئني  وإغاثة  مساعدة  مسؤولية  إحالة  متت  الفلسطينية 
الفلسطينيني إىل وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني يف 
األونروا( يف ديسمرب/  باسم  )ترد الحقاً   UNRWA الرشق األدىن
كانون ثاين 1949، التي ال تقرتح كاملفوضية حلوالً دامئة لالجئني 
مسؤولية  من  هي  الحلول  هذه  أن  اعتبار  عىل  الفلسطينيني 
أطراف الرصاع، وخالفاً ملعظم الالجئني الذين يلتمسون الحامية 
التي  الرئيسية  املشكلة  فإن  للوطن،  القرسية  اإلعادة  من  خوفاً 
إرسائيل حقهم يف  دولة  إنكار  الفلسطينيني هي  الالجئني  تواجه 

التعويض والعودة لديارهم األصلية. 

لفقدان  تعرضوا  قد  الالجئني  بأن  هنا  املدروسة  الحاالت  تشرتك 
وخسارة كبريتني، كجزء من وجود مجتمعي وسيايس وليس إنساين-
فردي فقط، وال يزال أغلبهم يعيشون يف ظروف سيئة يف ظل غياب 
الجزء  اقتالع  الفلسطينية تم  الحالة  الحامية برشوطها األدىن. يف 
األكرب من الفلسطينيني من الحيز االجتامعي واملكاين الذي كانوا 
يعيشون فيه لتحل محلهم دولة تجمع يهود العامل يف بقعة مكانية 
واحدة تحت مربر ديني-أيديولوجي يسمى أرض امليعاد، وال يزال 
يتناولهم  الذين  غزة  الجئي  وخاصة   ،1948 منذ  الفلسطينيون 
املستمر  اإلرسائييل  االحتالل  لعدوان  يتعرضون  التقرير،  هذا 
آخرها  كان  األونروا  وفرته  الذي  الضئيل  الحامية  حيز  تدمري  يف 
ثالثة حروب عىل غزة يف السنوات السبع األخرية 2008، 2012، 
2014. ويف الحالة العراقية، بدأ اللجوء العراقي متأثراً مبامرسات 
النظام السابق، وتصاعدت موجات اللجوء نتيجة الحصار الشامل 
الغربية  والدول  املتحدة  األمم  فرضته  الذي  التاريخ  يف  األطول 
عىل العراق ملدة ثالثة عرش عاماً )2003-1991(، لتبلغ موجات 
اللجوء العراقي الذروة بعد الغزو األمرييك والربيطاين للبالد سنة 
2003 واحتالله وتدمري أركان الدولة العراقية ومؤسساتها وتحويل 

العراق إىل ساحة للقتل والتفجريات أجربت الكثري من سكانه إىل 
النزوح عن بيوتهم خالل سنوات 2008-2006 يف أكرب موجة لجوء 
 )Marfleet, للخارج ضمت عراقيني من كل الديانات والطوائف
)Sasson: 2008 ,4.2007 ويف الحالة السورية، بدأت اإلحتجاجات 
الشعبية سنة 2011 لتجابه بقمع سلطات النظام السوري، ورسعان 
قوات  بني  مواجهات عسكرية مسلحة  إىل  لتتحول  تصاعدت  ما 
النظام ومجموعات مسلحة تحت أسامء مختلفة مام حول البالد 
الحياة  إمكانيات  من  الكثري  دمرت  مشتعلة  معارك  ساحات  إىل 
يف بلد كان سابقاً يستقبل الكثري من الالجئني الفلسطينيني )أكرث 
من نصف مليون( والعراقيني )وصل عددهم خالل سنوات 2007 
و2008 إىل أكرث من مليون وسبعامئة ألف الجىء(، ورسعان ما 
تراجعت خدمات الدولة وارتفعت أسعار املواد الغذائية والوقود، 
واستعرت املعارك لتدفع الكثري من السوريني )والالجئني العراقيني 
والفلسطينيني يف سوريا( إىل النزوح واللجوء إىل أماكن أكرث أمناً 

داخل البالد وخارجها. 

املتوفرة  االجتامعية  الحامية  نوعية  استعراض  يف  الرتكيز  سيتم 
بأخذ  األخرية  اللجوء  حاالت  عىل  تقدميها،  واشكاليات  لالجئني 
األردن  يف  العراقيني  والالجئني  لبنان  يف  السوريني  الالجئني  حالة 
كنموذج، اعتامداً عىل مراجعة لدراسات وتقارير متخصصة إضافة 
إىل معلومات أولية من مقابالت مع الجئني عراقيني ومؤسسات 
تعمل معهم يف األردن، مع تقديم وصف مخترص لوضع الحامية 
يف  املتكرر  اإلرسائييل  العدوان  إثر  غزة  يف  الفلسطينيني  لالجئني 

الحروب األخرية عىل القطاع. 

تقليص حيز الحامية لالجئني

العام  اتفاقية  حسب  لالجىء  املمنوحة  الحامية  بحيز  املقصود 
 ،1967 سنة  الصادر  وبروتوكولها  الالجئني  بوضع  الخاصة   1951
تشارك  خالل  من  لالجئني  اإلغاثية  واملساعدة  الحامية  توفري 
املسؤوليات مع املجتمع الدويل مبا يفيض يف النهاية إىل حل دائم 
ملشكلة اللجوء. وترتبط هذه الحامية بحصول الشخص عىل صفة 
تقدمه  الذي  التايل  التعريف  يحددها  معايري  بحسب  اللجوء 
املفوضية لالجىء: »الالجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته 
التعرض  من  يربره  ما  له  خوف  بسبب  املعتادة،  إقامته  بلد  أو 
الدين، أو القومية، أو  لالضطهاد بسبب العنرص )العنرصية(، أو 
االنتامء إىل طائفة اجتامعية معينة، أو إىل رأي سيايس، وال يستطيع 
بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل/ تستظل بحامية ذلك 

 Marfleet, Ph. )2007(. ‘Iraq’s refugees: ‘exit’ from the state’. International  -4

 Journal of Contemporary Iraqi Studies )IJCIS(. 1)3(, 397-419. Sassoon, J.

 )2009(. The Iraqi refugees: the new crisis in the Middle East. London: I.B.

.Tauris
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البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد«.

الحامية ومسؤولية تقدميها كالتايل: »يف أحيان  وتحدد املفوضية 
من  كثريون  أشخاص  يفر  أهلية،  حرب  أو  رصاع  أثناء  كثرية 
تصنيفهم  يتم  آخر، حيث  بلد  إىل  األحيان،  أغلب  أوطانهم، وىف 
كالجئني. ونظراً ألنهم مل يعودوا يتمتعون بحامية حكوماتهم، فإن 
املجتمع الدويل يضطلع بهذا الدور. وتقع عىل عاتق الحكومات 
املضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حامية الالجئني. وتعترب البلدان 
الـ 139 عىل نطاق العامل، التي وقعت عىل اتفاقية 1951، ملزمة 
هذه  عىل  رقايب«  بـ«التزام  املفوضية  وتحتفظ  أحكامها.  بتنفيذ 
العملية، وتتدخل حسب االقتضاء لضامن منح الالجئني الصادقني 
اللجوء وعدم إرغامهم عىل العودة إىل بلدان يخىش أن تتعرض 
أجل مساعدة  السبل من  الوكالة  وتلتمس  للخطر.  فيها حياتهم 
الالجئني عىل بدء حياتهم مجدداً، إما من خالل العودة الطوعية 
إىل أوطانهم أو، إن مل يكن ذلك ممكناً، من خالل إعادة توطينهم 
 »x« يف دول مضيفة أو بلدان »ثالثة« أخرى.5 )التشديد باألقواس

من املصدر وبالخط من الباحثني(.

ونتيجة غياب إطار قانوين لحامية الالجئني يف البلدان التي يتناولها 
لبنان واألردن( كونهام مل تصادقا عىل االتفاقية  التقرير )تحديداً 
الدولية لعام 1951، تعمل املفوضية مع حكومات البلدان املضيفة 
إنساين،  منظور  من  املجاورة  الدول  من  النازحني  تدفق  ملعالجة 
واملساعدات  الخدمات  تقديم  تعاون غري رسمي يف  يقترص عىل 
مبوجب مذكرة غري ملزمة للجهات الحكومية، مع غياب ضامنات 
قانونية للحامية، مام يعرض الالجئني إىل خطر االعتقال أو التهجري 
يف  هنا  املدروستني  الحالتني  يف  الالجئون  يسكن  وال  القرسي. 
مخيامت ترشف عليها املفوضية مبارشة، وإمنا يتوزعون بني سكان 
 .urban refugeesالبلد؛ ما اصطلح عىل تسميته باللجوء الحرضي
ومع أن اللجوء الحرضي قد يبدو بأنه حل للمشاكل التي تنجم 
عن الطريقة املتبعة عادة يف حامية النازحني من خالل تجميعهم 
يف مخيامت ومراكز إيواء تقدم الخدمات لالجئني بشكل مركزي 
أنه )أي  إال  التوصل إىل حل دائم،  يتم  املفوضية ريثام  من قبل 
اللجوء الحرضي( ال يعني بالرضورة توسيع حيز الحامية لالجئني، 
خاصة مع انعدام آليات تضمن تقديم الخدمات بشكل منتظم 
وتحمي الالجئني من التعرض ملضايقات من املجتمع املضيف أو 
الالجئني  لبعض  الحرضي  الحيز  يوفر  وبينام  الرسمية.  السلطات 
أحياناً فرص العمل غري الرسمي، ال يوفر لهم حامية من التهديد 
املستمر نتيجة عدم حيازتهم عىل أوراق إقامة أو تصاريح عمل 
االعتقال  أو  واإليقاف  القانونية،  للمساءلة  يعرضهم  قانونية مام 

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27201. :5-  من موقع املفوضية بالعربية

html

األمر إىل عقاب جامعي  قد يتحول  السلطات.6 وأحياناً  من قبل 
)مثل  لبنانية  بلديات  فرضتها  التي  التجول  حظر  كإجراءات 
وغريها(  حمود  وبرج  وبطشاي-مرداش،  )عاليه(،  وبنيه  بسكنتا، 

ملنع السوريني من الخروج من منازلهم ليالً.7

وبينام يرفض لبنان )وكذلك األردن لكن بتشدد أقل( التعامل مع 
السوريني والعراقيني كالجئني ألسباب سياسية مختلفة، وال يلتزمان 
تستمر  كالجئني،  لهم  القانوين  الوضع  لتحديد  الدولية  باملعايري 
وقصصهم  وصورهم  الالجئني  أعداد  باستخدام  البلدين  سلطات 
الستقطاب التمويل الذي يذهب قسم كبري منه لدعم ميزانيات 
الدولة ومرافقها، خاصة أن البلدين يعانيان من أزمات اقتصادية 
املنح  لربط  الدوليني  املانحني  مساعي  ازدادت  وقد  دامئة.  شبه 
البلد املضيف أو  التنمية يف  املقدمة لحامية الالجئني مع خطط 
البنك الدويل بأنه منوذج تعاون جديد بني املانحني  ما يعرب عنه 
»يربط بني املساعدة املبارشة لالجئني وبني الجهود الرامية إىل تلبية 
احتياجات املجتمعات املحلية واملؤسسات التي تستضيفهم ودعم 
والتنمية«  اإلنسانية  املعونات  بني  وصل  حلقة  ليشكل  قدراتها، 

)البنك الدويل، 2013(.8

ويف حني يساعد هذا الحل عىل امتصاص بعض التوتر الذي ينشأ 
الفقراء  املضيفة خاصة  املحلية  املجتمعات  الالجئني وسكان  بني 
والخدمات  القليلة  املحلية  املوارد  عىل  التنافس  نتيجة  منهم 
يف  إليها  اإلشارة  يتم  ال  خطورة  هناك  أن  إال  أصالً.  الضعيفة 
اإلنسانية  املساعدات  بربط  تنادي  التي  الدولية  الجهات  تقارير 
والوكاالت  املتحدة  األمم  )مثل  املضيفة  البلدان  يف  بالتنمية 
الدويل(،  النقد  الدويل وصندوق  البنك  مثل  اإلمنائية ومؤسسات 
لالجئني  الالزمة  الحامية  تأمني  األسلوب ال يضمن  أن هذا  وهي 
كونه يستهلك قسامً كبرياً من األموال املخصصة ملساعدة الالجئني 
الرواتب  إىل  إضافة  املضيفة  املجتمعات  تخدم  قطاعات  عىل 
لتقديم  معها  التعاقد  يتم  التي  للمنظامت  اإلدارية  واملصاريف 
الخدمات، وكثرياً ما يتم التغلب عىل هذه املشكلة بعمل أنظمة 

 Human Rights Watch )November, 2006(. The Silent Treatment: Fleeing  -6

.Iraq, Surviving in Jordan. Volume 18, No. 10)E(. pp 30-41

7- يف مقالة )صقر النور( التي نرشت يف مجلة جدلية االلكرتونية 25 حزيران 2014 يناقش 

الباحث التناقض الواضح يف عنرصية االجراء املوجه ضد السوريني والذي اتخذ عىل خلفية 

حادثة ميكن أن تحدث يف أية منطقة بالعاصمة املليئة بخطوط متاس مشحونة مع أنه يف 

الوقت نفسه ال يغفل مراعاة مصالح أصحاب املحالت واملؤسسات التي تستفيد اقتصادياً من 

)www.jadaliyya.com تشغيل السوريني. )من موقع

8- وبناء عىل طلب من الحكومة اللبنانية، قامت مجموعة البنك الدويل بإجراء تقييم 

اقتصادي واجتامعي آلثار األزمة السورية عىل لبنان، وذلك بالتعاون مع رشكاء آخرين يف 

مجتمع التنمية، وهم تحديدا وكاالت األمم املتحدة، واالتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل. 

ورصح البنك الدويل أنه مستعد للمساعدة عىل تعزيز القدرة عىل التحمل والتعايف لدى لبنان 

http://:من خالل دعم التنمية التي ميكن أن تكون مكمال لألعامل اإلنسانية الفورية. من

www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/09/24/lebanon-bears-the-brunt-

of-the-economic-and-social-spillovers-of-the-syrian-conflict
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الفئات  حاجة  عن  تزيد  ال  بحيث  الالجىء  لدى  الحاجة  تكمم 
األكرث فقراً يف املجتمعات املحلية املضيفة. وهذا يرتك الكثري من 
البلد  فقراء  )من  فقراً  أقل  البداية  يبدون يف  قد  الذين  الالجئني 
الالجئني  الوقت، كام يف حالة  لإلفقار مع مرور  املضيف( عرضة 

العراقيني يف األردن التي ترد الحقاً. 

وعىل الرغم من أن صندوق النقد الدويل يقرتح توسيع شبكات 
الحامية االجتامعية كوسيلة للتعويض عن اآلثار السلبية الناجمة 
عن توصياته برفع الدعم عن الفقراء. إال أنه ال يأخذ بعني االعتبار 
الحالة القامئة لربامج الحامية االجتامعية يف الدول العربية، وهي 
إسناد  عن  تعجز  وبالتايل  معدومة  الغالب  ويف  أصالً،  ضعيفة 
الفقراء ملواجهة رفع األسعار. ويف كثري من الحاالت، يشكل الفساد 
خدمات  توزيع  أمام  إضافية  عراقيل  الشفافية  آليات  وغياب 
الرعاية االجتامعية.9 والسؤال املطروح هنا، ما هي اآلليات التي 
ستضمن توسيع الحيز الضيق للحامية االجتامعية يف هذه الدول 

بحيث تضمن توفري حامية إضافية لالجئني فيها؟

 األقلمة وربط املساعدات اإلنسانية لالجئني بالتنمية يف املجتمعات
املضيفة

مشكلة  مع  للتعامل  وسائل  اليجاد  الدولية  الخطابات  تتصاعد 
اللجوء داخل اإلقليم أو ما يصطلح عىل تسميته يف برامج عمل 
األقلمة أو  اإلقليمية  االستجابة  خطة  باسم  الدولية  املؤسسات 

 .Regional Response Plan )RRP(

وينعكس خطاب األقلمة أيضاً يف توجهات األمم املتحدة لحشد 
التمويل الالزم للتعامل مع أزمة الالجئني يف املنطقة، حيث قدمت 
األمم املتحدة خالل العام 2013 مناشدة إنسانية بقيمة 4.4 بليون 
املنظمة.  مناشدات  تاريخ  يف  األعىل  املبلغ  هذا  ويعترب  دوالر، 
االستجابة  لعمليات  دوالر  بليون   1.4 يوزع  أن  الخطة  وكانت 
داخل سوريا و3 بليون دوالر ملا يسمى بخطة االستجابة اإلقليمية 

 10.RRP

ال ينطلق التوجه الدويل ألقلمة التعامل مع الالجئني من الهواجس 
األمنية واملخاوف من ترسب االرهاب التي ترد يف تربيرات الدول 
األوروبية وأمريكا الرافضة الستقبال الالجئني فقط،11 وإمنا يوجد 
بعد آخر مهم يف نوعية الحامية املقدمة وهو العبء املادي، عىل 

 ANND )Arab NGO Network for Development( and ECESR )Egyptian  -9

 Centre for Economic and Social Rights(, )2014(.‘Arab Uprisings and Social

 .‘Justice

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45112#.VA7cOPmSz00 -10

11-  ينتقد Leenders ظاهرة تضخيم الخطر األمني للجوء وما يرتتب عليه من إهامل 

  Leenders, 2009. لالجئني العراقيني فيام يتعلق باستثنائهم من حيز الحامية. أنظر/ي

 Refugee Warriors or War Refugees?Iraqi Refugees’ Predicament in Syria,

 .Jordan and Lebanon’.Mediterranean Politics. 14 )3(: 343-363

اعتبار أن استضافة العدد األكرب من الالجئني يف البلدان املجاورة 
الدائم يف بالد االستقبال.  التوطني  أقل تكلفة من  بشكل مؤقت 
عىل سبيل املثال يشري تقرير للمفوضية بأنه “خالل سنة 2003، 
أنفقت بريطانيا أكرث من 1.5 بليون دوالر ملساعدة 93.000 طالب 
قدمتها  التي  الكلية  امليزانية  فيه  بلغت  الذي  الوقت  يف  لجوء، 
املفوضية تلك السنة إلغاثة أكرث من 20 مليون من الالجئني خارج 
وداخل بلدانهم 1.07 بليون دوالر، وكانت مساهمة بريطانيا فيها 

12.)UNHCR, 2003: 30-33(”ال تتعدى مبلغ 47 مليون دوالر

يضيفه  أن  ميكن  ما  عىل  الرتكيز  يتم  ال  األقلمة،  خطة  ضمن 
البلدان  يف  عام  بشكل  االقتصادية  الدورة  يف  الالجئني  هؤالء 
املوقف  عن  الناشئة  السياسية  التجاذبات  أن  مبا  املستضيفة، 
وضع  متنع  املتصارعة  السياسية  القوى  واصطفافات  السيايس 
من  والتخفيف  الالجئني  الستيعاب  حكومي  تصور  أو  خطة 
معاناتهم. وبالعادة فان خطاب األقلمة الذي يروج له ال يوفر 
الدعم املايل الكايف للبلد  املضيف، عىل سبيل املثال فإن حجم 
لبنان  أصدقاء  مؤمتر  قّدرها  لبنان  يطلبها  التي  املساعدات 
االقتصاد  لدعم  مخصصة  وهي  دوالر  مليون  و200  مبليارين 
قبل  لبنان  يتلقاه  أن  املفروض  من  كان  املبلغ  وهذا  اللبناين 
ورقة  عرب  لبنان  يعيد  أن  ويتوقع  يصل.  مل  لكنه   2014 نهاية 
مشرتكة مع األردن يف مؤمتر برلني املطالبة بتوفري الدعم املايل 
لالقتصاد املحيل والذي بدأ يُنتج رصاعات بني مهمشني وفقراء 
جريدة  مقال  إىل  )أنظر/ي  الالجئني.  من  واملسحوقني  البلد 
برلني  مؤمتر  لبنانية يف  أردنية  ورقة  بعنوان  األردنية  الدستور 

بشأن اللجوء السوري نرشت يف 25 أكتوبر 2014(.

ومن الجدير بالذكر أن دول الجوار التي تستضيف العدد األكرب 
يف  ضعف  من  أساساً  وتعاين  باملوارد  غنية  ليست  الالجئني  من 
لبنان ومرص  يعاين  املقدمة ملواطنيها، حيث  االجتامعية  الحامية 
يف  يصنف  األردن  أن  كام  البطالة،  معدالت  ارتفاع  من  واألردن 
املرتبة الرابعة من بني الدول التي تعاين من نقص املياه، إضافة إىل 
غياب االستقرار السيايس يف لبنان ومرص. وتعتمد هذه البالد أساساً 
عىل املنح واملساعدات الخارجية والقروض، ومع تدفق الالجئني 
املقدمة  الخدمات  بني  التوفيق  يف  تتجىل  جديدة  مشكلة  تظهر 

للسكان والفئات املهمشة منهم والخدمات املقدمة لالجئني. 

ومن أجل تشجيع دول اإلقليم وتحفيزها عىل استضافة الالجئني، 
نجد مؤخراً أن خطاب املؤسسات الدولية تطور باتجاه ربط املنح 
تقارير  البلد، كام يف  التنمية يف  بتطوير مشاريع  للجوء  املقدمة 

UNHCR, ”UNHCR Global Report 2003,“ pp. 30, 33, www.unhcr.org/ -12

.)publ/PUBL/40c6d74f0.pdf )last visited March 1, 2008
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البنك الدويل التي أرشنا إليها سابقاً والتي باتت تشجع عىل إيجاد 
أماكن عمل مؤقتة بأجور زهيدة الستيعاب الفقراء يف تلك البالد 
عىل  بأن  األحمر  للصليب  تقرير  يورد  القالقل.  ومنع  والالجئني 
بطرق  التمويل  استغالل  لضامن  تأثرياً  أكرث  يكونوا  أن  املانحني 
الحوار  تشجيع  الرضوري  “من  نجاعة:  وأكرث  فعالة  اسرتاتيجية 
واملؤسسات  التنمية  مجال  يف  املانحني  بني  املشرتك  والتخطيط 
اإلنسانية. يف هذا السياق، يرحب الصليب األحمر الدويل بجهود 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID للعمل مع منظامت 
توجيه  خاللها  من  يتم  طرق  عن  للبحث  اإلنسانية  املساعدة 
الالجئني.  بتدفق  أكرث  تتأثر  التي  املجاالت  إىل  التنمية  دوالرات 
آخرين  مانحني  مع  األمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة  وتعمل 
للتأسيس لقنوات حوار مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 
حول الطرق األمثل ملساعدة لبنان يف التعامل مع تدفق الالجئني 
إىل أراضيه. وعىل الدول األخرى أن تسري باالتجاه نفسه، وتوجه 
دوالرات التنمية إىل القطاعات التي تتأثر بشكل أكرب نتيجة تدفق 
التي  التحتية  البنية  تحسني  عىل  تعمل  وأن  السوريني،  الالجئني 
 )IRC,»السوريني والالجئني  اللبنانيني  املواطنني  من  كال  ستخدم 

13.2013(

مبادرات عربية ملواجهة اللجوء	 

اللقاءات  من  عدد  بعقد  للجوء  العربية  االستجابة  تتلخص 
خرباء  بحضور  العربية  الدول  جامعة  مظلة  تحت  اإلقليمية 
رئيستني  وثيقتني  تبني  عن  أسفرت  عرب  قانونيني  ومختصني 
القاهرة  إعالن  وهي:  التسعينات  أوائل  يف  الالجئني  يخص  فيام 
نوفمرب  بتاريخ  العريب  العامل  يف  والنازحني  الالجئني  حامية  حول 
 .1994 لعام  الالجئني  أوضاع  لتنظيم  العربية  واالتفاقية   ،1992
ميكن االطالع عىل موادها بالتفصيل وعىل تحفظات بعض الدول 
الدول  جامعة  موقع  عىل  بنودها  بعض  عىل  أو  عليها  املشاركة 
العربية املشار إليه يف الهوامش، وسنكتفي هنا بذكر املواد التي 

تحدد الحامية املقدمة لالجئني.14

تستند اتفاقية 1994 عىل ميثاق الحامية الدولية لالجئني 1951 
ليشمل  التعريف  توسيع  مع  لالجئ،  تعريفها  يف  وبرتوكوله 
حاالت اللجوء الناجمة عن االحتالل والعدوان األجنبي والكوارث 
الحامية  تقديم  التعاون يف  إمكانيات   ،14 املادة  تورد  الطبيعية. 
التي  الحامية  نوع  أنها ال توضح  إال  املوقعة،  الدول  لالجئني بني 
يتوجب عىل الدول األطراف تقدميها لالجئ فيام عدا حق اللجوء 

http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/Lebanon%20 -13

Policy%20Paper,%20Final%20-%20June%202013.pdf

http://www.lasportal.org/wps/ :14-  ميكن االطالع عىل الوثيقتني من املوقع االلكرتوين

wcm/connect/LAS/las/las_ar_aln/arab_legal_network_agreements/?WCM_

Page.ResetAll=TRUE

باألمن  تتعلق  ألسباب  إال  القرسي  الرتحيل  وعدم  أرضها  عىل 
ووثائق  تعريف  بطاقات  الالجئني  ومنح  العام،  والنظام  الوطني 
سفر مطابقة للمعايري الدولية الخاصة بوضع الالجئني، بينام تحدد 
معاملة الالجئني بأن ال تكون »دون معاملة األجانب املقيمني عىل 
التي ال تراعي  إقليمها«. وبهذا تظهر اشكالية كبرية يف االتفاقية 
باألجانب(،  تساويهم  )حني  لالجئني  الخاصة  الحامية  حاجات 
حيث أن ظروف اللجوء غالباً ال تسمح لهم بالتنافس مع األجانب 
هذه  تطور  ومل  والتعليمية.  الصحية  والخدمات  للعمل  بالنسبة 
األدوات اإلقليمية العربية آليات أو مؤسسات تتابع التنسيق بني 
الدول لتقديم خدمات الحامية امللحة لالجئني. ومع أنها حددت 
تشكالن   1967 وبروتوكولها   1951 املتحدة  األمم  اتفاقية  أن 
الوثيقتني العامليتني األساسيتني إلقرار الوضع القانوين لالجئني، إال 
أن معظم الدول العربية مل تصادق عىل الوثيقة الدولية لحامية 
الالجئني أو بروتوكولها إىل اليوم، باستثناء مرص التي صادقت مع 

تحفظات. 

واقع الحامية املتوفرة لالجئني يف مناذج الدراسة

يكرر كالَ من لبنان واألردن اللذان تعرضا يف املايض ملوجات لجوء 
من  بدالً  ويستخدمان  لجوء،  بلد  ليسا  أنهام  الفلسطينيني  من 
اإلخوان  مثل  والعراقيني مصطلحات  السوريني  الالجئني  مصطلح 
العرب والضيوف أو األجانب، ويف الحالة اللبنانية يشيع مصطلح 
اليومية  باملعامالت  يتعلق  فيام  السوريني  إىل  لإلشارة  النازحني 
الخاصة باإلقامة والفرص التشغيلية لالجئني العراقيني والسوريني. 
ومن جهة أخرى، نجد أن العراقيني والسوريني يظهرون كالجئني 
يف  رسمية  جهات  تصدرها  التي  والتقارير  اإلعالمية  التغطية  يف 
والتمويل  الدعم  عىل  بالحصول  السلطات  من  رغبة  البلدين 
إلعانتهم يف مواجهة األزمات االقتصادية املتوارثة واملوجودة أصالً 
بازدياد تدفق الالجئني. وهذا ينسجم مع  البالد، والتي تزداد  يف 
توجهات البنك الدويل والجهات املانحة األخرى لربط املساعدات 
أية  لغياب  املضيفة. ونتيجة  البالد  بالتنمية يف  اإلنسانية لالجئني 
أدوات قانونية دولية أو محلية تعمل عىل حامية الالجئني وتنظم 
عمليات توزيع الدعم واملساعدات لالجئني من الجهات املانحة، 
وقعت كالً من األردن ولبنان مذكرة تفاهم مع املفوضية، لتكون 
مبثابة األرضية لتقديم الخدمات لالجئني عرب املفوضية. وتختلف 
عىل  التشديد  يف  تتفقان  ولكنهام  البنود،  مضمون  يف  املذكرتان 

البعد الطارىء واملؤقت إلجراءات الحامية. 

أوالً: الالجئون العراقيون يف األردن- إشكالية احتياجات الحامية

يستضيف األردن الجئني فلسطينيني وعراقيني وسوريني. ويستفيد 
عدد  أن  إىل  إضافة  األنروا،  من خدمات  الفلسطينيون  الالجئون 
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الحقوق  منحتهم  التي  األردنية  الجنسية  عىل  منهم حصل  كبري 
مع  تفاهم  مذكرة  عىل  األردنية  الحكومة  ووقعت  املدنية. 
الحامية  تقديم  يف  للتعاون  األسس  تضع   ،1998 سنة  املفوضية 
ومنذ  الفلسطينيني(.  )غري  اللجوء  وطالبي  لالجئني  واملساعدات 
عززت  األردن،  يف  العراقيني  الالجئني  بأزمة  يسمى  ما  أو   2007
والتعاون  التخطيط  وزارة  عرب  الحكومة  مع  رشاكتها  املفوضية 
الدويل. ويشمل التنسيق مع أكرث من خمسني منظمة غري حكومية 
دولية ومحلية ومنظامت لألمم املتحدة لتقديم الخدمات الالزمة 

لالجئني. 

تنطلق مذكرة األردن من التعريف الدويل لالجئني )املادة األوىل( 
الحامية  خدمات  لتأمني  املفوضية  مع  التنسيق  آليات  وتورد 
والغذاء  للمسكن  املالية  واملساعدات  والعمل  بالتقايض  الخاصة 
والعالج. باملقابل تحدد املذكرة بوضوح أن األردن يقدم الحامية 
املحددة مبواد املذكرة عىل أساس مؤقت مدته ستة شهور، وأن 
مسؤولية التوصل إىل حل دائم يقع عىل عاتق املفوضية )املادة 
الخامسة(. أي أنه، ومبوجب املذكرة، يُسمح لالجئني املسجلني يف 
بهم  االعرتاف  بعد  شهور  ستة  ملدة  األردن  يف  بالبقاء  املفوضية 
كالجئني يتوجب خاللها أن تقوم املفوضية بإيجاد حل دائم لهم. 
معاملة  معاملته  يتم  لالجىء  املمنوحة  اإلقامة  انتهت  حال  ويف 
األجنبي الذي ال يحق له البقاء يف البلد دون ترصيح إقامة مدته 
عادة سنة واحدة. ويلجأ بعض الالجئني لرشاء تصاريح إقامة تحت 
بند االستثامر تسمح لهم بالعمل والسفر. يف حني يعمل معظم 

الالجئني العراقيني )والسوريني( يف األردن بشكل غري قانوين.15 

ال ينعكس البعد املؤقت والطارىء للحامية عىل اجراءات اإلقامة 
املساعدات  عىل  الالجئني  حصول  عىل  يؤثر  بل  فقط،  والعمل 
النقدية  الغذائية واملساعدات  املساعدات  التي تشمل  اإلنسانية 
أو ما يسمى cash assistance، واملساعدات الصحية ...إلخ. خالل 
بحث ميداين تم اجراؤه يف األردن خالل سنوات 16،2010-2011 
يتم  ال  االنسانية  الحامية  العراقي يف حيز  الالجئ  قبول  أن  تبني 
 profiling تلقائياً، وإمنا يتطلب الدخول يف عملية قياس للحاجة
املؤقتة،  والحامية  الطارئة  للمساعدة  استحقاقه  مدى  لتحديد 
وبذلك تم استثناء عدد غري قليل ممن كانوا يحتاجون املساعدات 
 vulnerability الحاجة”  من  املطلوبة  توفر”الكمية  لعدم  نظراً 
اإلغاثية  الجهات  وضعتها  التي  الحاجة  قياس  معايري  حسب 
التي  األرس  العراقيني. مام اضطر بعض  من  فقراً  األكرث  مبساعدة 

15-  تنرش وزارة العمل األردنية قامئة باملهن واألعامل التي ال يسمح مبزاولتها إال للمواطن 

األردين. 

16  معظم البيانات الخاصة بهذا القسم "الالجئون العراقيون يف األردن"، جمعت 

خالل عمل الباحثة لورا عدوان مع الالجئني العراقيني يف األردن لغرض بحث أكادميي لنيل 

درجة الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا االجتامعية من جامعة بريغني يف الرنويج.

بيع  من  جمعتها  التي  املدخرات  عىل  البداية  يف  تعتمد  كانت 
أمالكها يف العراق إىل بيع أثاث منزلها املستأجر يف عامن لتغطية 

تكاليف معيشتها. 

وتكمن املشكلة هنا يف آلية قياس الحاجة وتكميمها والتي تعتمد 
وضع  االعتبار  بعني  تأخذ  وال  وجالئها”،  الحاجة  “وضوح  عىل 
العراقيني  من  الكثري  أن  بالذكر  الجدير  ومن  العراقيني.  الالجئني 
الذين لجأوا إىل األردن بعد 2006 ينتمون أصالً إىل ما كان يشكل 
األطباء  إىل  إضافة  الدولة  موظفي  تضم  التي  الوسطى  الطبقة 
 :2007 الرنويجية  فافو  ملنظمة  مسح  وبحسب  واألكادمييني. 
خالل  لألردن  لجأوا  الذين  ورجال(  )نساء  العراقيني  من   60%“
سنتي 2007-2006 والذين تزيد أعامرهم عن 16 عاماً يحملون 
غري  بقي  البرشي  الرأس-مال  هذا  أن  إال  جامعية”.17  شهادات 
مستغل )إال يف حاالت قليلة كأساتذة الجامعات واألطباء يف بعض 
التخصصات( نظراً للقيود املفروضة عىل عمل الالجئني يف األردن، 
وتعتمد %75 من األرس عىل التحويالت التي تصلهم من أقارب 
ويف  العراق،  من  تصل  التحويالت  هذه  من  و42%  الخارج،  يف 
معظم األحوال من فرد من األرسة اختار البقاء للعمل يف العراق 
معظم  نفذت  اللجوء،  فرتة  طول  ومع  والتهديد.  املخاطرة  رغم 
الكثري من األرس  التحويالت وبدأت  املدخرات وتراجعت مصادر 

  18.)De Bel-Air, 2009: 6( تعاين من الفقر

الحاالت  إحدى  عن  املفوضية  يف  مسؤول  إىل  وجهناه  سؤال  يف 
 emergency cash التي تم فيها إيقاف املساعدة املالية الطارئة
لوضعها  الباحث  تقييم  ألن  نظراً  عراقية  أرسة  عن   assistance
يؤهلها  الذي  الكايف  بالشكل  فقرية  ليست  األرسة  أن  إىل  أشار 
تدرس  ابنة  لديهم  أن  السبب  وكان  املساعدة،  عىل  للحصول 
“من  املفوضية:  مسؤول  جواب  جاء  متوسطة.  جامعية  كلية  يف 
الطبيعي أن نوقف املساعدات عن هذه األرسة، هل تعرفني كم 
عدد املواطنني األردنيني الذين ال ميكنهم إرسال بناتهم وأبنائهم 
إىل  ابنتها  لرتسل  املال  أعطيها  أن  تريديني  هل  الجامعة؟  إىل 
الكلية، بينام ال يجد الجىء آخر املال لرشاء الطعام؟”19 يف حالة 
األب  يجد  مل  قرب  عن  الباحثة  عليها  تعرفت  التي  األرسة  هذه 
القانون عمالً يف األردن، وكانت  املاجستري يف  وهو يحمل درجة 
األم تقوم بأعامل مختلفة لتأمني قوت األرسة بعد أن استنفذت 
مدخراتها التي جمعتها من بيع أمالك األرسة يف العراق، ومتكنت 

 Fafo/ DoS/ UNFPA. )2007(. Iraqis in Jordan: Their Number and  -17

.Characteristics. Amman

 De Bel-Air, F. )2009(. ‘Iraqis in Jordan since 2003: What Socio-Political  -18

 Stakes?’.CARIM Research Reports 2009/10. European University Institute:

 .Robert Schuman Centre for Advanced Studies

19-  من مقابلة مع مسؤول مشاريع يف املفوضية أجريت بتارخ 23 شباط-فرباير 2011. 
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ابنتهم )بعد أن انتظرت عامني لاللتحاق بالجامعة( من التسجيل 
يف كلية جامعية متوسطة ألن تكاليفها أقل، وذلك مبساعدة مالية 
بسيطة من قريب للعائلة يعيش يف أوروبا. وقد ازداد حال األرسة 
سوءاً مع إيقاف املساعدة املالية، وتأخر تخرج ابنتهم من الكلية 
القسط  تأخرها عن سداد  نتيجة  االمتحان  قاعة  إثر طردها من 

الدرايس.

ومع ذلك سؤال موظف املفوضية الوارد يف الفقرة السابقة مهم، 
يتم  التي  العراقية  األرس  من  الكثري  أسئلة  عن  يجيب  ألنه  ليس 
إىل  يدفعنا  ألنه  ولكن  مختلفة،  ألسباب  املادية  معونتها  إيقاف 
عىل  املرتتبة  واملسؤوليات  وحقوقه  الالجىء  تعريف  يف  التفكري 
املنظامت الدولية لحاميته. مل يعامل العراقيون الذين أجربوا عىل 
مغادرة بيوتهم نتيجة الغزو األمرييك الربيطاين للعراق سنة 2003 
كالجئني إال بعد 2007 حني أعلنت املفوضية “منح صفة الالجىء 
ممن  العراق  وجنوب  من وسط  القادمني  العراقيني  الرعايا  لكل 
سعوا للحصول عىل اللجوء يف األردن وسوريا ومرص وتركيا ولبنان”. 
 1951 اتفاقية  يف  طرفاً  ليست  التي  الدول  يلزم  ال  هذا  أن  إال 
الخاصة بوضع الالجئني. وقد أسفر هذا الوضع عن ازدياد معاناة 
منها  جزءاً  واتش  رايتس  هيومن  منظمة  تتبعت  التي  العراقيني 
“االستجابة  أسمته The Silent Treatmentأو  طويل  تقرير  يف 
التي  املواد  ُجمعت  حني   2010-2011 سنوات  ويف  الصامتة”.20 
نوردها يف هذه الدراسة، كانت االستجابة بالنسبة للجوء العراقي 
ال تزال صامتة يف الغالب إال فيام يتعلق باملساعدات يف مجاالت 
الصحة والتعليم. وبغياب الخطط لتقديم برامج مساعدات مالئم، 
تم استثناء الكثري من العراقيني من حيز الحامية وتركوا وحدهم 
ليحاولوا تدبري ما أمكن من املساعدات باللجوء إىل األقارب وطرق 

أبواب املساعدات حيث وجدت والتحايل أحياناً أخرى.

قياس  آليات  معها  العاملة  الرشيكة  واملؤسسات  املفوضية  تربر 
برنامج  استخدام  يُساء  ال  أن  عىل  لحرصها  الحاجات  وتكميم 
املساعدات، وهذا قد يحصل أحياناً، كام يدور يف أحاديث الالجئني 
“أثرياء”  عراقيون  فيها  يقوم  حاالت  “هناك  اإلغاثة:  وموظفي 
باستئجار شقة غري صالحة للسكن يف أحد األحياء الفقرية يف ما 
يدعى بـ عامن الشعبية ويقومون بتأثيثها بعفش رخيص ويلبسون 
الطارئة  املادية  املساعدة  عىل  بالحصول  يفوزوا  يك  كالشحاذين 
الالجئني  عدد  أن  العلم  مع  “الراتب”.  الالجئون  يسميه  ما  أو 
العراقيني الذين كانوا يتلقون املساعدات املادية مل يتجاوز 5000 
الجىء والجئة )وفقاً ملقابلة أجريت مع املفوضية يف شهر أيار-

20-  تشري العديد من الدراسات والتقارير إىل الصمت واإلهامل وغياب املساعدات اإلنسانية 

لالجئني العراقيني مقارنة بحاالت أخرى من اللجوء الناجم عن الحروب. أنظر/ي مثالً إىل: 

 Chatelard 2003, 2008, 2009; Harper, 2008; Human Rights Watch, 2006;(

)Leenders, 2009; Peteet, 2007, 2010

مايو 2011(. وتبلغ قيمة املساعدة املادية الطارئة يف الشهر 70 
دينار أردين للشخص )99 دوالر أمرييك(؛ أو 180 دينار أردين )254 
أردين  دينار   260 تتجاوز  وال  أفراد،  ثالثة  من  مكونة  لعائلة   )$
)367 $( للعائلة التي يزيد عدد أفرادها عن الثالثة. أي أن نسبة 
من يتلقون املساعدة املادية الطارئة صغرية مقارنة بالعدد املعلن 
لالجئني العراقيني حينها يف األردن )500000 الجىء والجئة(، وهي 
عددهم  والبالغ  املفوضية  يف  املسجلني  الالجئني  نسبة  من  أقل 

21857 عراقي سنة 2010 حسب بيانات املفوضية. 

العراقيون  يعيد  أن  يجب  الحامية،  حيز  إىل  الدخول  أجل  من 
الحامية  منظامت  تتبعها  التي  املعايري  ضمن  حاجاتهم  انتاج 
لقياس حاجات الالجئني االنسانية، وهي تقاس عادة باملقاربة مع 
“حاجات األفراد األكرث فقراً يف املجتمع املضيف” كام عربت عنها 
الباحثة Harrell-Bond املختصة بدراسات الالجئني: “يتم توزيع 
من  الفرد  نصيب  أن  تضمن  بحيث  متساوي  بشكل  املساعدات 
املساعدة لن يبلغ من الكرم درجة تجعل الالجئني يبدون بوضع 
الباحثة  بررت  وقد  املضيف”.21  املجتمع  أفراد  وضع  من  أفضل 
أسباب لجوء الجهات املانحة يف الدول املضيفة إىل هذا املعيار من 
خالل حاالت الالجئني التي درستها يف أفريقيا يف الثامنينات؛ بأن 
البلد املضيف،  الهدف هو منع الالجئني الجدد من االستقرار يف 
الحدود.  لعبور  لالنجذاب  جدد  الجئني  تشجيع  دون  والحيلولة 
تدفق  تخىش  التي  الدول  لدى  موجودة  املربرات  تزال هذه  وال 
العربية عموماً. لكن  الدول  إليها، مثل حالة  الالجئني  املزيد من 
كيف تؤثر اجراءات قياس الحاجة عىل أوضاع لالجئني املستهدفني 

بعمليات الحامية؟

عملياً، استخدام هذه املعايري الختيار املشمولني يف حيز الحامية 
الثبات  مضاعفة  جهود  بذل  عليهم  أن  يعني  العراقيني،  من 
حاجتهم للمساعدة مبا ينطوي يف كثري من األحيان عىل مزيد من 
اإلفقار؛ فحاجة الالجئني يجب تقليصها لتصبح مساوية لحاجات 
يف  يربز  املضيف(.  )املجتمع  األردنيني  من  فقراً  األكرث  الفئات 
املساعدة  ربط عملية  الناجم عن  التناقض  بوضوح  الحالة  هذه 
وتعكس  املضيف؛  البلد  يف  التنمية  بتحقيق  لالجئني  اإلنسانية 
يف  والعدالة  املساواة  من  املتحققة  النتيجة  أن  الالجئني  تجارب 
توزيع الدعم حسب هذه املعايري هي تحقيق مساواة يف الفقر 

بني الالجئني والفئات األكرث فقراً يف املجتمع املضيف. 

اآلثار املرتتبة عىل البعد املؤقت للحامية: تربر الحكومة األردنية 
البعد الطارىء للحامية بسبب انعدام القدرة والنية لديها الستيعاب 
املزيد من الالجئني يف األردن. وجاءت استجابة املفوضية واملانحني 

 Harrell-Bond, B. E. )1986(. Imposing Aid: Emergency Assistance to  -21

Refugees. Oxford: Oxford University Press. Page 19
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مؤسسات  عرب  الطارئة  املساعدات  برامج  تنفيذ  لرتتب  اآلخرين 
أردنية حكومية وغري حكومية عىل أساس التعاقد مبشاريع، بحيث 
ترشف املفوضية عىل تنسيق الخدمات املقدمة لالجئني عىل أساس 
“كمية الحاجة”. وهذا يعني أن جزء كبري من امليزانية املخصصة 
واللوجستية  اإلدارية  النفقات  لتغطية  يرُصف  العراقيني  لحامية 
للمنظامت الرشيكة للمفوضية ومؤسسات الحكومة األردنية بدالً 
السياق  هذا  يف  للعراقيني.  الحامية  حيز  لتوسيع  استغاللها  من 
مع  التعامل  يف  املحدودة  اإلنسانية  األجندة   Chatelard تنتقد 
أزمة الالجئني العراقيني املستمرة والتي كام تصفها لها امتدادات 
زمنية يف املايض يف عدة دول يف العامل: »األجندة اإلنسانية تخدم 
مصالح الحكومة األردنية أكرث مام تخدم مصالح العراقيني الذين 
مل يتبَق لديهم من الخيارات سوى البحث عن األمان واملستقبل 

خارج بلدهم«.22

باإلضافة إىل محدودية املساعدات، فإن البعد الطارىء يف تقدميها 
له آثار سلبية عىل العراقيني وعىل املنظامت اإلنسانية وموظفيها. 
بصيغة  لالجئني  امللحة  الحاجات  لتغطية  املخصص  التمويل  يأيت 
مشاريع مؤقتة، كام ذكرت منسقة مشاريع يف احدى املنظامت 
االحتياجات  لذوي  الخدمات  تقديم  مجاالت  يف  تعمل  التي 
بني  الخاصة  االحتياجات  لذوي  مرتفعة  نسبة  »هناك  الخاصة: 
العراقيني. واملشكلة أن املفوضية تعمل بناء عىل خطط طوارىء 
الطبيعي  العالج  مثل  لالستمرارية،  الخدمات  بعض  تحتاج  بينام 
والتعليم الخاص، فهي ليست خدمات تقدم مرة واحدة وتنتهي 
عاجز،  لشخص  متحرك  كريس  تقدم  كأن  منها؛  املستفيد  حاجة 

يجب أن نستمر يف تقديم الخدمات ملن يحتاجونها«.

الذين  باألشخاص  املساعدة  تتعلق  حني  صعوبة  األمور  وتزداد 
يعانون من أمراض مزمنة كحالة امرأة عراقية يف العقد الرابع من 
عمرها دعيت للمشاركة يف دورة ممولة من منظمة عاملية تهتم 
بقضايا الصحة حول »الكشف املبكر ألمراض الرسطان«، ويف نهاية 
رسطان  فحص  لتغطية  منحة  عىل  مشاركة  كل  حصلت  الدورة 
الثدي باألشعة املاموغرام. ذكرت املرأة أنها مل تهتم ألمر الكشف 
ألنها مل تشعر بأعراض غري طبيعية ولكنها فوجئت بنتيجة الفحص 
عملية  اجراء  برضورة  املركز  وأبلغها  أورام  وجود  أظهرت  التي 
بالباحثة  املرأة  اتصلت  واستئصاله.  الورم  طبيعة  لفحص  رسيعة 
املساعدة،  منها  طالبة  التدريبية  للدورة  دعتها  التي  االجتامعية 
لكن الباحثة أجابتها بأن املرشوع مصمم لتغطية تكاليف فحص 
املاموغرام وأن العالج ليس جزءاً من أهداف املرشوع ونصحتها 
نسيان  الصعب  من  تدعمها.  أن  ميكن  أخرى  بجهات  باالتصال 

 Chatelard, G. )2008(. ‘Constructing and deconstructing ‘the Iraq refugee  -22

 crisis’’: paper presented at the conference of the International Association of

.Contemporary Iraqi Studies, SOAS, London, 16-17 July 2008

الرصخة الغاضبة للمرأة: »إذا كانوا ال ميلكون تكلفة العالج، ملاذا 
يخدعوننا بفحص ماموغرام مجاين؟ حيايت مل تكن سهلة أبداً قبل 

حضوري لتلك الدورة، ولكنها تحولت اليوم إىل جحيم؟«

يف السنوات التالية، تناقص التمويل املخصص للعراقيني مع بروز 
اليقاف  املنظامت  من  العديد  واضطرت  جديدة،  لجوء  أزمات 

خدماتها للعراقيني أو تقليصها. 

العدد وتضييق يف  لبنان–تزايد يف  السوريون يف  الالجئون  ثانياً: 
حيز الحامية

السوريني  من  األخرية  املوجات  إىل  باإلضافة  لبنان  يستضيف 
الوثيقة  عىل  يصادق  مل  وهو  فلسطينيني.  الجئني  والعراقيني 
الخاصة بحامية الالجئني لسنة 1951. وبحسب وثيقة التفاهم بني 
لبنان واملفوضية فإن لبنان ليس بلد لجوء وبالتايل الحل الوحيد 
مؤسسات  قبل  من  دولياً  بهم  املعرتف  لالجئني  بالنسبة  املقبول 
كاألونروا واملفوضية هو إعادة التوطني يف بلد ثالث. ونظراً لغياب 
إطار الحامية القانونية ولتجنب الرتحيل والتقليل من االعتقاالت، 
لبنان عرب  إىل  الفلسطينيني(23  الالجئني )من غري  التعامل مع  تم 
ومبوجب  واملفوضية.  اللبنانية  الحكومة  بني  التفاهم  مذكرات 
لبنان عرب  الداخلني إىل  العام بقاء السوريني  القانون يقبل األمن 
للتجديد  قابلة  شهور،   6 مدتها  أولية  بإقامة  القانونية  الحدود 
لفرتة 6 شهور إضافية، ولكن ليس كالجئني وإمنا بانتظار عودتهم 
الخيار األخري  ثالث: ويعد  بلد  إعادة توطينهم إىل  أو  إىل سوريا 
غري متوفر إال بالنسبة لعدد قليل من مقدمي الطلبات السوريني 
وبرشوط خاصة بكل بلد يوفر اللجوء ألعداد محددة من الالجئني 
أوراق  تجديد  مسألة  وتشكل  والرنويج.24  والسويد  أملانيا  مثل 
والتجديد  األولية  اإلقامة  انقضاء  بعد  إذ  أخرى،  مشكلة  اإلقامة 
األول املجاين لتصاريح الدخول لستة شهور، يتوجب عىل كل فرد 
من أفراد األرسة أن يجدد أوراقه لدى األمن العام مقابل رسوم 
تجديد قدرها 200 دوالر، أو الخروج ثم الدخول من جديد إىل 
لبنان، ويندر أن تتوفر هذه الرسوم لغالبية األرس السورية الفقرية، 
الحدود لتجديد  الخروج والعودة عرب  الخائفة من  كام أن األرس 
التجديد  رسوم  وترتاكم  حرج  بوضع  نفسها  تجد  مجاناً،  أوراقها 

23-  هناك صعوبات متزايدة يف دخول الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان، 

ويف الفرتة األخرية مل يعد يسمح بالدخول إال ملن يربزون دليالً عىل قيامهم برتتيبات سفرهم 

عرب لبنان عىل اعتبار أن لبنان نقطة ترانزيت فقط، ومن مقابلة غري رسمية يف شهر أبريل 

2014 مع أرسة من أصل فلسطيني عربت الحدود السورية للبنان للسفر إىل أملانيا، ذكرت 

أنه حسب اإلجراءات ال ميكنهم عبور الحدود السورية إىل لبنان إال حني يتبقى مثانية ساعات 

ملوعد مغادرة رحلتهم لألرايض اللبنانية. 

 Boston University School of Law )2014(.‘Protecting Syrian Refugees: -24
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بحيث أصبحت الكثري من األرس تحتاج إىل مساعدة مالية ضخمة 
لتجديد أوراق إقامتهم. وهذا يدفع الكثري من الالجئني إىل تجنب 
للمساءلة  التعرض  من  أنفسهم  حامية  بهدف  والتنقل  الحركة 
الغرفة  يتجاوز حدود  البعض مبا ال  أمام  الحياة  مام يضيق حيز 

املستأجرة أو الخيمة.  

وعىل الرغم من اعتامد سياسة الحدود املفتوحة يف بداية األزمة، 
السوريني  لالجئني  املفوضية  متنحه  التي  النازح  بصفة  واالعرتاف 
أن  إىل  تشري  التقارير  أن  إال   ،2012 آب-أغسطس  من  اعتباراً 
متزايدة  صعوبات  يواجهون  صاروا   2013 العام  خالل  الالجئني 
وتشري   25.)12  :2013 ألف،  تقرير  )أنظر/ي،  الحدود.  عبور  يف 
الالجئني  تنطبق عىل  ال  التفاهم 2003  أن مذكرة  إىل  الدراسات 
السوريني، وال تشمل سوى الالجئني الذين دخلوا البالد بعد دخول 
املذكرة حيز التنفيذ. توفر املذكرة املوقعة مع الحكومة اللبنانية 
التقارير التي تصف  للحامية، وهذا ينعكس أيضاً يف  حيزاً ضيقاً 
أوضاع الالجئني التي تتحدث عن ازدياد حاالت الخوف والتمييز 
والحساسية  السياسية  للعوامل  نتيجة  لبنان  يف  الالجئني  بني 
املضيف  املجتمع  بني  القلق  منسوب  ترفع  والتي  الدميوغرافية 
والالجئني )خاصة حني يتعلق األمر بالسوريني يف لبنان( وبالتايل 
تسهم يف تقليص حيز الحامية الضيق أصالً. وتذكر املفوضية يف 
إىل  للتوصل  محاولتها  يف  تستمر  أنها   2013 لسنة  عملها  خطة 
مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة اللبنانية، بحيث يتم التوصل 
اللبنانية تتعلق باستقبال الالجئني  اتفاق مع الحكومة  إىل نقاط 
والقرار بشأن تحديد وضعهم القانوين، واستصدار تصاريح اإلقامة 
املؤقتة، وفيام يتعلق بالحلول الدامئة والتبادل املنتظم للمعلومات 
عىل  القدرة  وتعزيز  املشرتكة  التدريبات  وعقد  الالجئني،  حول 
االستجابة لحاجات الالجئني)UNHCR: 2013, 1(. ولكن مل يتم 

التوصل إىل صيغة جديدة لليوم )وفقاً لسؤالنا للمفوضية(. 

تعيش  األصلية  بالدهم  الوضع يف  لتحسن  الفرصة  غياب  بسبب 
النسبة األكرب من الالجئني السوريني يف لبنان يف ظروف صعبة نتيجة 
الجانب  الحديث عن  الغالب ال ميكن  اإلغاثة. ويف  قلة خدمات 
االغايث مبعزل عن الصيغة القانونية التي تضمن حصول الشخص 
)الالجىء أو طالب اللجوء( عليها يف البلد املضيف. تقنياً يُسمح 
عادة لالجئني باستخدام الخدمات العامة، لكن يواجه من تنقصه 
الوثائق أو ورقة تسجيل املفوضية قيوداً يف الوصول إىل الخدمات، 
إحضار  من  أهاليهم  يتمكن  مل  الذين  األطفال  حالة  يف  خاصة 
الوثائق الثبوتية الخاصة بهم أو حديثي الوالدة الذين يولدون يف 
البلد املضيف ويستغرق تسجيلهم وقتا. وبدون شهادات والدة، 
يجد األطفال صعوبة للتسجيل يف املدارس والحصول عىل الرعاية 

25-   ألف، جمعية »ألف« –تحرّك من أجل حقوق اإلنسان. )أيلول 2013(. عامان عىل 

األزمة: الالجئون السوريون يف لبنان.

الصحية، وغريها من الخدمات. يف تقرير ملنظمة الصليب األحمر 
الدولية، تبدي املنظمة قلقها حيال الالجئني غري املسجلني خاصة 
يف املناطق الريفية التي تقع بعيداً عن مراكز التسجيل وتواجه 
النساء الالجئات عادة صعوبة يف السفر لوحدهن، مام يؤدي إىل 
ضياع حقوق النساء يف الحصول عىل املساعدة سواء من الحكومة 

26.)IRC,June 2013( اللبنانية أو املفوضية

هناك آثار أخرى ترتتب عىل غياب الجانب القانوين للحامية، حيث 
يتعرض الالجىء ملحاوالت استغالل ترافقها محاوالت عنف، وغالباً 
ال يجد الالجىء جهة تحميه وتحصل له حقوقه. كأن يستغل بعض 
الالجئني  أن  بتشغيلهم دون مقابل، مفرتضني  الالجئني،  املشغلني 
لن يلجأوا للشكوى للرشطة أو جهة قانونية أخرى لخوفهم من 
وضعهم غري القانوين أساساً. وبالنسبة للتعليم والصحة، سمحت 
السلطات لالجئني بااللتحاق باملدارس الحكومية، لكن هناك الكثري 
التسجيل  وتكاليف  شواغر،  توفر  عدم  بسبب  يتمكنوا  مل  ممن 
والكتب. وتقدم املفوضية ورشكائها من الوكاالت الدولية معونات 
تعجز  قد  التي  التكاليف  كافة  تشمل  ال  ولكنها  بالعالج،  تتعلق 
بعض األرس عن تغطيتها، وأكرب املعاناة ترتكز لدى األرس التي يعاين 
مستمرة  عالج  لتكاليف  تحتاج  مزمنة  أمراض  من  أفرادها  أحد 
من  أكرث  من  التربعات  إىل جمع  أفرادها  فيضطر  عالية،  وأحياناً 

مصدر. 

من بني املساعدات التي تقدمها املفوضية مساعدات يف مجاالت 
املنزلية،  احتياجاتها  لتأمني  األرسة  ودعم  املجتمعية،  الخدمات 
خدمات  الصحية،  الرعاية  التعليم،  ونقدية،  غذائية  مساعدات 
استشارية وقانونية )تتضمن التدخل مساعدة الالجئني املوقوفني 
مخالفة  أو  ترصيح  بال  كعمل  األنظمة  مبخالفة  تتعلق  قضايا  يف 
يف االقامات(. إال أن حجم املساعدات ال يكفي ليضمن الحامية 
معايري  إىل  اآلخرين  واملانحني  املفوضية  فتلجأ  الالجئني.  لجميع 
بإجراءات  شبيهة  يستحقها.بعملية  ومن  الخدمات  هذه  تحدد 

قياس حاجة الالجئني العراقيني يف األردن. 

“عملية   WFP العاملي األغذية  برنامج  أجرى  املثال،  سبيل  عىل 
املساعدات  دائرة  من  بتمويل   profiling أو  املالمح”  تحديد 
بهدف  األوروبية  للمفوضية  التابعة  املدنية  والحامية  اإلنسانية 
تحديد معايري الفئات املستضعفة التي سيتم االستناد إليها عند 
الصيغة  إدخال  تم  أنه  التقارير  وتصف  املجموعات.  استهداف 
النهائية لهذه املالمح إىل قاعدة البيانات البيولوجية لدى املفوضية، 
مع نسب أهمية معينة لكل ملمح بهدف تصنيف األرس السورية 

http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/Lebanon%20 -26
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األرس  بعض  باستثناء  السامح  مع  ملستوى ضعفها.  وفقاً  الالجئة 
تعيلها نساء  التي  التي تتضمن أطفاالً ومسنني واألرس  تلك  مثل 

من بني معايري أخرى. 

no- »اللبنانية عىل سياسة »ال للمخيامت الحكومة  ومع إرصار 
camp policy ويف ظل ارتفاع أجور السكن والنقص يف املساكن 
مع  خاصة  الالجئني  الستقبال  تأهيلها  إعادة  ميكن  التي  املتوفرة 
طيلة فرتة اللجوء، يلجأ بعض الالجئني إىل تأمني املسكن بشكل 
غري رسمي: يف مناطق زراعية وأبنية غري مستعملة يعاين ساكنيها 
من ضعف يف املرافق الصحية. إضافة إىل ما ذكر، سجلت التقارير 
حاالت عديدة من العنف املامرس عىل الالجئني تدخل يف سياق 
املتاجرة بالبرش مثل املتاجرة بالجسد واألعضاء باإلكراه واإلجبار 
جمعية  وتشري  وضعفهم.  األشخاص  حاجة  استغالل  عرب  وأحياناً 
استغالل  إىل  الصغريات  والفتيات  النساء  تعرض  إىل  »ألف« 
بزواج يكون غالباً  املادية والنفسية واملعيشية إلقناعها  ظروفهم 
قرسي. إضافة إىل ادعاءات باالغتصاب والتحرش الجنيس ال ميكن 
للقضاء  التحقق من صحتها بسهولة ومعظم ضحاياها ال يلجأن 
أو مراكز الخدمة العامة بسبب املحرمات الثقافية. ومبوازاة ذلك، 
تلجأ سوريات يف لبنان إىل العمل الجنيس sex work أو ما يدعى 
)ألف:  إليه  الحاجة  بأمس  هّن  دخل  لكسب  كوسيلة  بالدعارة 

.)29-31

وميكن تلخيص بعض اإلشكاليات املتعلقة بتوفري الحامية لالجئني 
السوريني يف لبنان مباييل )وتنطبق هذه االشكاليات عىل حاالت 
أخرى من اللجوء الحرضي، مثل حالة الالجئني العراقيني يف األردن 

وغريها(: 

صعوبة حرص أعداد الالجئني وأماكنهم، حيثال . 1
تتوفر أرقام دقيقة ألعداد الالجئني يف املناطق 
القانونية  املشكالت  عامل:  من  أكرث  بسبب 
يف  لالجئني.  املستمر  والتدفق  التسجيل،  يف 
معظم األحيان تأيت األرقام من أكرث من مصدر، 
يتمتع  ال  التصنيف، حيث  إشكالية  إىل  إضافة 
جميع الالجئون بنفس الصفة كام أنهم أساساً 
املفوضية  يف  بالتسجيل  جميعاً  يبادرون  ال 
كالجئني. هناك الجئني فلسطينيني كانوا مقيمني 
عدد  التقارير  بعض  وتقدر  سوريا  يف  أصال 
والعائدين  ألف   80 ب  للبلد  منهم  الداخلني 
ألف.27   49 بـ  عددهم  يقدر  الذين  اللبنانيني 
تقليل  أو  تضخيم  إىل  معينة  أطراف  وتلجأ 
األرقام نتيجة دوافع سياسية أو متويلية. يشكل 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php -27

الخدمات  تقدم  التي  للجهات  صعوبة  هذا 
لالجئني  دقيقة  أعداد  توفر  أن  حيث  لالجئني 
تحديد  يف  الداعمة  الجهات  يساعد  أن  ميكن 
كمية املساعدات والرتتيب آللية توزيعها ومن 
ثم تحديد نوعية الحاجة وتلبيتها قدر اإلمكان.  
اللجوء  لطبيعة  نظراً  صعوبة  األمر  ويزيد 
الحرضي يف املدن حيث يتوزع عادة الالجئون 
ويكونون  وقروي،  مدين  تجمع  من  أكرث  عىل 
عادة متنقلني مام يصعب عىل الجهات املعنية 

حرصهم. 

الكبري . 2 التدفق  يشكل  الالزمة:  املوارد  نقص 
الدول  اقتصاديات  عىل  كبرياً  عبئاً  لالجئني 
وتعتمد  واملوارد.  التحتية  والبنية  املضيفة 
أغلب الدول عىل متويل دول مانحة للتخفيف 
وضع  إىل  املانحون  ويلجأ  الالجئني.  عبء  من 
أي  الحاجة،  بدرجة  املساعدات  تقيد  رشوط 
تحديد معايري لحجم الحاجة بحيث ال يحصل 
عىل املساعدة إال األكرث حاجة أو الفئات األكرث 
عرضة لالنكشاف، مام يخلق صعوبة كبرية لدى 
األرس التي تكون أيضاً يف حاجة ملحة لكن ال 

تتوفر لديها املعايري بصورة مرئية وصارخة. 

واملشاكل . 3 اللجوء  عبء  ملواجهة  آليات  غياب 
إطار  لغياب  نظراً  عليه.  ترتتب  التي  األخرى 
تقترص  املضيفة،  الدول  يف  للحامية  قانوين 
إدارتها  وتتوىل  االغايث  الجانب  عىل  الحامية 
املنظمة الدولية العاملة يف البلد عرب التنسيق 
غري  ومنظامت  أخرى  دولية  منظامت  مع 
البلد  يف  حكومية  جهات  وأحياناً  حكومية 
املشكلة  إدارة  عملية  لتشعب  ونظراً  املعني. 
وتتداخل الجهات واملسؤوليات، تضيع كثري من 
الجهود واألموال يف الطريق وما يصل الالجئني 
أهميته  من  الرغم  عىل  يذكر  ال  النهاية  يف 

لالجئ.

ثالثاً: الالجئون الفلسطينيون يف غزة– تفويض األونروا: مساعدات 
إغاثية وليس حامية

من الجدير بالذكر أن تفويض وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني يتمثل فقط يف تقديم اإلغاثة، وال يشمل إال 
رقم  القرار  األونروا مبوجب  تأسيس  الحامية.تم  منه  حيز ضئيل 



92

302 الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 8 كانون األول 
لالجئني  والتشغيل  املبارشة  اإلغاثة  برامج  تقديم  بهدف   1948
الفلسطينني. وبدأت الوكالة عملياتها يف األول من شهر أيار عام 
الجمعية  عملت  فلسطني،  ملسألة الجئي  غياب حل  ويف   .1950
آخرها  وكان  األونروا،  والية  تجديد  عىل  متكرر  وبشكل  العامة 
متديد عمل األونروا لغاية 30 حزيران 28.2017 علاًم أن خدمات 
األونروا متاحة لكافة الذين يعيشون يف مناطق عملياتها والذين 
ينطبق عليهم ذلك التعريف واملسجلني لدى الوكالة ويحتاجون 
واملنحدرين  األصليني  فلسطني  الجئي  ألبناء  وميكن  للمساعدة. 
الوكالة  التسجيل لدى األونروا. وعندما بدأت  من أصالبهم أيضاً 
يقرب من  ما  تستجيب الحتياجات  كانت  عام 1950،  عملها يف 
ماليني  فإن حوايل خمسة  اليوم،  أما  فلسطيني.  750,000 الجئ 
األونروا  خدمات  عىل  الحصول  لهم  يحق  فلسطني  من  الجئ 
)املصدر السابق(. وتواجه األونروا ضغطاً متزايداً لتقليص خدماتها 
لالجئني الفلسطينيني، وينتج ذلك عن قيام بعض الدول األعضاء 
يف األمم املتحدة، املمول الرئييس لألونروا، بتخفيض دعمهم لها. 
باإلضافة إىل املغزى السيايس الذي تسعى بعض الدول املتنفذة 
لبلوغه عرب إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية دون تطبيق القرارات 
الخاصة بحق عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم التي رشدوا 
السياسة وضعت األونروا يف مواجهة مبارشة مع  منها فإن هذه 
العديد من اإلرضابات  الخدمات إىل  الالجئني حيث أدى تقليص 

واالحتجاجات تحديدا يف مخيامت الالجئني.

تشري سجالت األونروا إىل أن عدد الالجئني الفلسطينيني بلغ بتاريخ 
األول من كانون الثاين عام 2013 نحو 5.3 مليون الجئ والجئة.29 
الفلسطينيون  يواجهها  التي  العامة  الصعوبات  إىل  وباإلضافة 
خاصة  ظروفاً  يواجهون  الالجئني  فإن  الصهيوين  االحتالل  نتيجة 
وصعبة سواء يف الحصول عىل الخدمات الصحية أو تأمني السكن 

املالئم أو الحصول عىل فرص عمل. 

وتدمريها  سنوات،  سبع  منذ  غزة  عىل  املفروض  الحصار  ومع 
العامل  األوىل يف  املنطقة  تصبح  أن  »توشك غزة  عامني:  كل  مره 
التي يتم جرها بشكل متعمد إىل حالة من العوز املدقع وذلك 
مبعرفة وإطالع، وحسب قول البعض، بتشجيع املجتمع الدويل.« 
)كارين ابو زيد، نائبة املفوض العام لألونروا(. ومع ازدياد اعتامد 
سكان قطاع غزة عىل املساعدات الخارجية، يصبح مفهوم الحامية 
االجتامعية شكال من الرفاهية فيام تبقى برامج الطوارىء املمولة 
غالباً من خالل املنظامت الدولية لتمنع االنهيار الكامل لألوضاع 
االقتصادية، وبلغت نسبة الفلسطينيني الذين يعيشون تحت خط 

http://www.unrwa.org/ar/who-we-are -28املوقع االلكرتوين لوكالة الغوث 

الدولية)االونروا( 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3259 -29

الفقر )2دوالر باليوم( %87.7 من سكان غزة.30 يف حني تبلغ نسبة 
الالجئني يف قطاع غزة حوايل %67 حسب بيانات جهاز االحصاء 

املركزي الفلسطيني لعام 2013.

واجه قطاع غزة ثالثة حروب طاحنة خالل فرتة ال تتجاوز ست 
سنوات فيام يستمر الحصار عىل هذا القطاع منذ أكرث من سبع 
إال  اإلعامر  بإعادة  الدويل  املجتمع  تعهدات  من  وبالرغم  سنني، 
أنه مل يتم اإليفاء بالكثري من هذه التعهدات، وحتى بالنسبة ملا 
تم اعامره يف السنوات السابقة، فإن سلطات االحتالل اإلرسائييل 
ما  أن  املتوقع  ومن   .)2014( األخري  العدوان  يف  تدمريه  أعادت 
تقرر منحه لغزة من أموال إعادة االعامر مؤخراً، ستفشله أيضاً 
اإلرسائيلية؛  االحتالل  سلطات  تضعها  التي  والتعقيدات  اآلليات 
فحسب بيان صدر عن منظمة أوكسفام الربيطانية يف ظل القيود 
منزل جديد  ألف   89 لبناء  50عاًما  ستسغرق  فالعملية  الحالية، 
واملياه  للمصانع  التحتية  والبنية  صحية  ومرافق  مدرسة،  و226 
والرصف الصحي التي يحتاجها الغزيون.31 وبينام يجري تجاهل 
بدالً  نفسه  الحصار  رشوط  عىل  التفاوض  وإعادة  الوقائع  هذه 
من إنهائه ستظل غزة قابلة لالنفجار، ألن املال الذي يتم رصده 
يف مؤمترات إعادة اإلعامر ليس هو الحل السحري لكل مشاكل 
قطاع غزة. فيام تؤكد تقارير األمم املتحدة أن غزة لن تكون مكاناً 
تجاهل  يستمر  ولألسف   32.2020 العام  بحلول  للعيش  صالحاً 
السكان  تخضع  آليات  عىل  الرتكيز  يجري  بينام  غزة  يف  الدمار 
املقرتحة  االعامر  السيطرة واملراقبة ومنع دخول مواد  ملزيد من 
للقطاع. ومن جانب آخر من املتوقع أن تنعكس أجواء املصالحة 
الفلسطينية )إذا متت بنجاح( إيجابياً عىل سكان قطاع غزة وأن 
قامئة  التخوفات  تبقى  لكن  السيايس،  االنقسام  من  تطوي سنني 
بعدم استمرار عمل حكومة التوافق والعودة مرة أخرى إىل حالة 
حكومتني منفصلتني يف ظل حالة االستقطاب والتجاذبات الدولية 

واإلقليمية التي تلقي بظاللها عىل القوى السياسية الفلسطينية.

ألنفسهم الحامية  لتأمني  الالجئني  قبل  من  ذاتية   مبادرات 
ولعائالتهم

مع ضيق حيز الحامية املتوفر لالجئني، يستمر الالجئون يف 
البحث عن وسائل للبقاء، سنذكر بعضها باختصار:

· االعتامد عىل الروابط العائلية واألرسية والتعاون 	
يف تأمني االحتياجات الالزمة وتخفيف تكاليف 

http://www.undp.ps/ar/12/pub/ffgar07.pdf -30

http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2014-10-10/money- -31

pledged-gaza-donor-conference-could-take-decades-reach?utm_source=oxf.

am&utm_medium=jb9&utm_content=redirect

http://www.lajeen-db.ps/ar/?p=8740 -32
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أو  العراقيني  من  العديد  يلجأ  حيث  االيجار، 
السوريني إىل السكن مع أقارب لهم يف كل من 
فرد  لبقاء  الرتتيب  يتم  وأحياناً  ولبنان.  األردن 
من أفراد األرسة يف البلد األصل يف حالة قدرته 
عىل االستمرار بالعمل، ليتمكن من ارسال املال 

ألرسته الالجئة يف البلد املجاور. 

· الرشعية«: 	 »غري  الهجرة  أو  البحار  عرب  اللجوء 
الجوار  يف  املستضيفة  الدول  فشلت  عندما 
األساسية  االحتياجات  توفري  يف  )اإلقليم( 
أوروبا  إىل  طريق  عن  البحث  بدأ  لالجئني، 
الغربية  والبريوقراطية  التعقيدات  يتجاوز 
أن  الرسمي، إال  اللجوء  طلب  مع  التعامل  يف 
من  لالستغالل  الالجئني  من  الكثري  أوقع  ذلك 
نشطت  التي  التهريب  ومافيا  املهربني  قبل 
عدد  أن  إىل  يشار  املتوسط.  األبيض  البحر  يف 
دول  استقبلتهم  الذين  السوريني  الالجئني 
الجىء،  ألف   60 يتجاوز  مل  األورويب  االتحاد 
بينام بلغ عدد الالجئني السوريني الذين حصلوا 
املتحدة  الواليات  يف   2013 سنة  توطني  عىل 
األمريكية 36 شخصاً من بني أكرث من 135000 
نيسان  يف  صادر  تقرير  بحسب  للجوء  طالب 
2014 عن Middle East Monitor، الذي ذكر 
الذين حصلوا  الكيل لألشخاص  العدد  أن  أيضاً 
عىل توطني يف الواليات املتحدة األمريكية منذ 

بداية األزمة السورية بلغ 121 فقط.33

خامتة وتوصيات عامة

تزداد  العربية  املنطقة  يف  الحروب  فيه  تستمر  الذي  الوقت  يف 
أكرث  أماكن  إىل  بالهروب  الراغبني  اللجوء  طالبي  أمام  القيود 
أمناً، حيث تغلق الدول الغربية أبوابها أمام الالجئني وتتوجه يف 
سياساتها الداعمة إىل تشجيع األقلمة، بينام يستمر تدفق طالبي 
أدوات  تطوير  حيال  تتحفظ  التي  املجاورة  الدول  إىل  اللجوء 
قانونية تضمن الحامية لطالبي اللجوء والنازحني عىل املستويني 
املحيل واإلقليمي، ألسباب سياسية واقتصادية. وكام ارشنا يف بداية 
التقرير ال ميكن الحديث عن حلول شاملة ملعاناة الالجئني مبعزل 
عن اإلطار األسايس السيايس للمشكلة التي أنتجتهم، تجنباً للورطة 
التي تؤدي إىل انتزاع اللجوء من سياقه السيايس باختزاله إىل بعد 

وحيد هو البعد اإلغايث. 

 Johansen, Henriette. )2014(. International communities’ response to the  -33

.world’s largest refugee crisis.Middle East Monitor

ومبا أن مسببات اللجوء سياسية أساساً فإن حل املشكلة يحتاج 
إىل تصفية هذه األسباب مبا يتيح للراغبني من الالجئني العودة إىل 
بيوتهم ووطنهم، ونظراً إىل أن األوضاع ال تتيح انجاز هذا الحل 

حالياً، نقرتح التوصيات التالية:

تطوير ميثاق عريب لحامية الالجئني يف املنطقة . 1
شبكة  لتأمني  محيل  قانوين  إطار  وتطوير  العربية. 
حامية تُعنى بالالجئني يف الدول العربية مبا يضمن 
حل  تأمني  يتم  أن  إىل  لهم  الالزمة  الحامية  توفري 

نهايئ لالجئني.

باحرتام . 2 املضيفة  الدول  تلزم  صيغة  إيجاد 
امليثاق العريب لحامية الالجئني )حني يتم تطويره(. 

التعاون . 3 أولويات  الزاحة  اسرتاتيجيات  تطوير 
اإلقليمي املقرتح من قبل املجتمع الدويل عىل الدول 
العربية باتجاه مواجهة األسباب التي تنتج مشكالت 

اللجوء وليس التعامل مع آثارها فقط. 

يف ظل غياب آليات اليقاف األسباب التي تؤدي . 4
إىل انتاج املزيد من الحروب واستمرار القيود عىل 
دخول الالجئني من قبل الدول األوروبية والواليات 
عىل  أكرب  بقدرة  تتمتع  التي  األمريكية  املتحدة 
وضع  الطارئ  الوضع  يتطلب  الالجئني،  استقبال 
خطط محلية يف كل دولة للبحث عن آليات ملواجهة 
تدفق الالجئني وحاميتهم تتضمن البحث يف تطوير 
صيغة قانونية تضمن توفري حامية لالجىء يف دول 
قبل  من  والرتحيل  للمساءلة  يعرضه  ال  مبا  الجوار 

األجهزة الحكومية.

عىل . 5 عريب مشرتك  تنسيق  تحقيق  العمل عىل 
مستوى هيئات املجتمع املدين لتشكيل لجنة حامية 
تنتج  التي  للدول  الخاص  الظرف  تراعي  الالجئني، 
الجئني والدول املضيفة، بحيث تعمل عىل التقليل 
من التنافس عىل املوارد املحدودة يف البلد املضيف 
الالجئني،  وبني  أصالً  واملهمشني  البلد  فقراء  بني 
البرشية  واملوارد  الخربات  من  االستفادة  وتحقيق 
لالجئني ما أمكن. وميكن كذلك ملؤسسات املجتمع 
حالة  من  التخفيف  يف  أكرب  دوراً  تلعب  أن  املدين 
آخذ  شعور  وهو  الالجئني  تجاه  والعداء  االحتقان 
باالزدياد يف بعض الدول املستضيفة وتغذيه أحياناً 
بعض وسائل اإلعالم نتيجة الرصاعات السياسية أو 

تحت مسميات الطائفية.
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الدويل . 6 املجتمع  عىل  ضغط  آليات  تطوير 
ليتحمل مسؤوليته يف رصاعات يدخل بشكل مبارش 

أو غري مبارش يف تأجيجها 

تعترب الدول العربية مساهامً رئيسياً يف متويل . 7
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة 
الضغط  بالتايل  وبامكانهم  )األونروا(  الفلسطينيني 
ملحاربة  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  خالل  من 
عىل  متزايد  بشكل  فرضها  يتم  التي  التقليصات 
ميزانية وكالة الغوث الدولية،األمر الذيأجج العديد 
الفلسطينني يف  الالجئني  قبل  االحتجاجات من  من 

مناطق عمليات األونروا.

حالة . 8 من  الفلسطينيني  إخراج  عىل  العمل 
جانب  إىل  املحاور  ورصاعات  اإلقليمي  التجاذب 
دعم وجود حكومة فلسطينية مشرتكة وفتح معرب 
سيخفف  غزة  قطاع  سكان  أمام  دائم  بشكل  رفح 
بالتأكيد من معاناة الجئي غزة وسكانها بشكل عام.

يف الوقت الذي يجري فيه الرتكيز االعالمي عىل . 9
الالجئني السوريني، وهي حالة تستحق الرتكيز، لكن 
يف نفس الوقت ال ميكن االستمرار يف تجاهل معاناة 
مجموعات أخرى من الالجئني وتحديداً العراقني أو 
مجموعات الالجئني الفلسطينني الذين يضطر جزء 
منهم اللجوء للمرة الثانية أو الثالثة نتيجة النزاعات 
الفلسطينيني يف  الداخلية، كام يحصل مع الالجئني 
سوريا اليوم، وكام حصل مع الفلسطينيني يف العراق 

بعد حرب 2003.
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عىل1 مدى الخمس وثالثون عاما األخرية، عمل  »توافق واشنطن،« 
عىل توجيه  السياسات االقتصادية واالجتامعية يف معظم بلدان 
الحرة،  بالتجارة  والتزامها  التنافسية  السوق  عىل  بالتأكيد  العامل، 
وعىل انسحاب الحكومات من إدارة االقتصاد من خالاللخصخصة 
الكيل  االقتصاد  سياسات  وعىل  التنظيمية،  الضوابط  وإلغاء 
ن هذه األخرية حدوًدا قاسية  دة. هذا، وتتضمَّ )املاكروية( املتشدِّ
التضخمية  النقدية  والسياسة  الحكومي  باإلنفاق  يتعلق  ما  يف 
البلد عىل  التي تحدُّ من قدرة  الثابتة  العمالت  الضيقة، وأسعار 
أسعار  خفض  خالل  من  املحلية  اإلفراط  سياسة  عن  التعويض 

عملته بصورة متتالية.

وقد أدَّى التكيف مع هذا الجانب من جوانب العوملة، إىل عواقب 
دة عىل خصائص الحوكمة والتنمية االقتصادية - االجتامعية  محدَّ
يف منطقة شامل إفريقيا. فمنذ الحرب العاملية الثانية ما أعقبها 
من فرتات مضطربة، وصواًل إىل عقد السبعينيات التضخمي، كان 
الهدف الرئيسيسياسة االقتصاد الكيل، تحقيق عاملة كاملة تتزامن 
مع سياسة نقدية ترمي إىل استيعاب ذلك الهدف. فظلَّ استقرار 
الدويل«  النقد  »صندوق  وظيفة  كانت  كام  ثانويًّا.  هامًّ  األسعار 
الرئيسية، كام متصور منذ تأسيسه، تقديم العون لبلدان منفردة 
العاملة  تعرِّض  قد  بطريقة  الخارجية  االختالالت  عىل  للتغلُّب 

الداخلية الكاملة للخطر.

كان  الكينزي«  مبادئ«التوافق  إقرار  من  األوىل  الفرتة  وخالل 
العديد  الرجل هو عائل األرسة، وكان  بأن  بعيد  مفهوما إىل حد 
من مؤسسات أسواق العمل – أكانت مؤسسات عامة أم نقابات 
للتقاعد - تسلِّم بهذه الفرضية. وكانت وجهة النظر الغالبة ترى 
كانوا  ألنهم  العائلية،  األجور  إىل  يحتاجون  الذكور  العامل  أنَّ 
املعيلني الوحيدين ضمن عائالتهم. وقد تناغمت هذه النزعة مع 
النامية،  إفريقيا  منطقة شامل  أيًضا يف  السائد  التقليدي  التفكري 
عىل  العرفية  املامرسات  من  وغريه  اإلرث  استناد  تفرتُض  حيث 
فرضية أن املرأة ال تحمل عبء تأمني الدخل للعائلة من خالل 
األنشطة املرتبطة بالسوق. إال أنه، و طوال ذلك، باتت الظروف 
، األمر الذي أدَّى  املوضوعية واملدَركات االجتامعية معرَّضة للتغريُّ

إىل تغريُّ هذه املسلَّامت.

1- Joseph Schechla, coordinator, Housing and Land Rights Network 
– Habitat International Coalition.

املنطقة  دول  معظم  فإنَّ  النامية،  البلدان  من  وكالعديد 
هيمن  الذي  العاملي  االقتصاد  يف  متزايد  بشكل  اندمجت 
من  بعيًدا  جزئية  وبصورة  املاضيني،  العقدين  خالل 
أخرى  وأسواق  اقتصادات  محاكاة  إىل  الرامي  الطموح 
آسيا(؛ رشق  بلدان  يف  )كام  مبكر  وقت  يف  نشأت  قد   كانت 
وودز  »بريتون  مؤسسات  ألنَّ  أخرى،  ناحية  من  جزئيًّا،  وأيًضا 
عىل  اشرتطت  اإلقليمي(  التنمية  وبنك  الدويل  البنك  )مجموعة 
و  اقتصادياتها  تحرير  الدولية  املساعدات  إىل  املحتاجة  البلدان 
التكيف الهيكيل؛ مام أصبحت، بالتايل، معرَّضة لألزمات الدورية 
املعيارية ملواجهة  الهيكلة  العاملي. وأما  االقتصاد  بها  أتسم  التي 
بني  ترتاوح  تقشفية  إجراءات  تنفيذ  فرضت  فقد  األزمات  هذه 
املدى القصري واملتوسط، ونظاًم رضيبية أضيق وإبطال اإلعانات، 
مبا يؤدِّي إىل اعتامد سياسات طويلة األمد يف ما يتعلق بتحرير 

التجارة والخصخصة والتخيل عن الضوابط التنظيمية.

بيد أن النتيجة يف شامل إفريقيا – كام يف كثري من بلدان العامل 
انكامشية. نزعة  وحدوث  األسواق  تقلب  من  زادت   -  النامي 
بل تم اإلبقاء عىل الناتج وتشغيل العاملة دون املستويات الكامنة 
االستثامرات  لجذب  تجنُّبه  ر  يتعذَّ واقًعا  ذلك  بوصف  لديها، 
إىل  املايل،  االنضباط  و  األسعار  استقرار  أفىض  فقد  الرأساملية؛  
تحديد سياسة اقتصادية كلية موثوقة وراشدة. وقد بيَّنتاألزمات 
املالية التي تلت ذلك يف أماكان أخرى، أنَّ اضطراب السوق الحاد 
وقد  بها.  والثقة  مفهومها  يف  متقلبة  ألهواء  يعرِّضها  أن  ميكن 
هذا  يف  هائلة  التباسات  بدورها  إفريقيا  شامل  منطقة  واجهت 

السياق عرَّضتها الهتزاز ثقة املستثِمرين.

وقد وفَّرت الحركات االجتامعية يف الدول الساحلية إلقليم شامل 
للمجتمع  والتعبوي  الوعيي  الجانبني  أفريقيا ردات فعل شملت 
حيال العجز الالحق بفرص العمل الالئق و حرمانهم من حقوق 
بات  فقد  الفرتة،  هذه  ضمن  أسايس،  وبشكٍل  األخرى.  اإلنسان 
املزيد من الفاعلني يف مجال التنمية العاملية يقبلون  بأنَّ »النمو 
االقتصادي« ليس مؤرًشا كافيًا للتنمية، ما لَْم يُجَمع عىل نحو كاٍف 

بعدالة التوزيع ومبعايري العمل الالئق األخرى.

ي شمال إفريقيا
الحماية الجتماعية �ن

جوزيف شكال

 شبكة حقوق االأرض والسكن– التحالف الدولي للموئل1
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شامل إفريقيا: حاالت العجز والفرص يف العمل الالئق

استعراض اقتصادي

تولدت  أزمات  ثالث  إفريقيا  املايض، رضبت شامل  العقد  خالل 
)أزمة الغذاء العاملية، األزمة املالية العاملية، عجز الدين  خارجياً 
الرابعة. ذلك  األزمة  تكابد  املنطقة  اليورو(، وها هي  يف منطقة 
أنَّ »الربيع العريب،« الذي تولَّد داخليًّا، نجم عن السخط املرتاكم 
حقوق  احرتام  يف  وإخفاقاتها  إفريقيا  شامل  حكومات  حيال 
للمجموعات  املالئم  النحو  عىل  وإحقاقها  وحاميتها  اإلنسان 
املترضرة، وحاميتهم من آثار الصدمات السابقة الناجمة بدورها 
مل  الحكومية  السياسات  وألنَّ  الوطنية.  الحكومات  فشل  عن 
الحادثة  الداخلية  التغريات  نتيجة  جذريًّا  الواقع  تغيري  تستطع 
اآلن،  إفريقيا،  بلدان شامل  باتت  فقد   ،2010-2013 فرتة  خالل 
األزمات  تواصل  إذ  الخارجية،  الصدمات  حيال  ًسا  تحسُّ أكرث 
 املتعددة يف تهديد استقرار املنطقة وانتعاشها ومنوها املستقبيل.
كشف  يف  يأيت(  ما  يف  دة  )املعدَّ املحلية  العوامل  أسهمت  وقد   

مكامن الضعف وكشفها.

املنطقة  وضع  ورشكاؤها  الدولية«  العمل  »منظمة  واكبت  وقد 
السيايس واالقتصادي الذي يؤثِّر يف ظروف املعيشة بطرٍق عديدة، 

فكشفت نتائج دراساتها وتقاريرها ووثائقها الربنامجية ما يأيت:

· نظم تعليمية غري مالمئة؛	

· نظم حامية اجتامعية غري كافية وغري فعالة؛	

· إنتاجية متدنِّية يف وظائف القطاعني العام والخاص؛	

· وجود نسبة مرتفعة للشباب بني السكان؛	

· ديون صغار املزارعني وتجريد أراضيهم ونزع ملكياتهم؛	

· تنامي عدد عامل االقتصاد غري الرسمي ونسبتهم؛	

· نسب بطالة مرتفعة، والسيَّام يف أوساط الشباب من الذكور 	
واإلناث؛

· 13,4 مليون )أي ما يعادل %15( من جميع األطفال يف 	
ل؛ الدول العربية هم عامَّ

· ضعف كال من حوار اجتامعي،والحق يف حرية التجمع 	
السلمي،والحق يف حرية التنظيم، والحقفي كسب العيش، 

الحق يف املفاوضات الجامعية؛

· استبعاد النساء والتمييز ضدهنَّ يف أسواق العمل؛	

· %70-60 من العامل الشباب من الذكور واإلناث يعملون 	
من دون عقود عمل )مرص(؛

· مشكالت الحكومة، وخصوًصا يف االستجابة للحاجات 	
العامة، والفرص الضئيلة أمام املشاركة املُجِديَة، سوء اإلدارة 

غري شفاف للموارد )وخصوًصا يف ما يتعلق باملساعدات 
الرسمية )ODA(، والديون الكبرية وأولويات خدمة الدين 

عىل حساب الخدمات العامة؛

· تكسب النساء أقل من الرجال يف العاملة نفسها )%17 أقل 	
يف تونس، %24 أقل يف مرص، حيث تكسب املرأة العاملة يف 

العمل غري الرسمي %5 أقل من الرجل(؛

· يعيش عدد كبري من السكان رسميًّا تحت خط الفقر 	
الوطني )2004-1990(: %22,6 يف الجزائر، %19 يف املغرب، 

%16,7 يف مرص، %14,2 يف األردن، %7,6 يف تونس؛

· مستويات مرتفعة من فقر العاملة مبعدل دوالرين يف اليوم 	
)نحو %40 يف مرص، %44,1 يف السودان.

· يف منطقة شامل إفريقيا، تُعد اقتصادات كلٍّ من مرص واملغرب 	
يف  رائدة  قطاعات  ضمنها  ومن  ًعا،  تنوُّ األكرث  هي  وتونس 
السياحة والزراعة والصناعة. غري أنَّ التحوالت السياسية خالل 
هذه الفرتة جعلت االقتصادين املرصي والتونيس مضطربني، 
بحيث تأثر قطاعا السياحة والصناعة يف البلدين املذكورين 
واستنزاف  البطالة  انتشار  إىل  أدَّى  ما  الخصوص،  وجه  عىل 
السودان  جنوب  انفصال  أدَّى  كام  فيهام.  العمالت  احتياط 
املنطقة  اقتصاديات  يف  متزق  إىل  مستقلة،  دولة  وتشكُّله 
بـ«أبييه«،  النزاع  منطقة  يف  وبالتحديد  املستقلة،  النفطية 
بحيث أدَّت تدابري التوزيع إىل هبوط يف العائدات ويف اآلمال 
السياسية  تحوالتها  فرتة  تعيش  تزال  فال  ليبيا  أما  التنموية. 
بحيث تبقى مكوناتها وأطر عملها القانونية ضعيفة بالرغم 

من الكمون االقتصادي الذي تتمتع به.

الهيكلية لتوجهات  السياسات  إفريقيا، عملت  إقليم شامل  فعرب 
اإلقتصاد الكيل، عىل اإلبطاء من تطوير التأزر الرضوري يف ما بني 
مستوى السياستني الوطنية والدولية، حيث إنَّ الحكومات غالبًا 
ما تعاملت مع هذين النوعني من السياسات بعزل بعضهام عن 
التخفيف  إىل  الحكومات  عمدت  األثناء،  اآلخر. يف هذه  البعض 
مجموعة  إىل  كإضافة  كبري،  حد  إىل  االجتامعية  السياسة  من 
سية  املؤسَّ البقايا  تاُلحظ  تزال  وال  القدمية.  السياسة  الوصفات 
النظرية  الحكومية  الجهة  أنَّ  حقيقة  يف  اإلضافية،  املقاربة  لهذه 
ملنظمة العمل الدولية يف عدد من بلدان منطقة شامل إفريقيا، 
تتكامل  ال  حيث  يعادلها،  ما  أو  االجتامعية  الشؤون  وزارة  هي 
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البطالة والحامية االجتامعية ببُعديهام االقتصاديني الرضوريني مع 
املؤسسات املقابلة.

قبل  صناعتهامن  وحامية  الرئيسية،  السوق  توجيه  تم  تاريخيًّا، 
الدولة، بتمويلها من االستدانات الحكومية الداخلية. ومع قيادة 
القطاع الخاص األسواق أكرث فأكرث، باتت صناعات الدولة معرَّضة 
عىل  متزايدة  بصورة  يعتمد  متويلها  صار  بحيث  فائق،  لتنافس 
الذي  القديم  واالقتصاد  املتكافئ  فالتوزيع  الخارجية.  االستدانة 
غري  القتصاد  كبرية،  بدرجة  خاضعني،  صارا  العام  القطاع  يقوده 
متكافئ يقوده القطاع الخاص الذي بدأ يتملَّك القطاع »العام« 

شيئًا فشيئًا.

يف هذا السياق، يبقى القطاع الشعبي )غري الرسمي( غري محىًص 
الحرضي  السياقني  يف  الرسمي  غري  العمل  يبقى  كام  ومبخوًسا. 
القاعدة لقطاعات واسعة من اقتصاديات املنطقة.  والريفي هو 
ذات  الجديدة  الدولية  العمل  منظمة  مجاالت  فإَن  وبالتايل، 
األهمية القصوى، يف ما يتعلق بالعاملتني الريفية وغري الرسمية، 
تتَّسم بكونها وثيقة الصلة يف أيامنا إىل حدٍّ بعيد، كام كانت عليه 

لعقود. 

هروب رأس املال

الفرتة  - خالل  والبرشي  املايل  بنوعيه   – املال  اشتدَّ هروب رأس 
التي سبقت هذه املراجعة،وكذلك أثناء الظروف االقتصادية التي 
أعقبت ذلك يف املنطقة. لقد عانت املنطقة فرتة طويلة من أعىل 
باالعتبار  أخًذا  أخرى،   أي منطقة  املال من  لهروب رأس  معدل 
 نطاق االقتصادات املتوازنة القامئة عىل املوارد التي تديرها الدول.
منطقة  يف  االنتفاضات  من  األوىل  الثالثة  األشهر  ففي   
اإلقليم،  دوالر  مليار   30 بـ  يقدر  ما  غادر  إفريقيا،  شامل 
مرص،  يف  التحتية  البنى  مرشوعات  من  وبالتحديد 
تونس. يف  السياحة  ومن  ليبيا،  يف  الطاقة  منتجات   ومن 
ر أيًضا أن 5 مليارات دوالر غادرت مرص خالل عام 2012.   وقُدِّ

 وبحلول متوز )يوليو( من عام 2013 فقد الجنيه املرصي أكرث من 
%12 من قيمته، يف حني هبطت احتياطيات مرص من العمالت 
األجنبية، بدورها، من 36 مليار دوالر يف كانون الثاين )يناير( من 
 عام 2011 إىل 14,4 مليار دوالر يف نيسان )أبريل( من عام.2013
من  ازدياده  واصل  املوازنة  عجز  أنَّ  ذلك  إىل  أضف   
إىل   2012 عام  يف  القائم  املحيل  الناتج  من   10,8%
عام.2014 يف   14,4% بلغ  حتى   ،2013 عام  يف   11,5% 

رأس املال املايل

منح  نحو  امليل  متزايد  نحو  عىل  الدول  مكَّنت  رئيسية،  بصورة 
القطاع الخاص التفضيالت عىل نحو يرجح عىل االلتزام الوطني. 
املال  رأس  تحرُّر  إفريقيا  شامل  منطقة  شهدت  فقد  وباملقابل، 
يف  أكرث  االقتصادات  تطورت  حيث  تدريجيًّا،  الوطني  الصناعي 
اتجاه التجارة، مع إنتاج صناعي يصارع ليتنافس مع املستوردات 
ال. ويكمن الخطر االسرتاتيجي الهائل يف هبوط اإلنتاج  بشكٍل فعَّ
. بيد  الصناعي يف االقتصادات الوطنية، لصالح االستثامر والتخيلِّ
التي  الطريقة  عىل  مهيمنًة  باتت  لألعامل،  التجارية  الصيغة  أنَّ 
اقتصادات  يف  نفسه  إنتاج  بها  ويعيد  نفسه،  املجتمع  بها  ينظِّم 

املنطقة.

وبالتايل، فإنَّ تركيز الدخل بني املستثمرين الوطنيني ينتج نسَب 
زة عىل  أدَّى إىل تقلُّص االستثامرات املحفِّ أنه  إالَّ  ادِّخار مرتفعة، 
النمو وتقلُّص الطلب اإلجاميل، فضاًل عن ميل متزايد إىل هروب 
لهروٍب  عنوانًا  التونيس  األعامل  رجل  أضحى  وقد  املال.  رأس 
راساملال  هجرة  من  نوًعا  تونس  شهدت  فقد  النوع.  هذا  من 
كانون   14 ثورة  منذ  البلد  من  1200 رشكة  تجسدت يف هروب 
الثاين )يناير( 2011، ويف بعض الحاالت، تخلت بشكل فعيل عن 
األعامل  رجال  من  العديد  أن  ويبدو  بتونس.  القامئة  مشاريعها 
والخدمات-  والصناعة  كالسياحة  تخلِّيًا  القطاعات  أكرث  يف   –
لهم. ملجأ  وأوروبا(  العريب  )املغرب  أخرى  بلدان  يف   وجدوا 

رأس املال البرشي

عدد  حيث  من  إفريقيا  شامل  بلدان  أكرث  مرص  تُعدُّ 
ماليني   3,7 عددهم  بلغ  إذ  الخارج،  إىل  األعىل  املهاجرين 
عام.2010 يف  فيه(  املقيمني  البلد  سكان  إجاميل  من   4,4%( 
الخارج  إىل  املغرب  من  املهاجرين  عدد  بلغ   2011 عام  ويف   
املقيمني  البلد  إجاميل سكان  يعادل %9 من  ما  )أي  3,2 ماليني 
املهاجرين.  هؤالء  من  وازنة  النساء رشيحة  وتشكِّل  هذا،  فيه(. 
األخرى فهي نسب صغرية إفريقيا  بلدان شامل  نسبهنَّ من   أما 
 )الجزائر: %31,3؛ مرص: %27,9؛ تنس: %32,4(. أما املهاجرون 
الليبيون إىل الخارج فقد بلغت نسبتهم %61,521 )أي ما يعادل 
ليبيا. يف  الثورة  نشوب  أثناء  املقيمني(  السكان  إجاميل  من   1% 
كانت ليبيا وجهة رئيسية للمهاجرين من بلدان املنطقة املجاورة 
الصحراء  جنويب  إفريقيا  بلدان  من  كام  ومرص،  كتونس  األخرى، 
العاملة  شكَّلت  وقد  الليبي.  النفط  قطاع  لنمو  نتيجًة  وآسيا، 
الثورة، قبل  العاملة  قوتها  من   25% نحو  ليبيا  يف   األجنبية 
عامل. مليوين   2,5 فيها  األجانب  العامل  عدد  بلغ  حيث    
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وبحسب التقديرات الرسمية، بلغ عدد املهاجرين املرصيني 3,9 ماليني 
 يف عام 2009، وقد كانت ليبيا الوجهة الرئيسية من بني بلدان الهجرة

ليبيا  إىل  هجر  التقريب،  وجه  عىل  نفسها  الفرتة  ويف   .
)2007( مغريب  و120,000   )2008( تونيس   84,600 

قبل اندالع الثورة. ونتيجة للنزاع الدائر يف ليبيا انتقل آالف الالجئني 
من العامل املهاجرين الليبيني واألفارقة إىل تونس ومرص، باإلضافة 
 إىل عودة التونسيني واملرصيني الذين أقاموا يف ليبيا إىل بلديهم.
واملغرب  تونس  من  كل  عرف  املاضية  القليلة  السنوات  وخالل 
أيًضا هجرة األفارقة )من بلدان جنويب الصحراء( املتزايدة إليهام 
هذه  متثَّلت  بدايًة،  األخرى.  إفريقيا  شامل  بلدان  بعض  كحال 
الهجرة بكونها محطة تسبق الوجهة النهائية لهؤالء املهاجرين، أي 
أوروبا. بيد أن عدًدا متزايًدا منهم ظل مقياًم يف املنطقة إىل حد 
بعيد، فانتهى أمرهم إىل العمل يف قطاعات االقتصاد غري الرسمي. 
وبوصف دول شامل إفريقيا بلدان منشأ وترانزيت ووجهة نهائية 
يف السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس الراهن، فهي تواجه 
مسؤوليات غري مسبوقة يف مجال حاكمية الهجرة العاملية وحامية 

العامل املهاجرين.

حادًّا  نزفًا  تشهد  مبعظمها  البلدان  كانت   2010 عام  بحلول 
ومتخصص  خبري  مليون  نحو  هجرها  إذ  العقول،  هجرة  جراء 
ا.  جدًّ ضئيلة  العائدين  نسبة  وكانت  املتقدمة.  البلدان  إىل  عريب 
املجاالت  يف  العمل  فرص  نحو  االنجذاب  ذلك  أسباب  ن  وتتضمَّ
يف  العمل  فرص  وانعدام  الغرب،  يف  املتوفرة  والعلمية  التقنية 
بها. تعصف  التي  السياسية  االضطرابات  عن  فضاًل   األوطان، 
التعليم  املنطقة  حكومات  أولت   2010 عام  ويف 
متدنية. أولوية  والتجديد  واالبتكار   العلمي 
 2005 عامي  بني  العلمي  البحث  عىل  اإلنفاق  فنسبة   
الناتج  من   0,3% بلغت  املثال،  سبيل  عىل  و2010، 
حيث  تونس،  )باستثناء  البلدان  معظم  يف  القائم  املحيل 
.)0,7% املغرب  ويف   ،1,25% املذكورة  النسبة   بلغت 
ارتفعت،  العلمي  للبحث  املخصصة  مرص  موازنة  أنَّ  إالَّ   
من   1% إىل   0,23% من   2012 عام  يف  الثورة،  اندالع  منذ 
املغرب  من  كل  يف  نفسها  املوازنة  ا  أمَّ القائم.  املحيل  الناتج 
القائم. املحيل  الناتج  من   1% نسبتها  بلغت  فقد   والجزائر 

 وهذه الزيادة ال تعد مبستقبل أفضل للتجديد من خالل تعزيز 
اإلقليمي  االتجاه  مع  كذلك  تتطابق  بل  وحسب،  التكنولوجيا 
أعداد  من  مزيد  إىل  باإلضافة  املهاجرة،  األدمغة  استعادة  نحو 
واإلقامة،  الخارج  من  العودة  سيقررون  الذين  الجدد  املتخرجني 
مبن فيهم رشيحة املحرتفني واملبادرين الشباب الجدد إىل األعامل، 
 وذلك أيًضا نتيجة ضغوط الركود العاملي وأزمات منطقة اليورو.

منطقة  اقتصادية  أو  قرسية  ألسباب  سواء  النزوح  وقداجتاح 

الشامل اإلفريقي. فباإلضافة إىل األزمات املمتدة لعمليات النزوح 
يف  األهلية  عاًما  األربعني  حرب  خالل  حصلت  التي  املتطاولة 
الفرتة  خالل  وجنوبه  بالسودان  يحيط  النزوح  استمر  السودان، 
مفوضية  وتسجل  هذا  املسلَّح.  النزاع  نتيجة  األخرية  االنتقالية 
 األمم املتحدة لالجئني حاليًّا 1,873,300 نازح داخيل يف السودان
السودان جنوب  يف  داخليًّا  نازًحا  و401,433    

. كام تتواصل األعامل العدائية السياسية والقبلية يف دارفور خالل 
د النزاٍع أدَّى إىل نزوح 300,000 نسمة إىل  الفرتة املعروضة، مع تجدُّ
 مناطق جديدة يف السودان خالل األشهر الستة األوىل من عام.2014
ال  جنويب،  سوداين  و350,000   300,000 بني  يراوح  ما  ومثَّة 
فقدانالجنسية.  بخطر  دون  مهدَّ السودان،  يف  يعيشون  يزالون 
التي وقَّعها كلٌّ من السودان  اتفاقية »الحريات األربع«  وتنتظر 
الكامل،  التنفيذ  )سبتمرب( 2012  أيلول   27 السودان يف  وجنوب 
يتمتعوا  بأن  الدولتني  ملواطني  السامح  عىل  تنص  حيث 
امللكيات. وحيازة  االقتصادي  والنشاط  والحركة  اإلقامة   بحريات 
جنوب  يف  حاد  نزاع  اندلع   2013 )ديسمرب(  األول  كانون  يف 
السودان بني الحكومة وبني قوى املعارضة، مبا يف ذلك يف املناطق 
القريبة من الحدود مع السودان يف والية منتجة للنفط وواليات 
النيل العليا. فباإلضافة إىل العدد الكبري من اإلصابات التي نزلت 
بحيث  النفطية،  املنشآت  بعيد  حد  إىل  ترضرت  فقد  باملدنيني، 
املتنازعان  الطرفان  وقَّع  وقد  السودان.  إىل  النفط  تدفق  انقطع 
الحكومية  التنمية  هيئة  رعاية  تحت  االعتداءات  لوقف  اتفاقية 
ذلك  من  بالرغم   .2014 )يناير(  الثاين  كانون   23 يف   )IGAD(

استمر النزاع متقطًِّعا.

إدارية  بوسائل  التي متت  والتجريد،  السلب  عمليات  ويف وسط 
ألسباب  املهاجرين  عن  فضاًل  عسكرية(،  شبه  )أو  وعسكرية 
بالبرش  اإلتجار  كان  عربها،  أو  املنطقة  داخل  من  اقتصادية 
البلدان  التي سادت يف كل من هذه  الطبيعية  والسخرةالنتيجة 
بدرجات متفاوتة. هذا ومتثِّل دول الشامل، أيًضا، طرقًا للرتانزيت 
السيايس  اللجوء  عن  والباحثني  والالجئني  املهاجرين  إىل  بالنسبة 
للوصول إىل أوروبا وإرسائيل ودول الخليج، إذ تُعترب هذه بالنسبة 

إليهم اقتصادات توفر فرًصا أكرب للعيش.

االقتصاديَّات الكربونية

الكربى من موارد  الحصة  السودان  الجزائر وليبيا وجنوب  تحوز 
أنَّ  عىل  إفريقيا.  شامل  منطقة  بلدان  بني  األحفوري  الوقود 
يتجاوز  مبا  البلدان  هذه  تنوع  عىل  يعتمد  االقتصادي  االستقرار 
لتوفري مئات آالف فرص  للعاملة  توليد  والغاز، مع  النفط  قطاع 
سوق  يدخلون  الذين  الوظائف  عن  الجدد  للباحثني  العمل 



99

االسرتاتيجي  الخيار  يقوم  الجزائر  ففي  عام.  كل  مع  العمل 
بدًءا  االقتصاد،  تنويع  إىل  الرامية  العملية  إحياء  يف  الوطني 
تعميق  نفسه  الوقت  ويف  النفطية،  غري  القطاعات  من 
االقتصاد. يف  البنيوية  التحوالت  لتحقيق  الرضورية   اإلصالحات 
ليبيا، والتي ترتافق   الطاقة يف  الكربى من قطاع  العائدات  ومتنح 
مع عدد سكانها الصغري، واحًدا من أعىل الدخول الفردية نسبة 
بيد  دوالر(،  مليار   73 )نحو  إفريقيا  يف  القائم  املحيل  الناتج  إىل 
أن طرابلس مل تعمد إىل االستفادة من مواردها املالية الهائلة يف 
تنمية البنية التحتية الوطنية أو يف االقتصاد، إذ أهملت العديد 
من املواطنني العاطلني من العمل، و/أو جعلت الفقراء يعتمدون 
متَّساًم  االقتصاد  فبدا  ومساعداتها.  الحكومية  املعونات  عىل 
بالخصائص التقليدية التي يتميَّز بها االقتصاد النفطي: أي انعدام 
التنوع االقتصادي واالعتامد الكبري عىل العاملة املهاجرة. وقد بلغ 
 معدل البطالة %30، مام أثر بشكل غالب يف شباب ليبيا ونسائها.
تُعترب دولة جنوب السودان الدولة األكرث اعتامًدا عىل النفط يف 
)املبارشة وغري مبارشة( منه كامل  العامل، حيث تشكِّل صادراتها 
القائم.  املحيل  الناتج  إجاميل  من   80% ونحو  تقريبًا،  التصدير 
جنوب  يف  الفرد  القائم/  املحيل  الناتج  عادل   2010 عام  ويف 
للعام  األولية  التقديرات  تشري  فيام  دوالرات،   1505 السودان 
بكثري  أعىل  وهو  دوالًرا،   1,858 بلغ  املؤرش  هذا  أنَّ  إىل   2011
ذلك  يف  السبب  ولعل  املجاورة.  إفريقيا  رشق  دول  يف  هو  مام 
جنوب  يف  النفط  إنتاج  تعليق  أنَّ  بيد  النفط.  إنتاج  إىل  يعود 
هبوطًا  انعكس   2012 )يناير(  الثاين  كانون  يف  فجأة  السودان 
دوالًرا.  785 إىل  وصل  حتى  الفرد  القائم/  املحيل  الناتج   يف 
ينخفض  أن  يُتوقَّع  الراهن،  االحتياطي  بتقديرات  يتعلق  ما  ويف 
املقبلة،  السنوات  خالل  بثبات  السودان  جنوب  يف  النفط  إنتاج 
حتى تصبح كميته معدومة ال تُذكَر يف عام 2035. وهكذا، فإنَّ 
تنموية  أولوية  ذات  مسألة  هو  الرزق  ومصادر  االقتصاد  تنويع 

ة. ُملحَّ

ويف حالة مرص ذات السمعة السيئة، فقد تعطَّل استخراج النفط 
والغاز بسبب فضيحة االنقطاع عن تسديد املستحقات لالمتيازات 
.  )EMG( الوطنية«  املتوسط  رشق  »غاز  ولرشكة   األجنبية 

إنتاج  مع  ُمضاَعفة  أزمة  يف  اآلن،  نفسها،  مرص  وجدت  فقد   
عن  التخيلِّ  عن  وعجٍز  املحيل،  لالستعامل  منخفض  وقود 
وشيًكا  ًا  تغريُّ أيًضا،  الجزائر،  املحظورة.كامتواجه  التصدير  عقود 
مجموعة  فتحت  أنَّها  من  بالرغم  النفط؛  بعد  ما  مرحلة  يف 
ثالث  فرتة  خالل  األوىل  للمرة  والغاز،  للنفط  جديدة  حقوٍل 
.2014 )يناير(  الثاين  كانون  يف  الدوليني  املزايدين  أمام   سنوات، 
الجزائري  والغاز  النفط  إنتاج  أنَّ  الصناعة  محلِّلو  ويرى   
 2013 عام  يف  هبط   2007 عام  يف  ذروته  بلغ  الذي 

اليوم(. يف  برميل   628,000 يعادل  ما  )أي   24%  بنسبة 
العاملة الريفية وسبل العيش 

بأن  إفريقيا  الالئق يف منطقة شامل  للعمل  الريفي  البُعد  يتَّسم 
نسبة مرتفعة من السكان املحليني تعيش خارج املدن، وهم )أي 
السكان املحليون( أقل املستفيدين من العاملة الرسمية والتنمية 
االجتامعية. فثمة %50 من املرصيني يعيشون يف مناطق ريفية، 
لتحصيل  الطبيعية  املوارد  عىل  يعتمدون  السودان  يف  و80% 
أرزاقهم. و قد كان جوهر  مطالب االنتفاضة التونسية )-2010

2011( هواإلهامل النسبيللتنمية واالستثامر  فيالداخل التونيس، 
يف املناطق التي شهدت بداية اندالع االنتفاضة.

السودان،  جنوب  القتصاد  الفقري  العمود  الزراعة  تشكِّل  وفيام 
رة بلغت يف  الزراعة والغابات والصيد املُضافة املقدَّ إال أنَّ قيمة 
عام 2010 نحو %36 من الناتح املحيل القائم غري النفطي. ويظلُّ 
املعييش  الكفاف  الحد  مستوى   عند  االقتصادي  النشاط  هذا 
األرايض  متلُّك  ضامن  عدم  منها  املحدودة،  عدةالعوامل  بسبب 
األساسية. التحتية  البنية  وانعدام  االجتامعي  التنظيم   وضعف 
إنَّ إلغاء عقود التملُّك طويلة األمد بالنسبة إىل العديد من املزارعني 
وسلب األرايض الزراعية يف عهود األنظمة السابقة أحزنا جياًل من 
وحيد. قانون  ترشيع  خالل  من  وذلك  املرصي،  الريف   مواطني 
 فإجراءات التنفيذ، بالرتافق مع عبء املديونية الثقيل، أسهمت 

يف خسارة األرزاق وتسببت بنزوح ماليني الريفيني إىل املدن.

العاملة

األوسط وشامل  الرشق  منطقة  الشباب يف  السكان  تُعدُّ رشيحة 
م املوارد البرشية  إفريقيا أكرب رشيحة شبابية يف العامل، حيث تقدِّ
فرصة خاصة ألرباب العمل لالستفادة من طاقة الشباب وذكائهم. 
من   87% فإن  واملمتاز  الهائل  الكمون  هذا  من  بالرغم  ولكن، 
ي األكرب  املديرين التنفيذيني )CEOs( يف املنطقة تعتقد أنَّ التحدِّ
حني املطلوبني ذوي املهارات املطلوبة.  يقوم يف التوفُّر املحدود للمرشَّ
للشباب  بطالة  أكرث  إفريقيا  شامل  بلدان  وتواجه  هذا،   
.29% من  أكرث   2013 عام  يف  بلغت  حيث  العامل،  يف   ارتفاًعا 

وال يَُحدُّ خطر البطالة يف املنطقة بأيِّ مجموعة بعينها. فبالرغم 
اإلجاملية  البطالة  يف  نسبتهم  أنَّ  إال  السيِّئ،  الشباب  وضع  من 
انخفضت )الشكل 1(. ذلك أنَّ واحًدا من ثالثة أشخاص يف سن 
العمل يبلغ عمره بني 15 و54 سنة، ولكنَّ هذه النسبة هبطت إىل 
%28 يف عام 2012، ويُختَطُّ انخفاُضها أكرث إىل شخص من أربعة 

أشخاص يف عام 2015 )الشكل 2(.
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ل مشاركة اإلناث يف القوة العاملة مبنطقة شامل إفريقيا فتبنيِّ اتجاًها متزايًدا، مع بقائه أقل من ثلث معدل مشاركة الذكور.  ا معدَّ أمَّ
وهذا يفرسِّ سبب تشكيل الرجال األغلبية بني الباحثني عن عمل يف املنطقة، بالرغم من معدالت بطالة النساء ذات الوضع السيِّئ. بكالم 
آخر، حتى لو واجه العامل والعامالت الشباب حواجز إضافيَّة يف الوصول إىل عمل، فإنَّ توليد فرص العمل الالئق - بكل معانيه - لهو 

أمر مهم بالنسبة إىل جميع العامل: نساء وشبابًا ورجااًل راشدين.

الشكل 1: توزيع السكان يف سن العمل يف منطقة شامل إفريقيا، 1991-2015 )بالنسبة املئوية(

ILO, Trends econometric models, October 2012 :املصدر

خالل السنوات األخرية حقق العمل غري الرسمي منوا ليمثِّل %30 من الناتج املحيل القائم يف تونس، و%34 يف مرص. وبصورة عامة، 
باإلضافة إىل الحامية االجتامعية الضئيلة أو املنعدمة، اتسم القطاع غري الرسمي بتدين نوعيته وإنتاجيته وأجوره . وفضاًل عن ذلك، يفتقر 
العامل غري الرسميني، عموًما، والنساء خصوًصا، إىل املهارات الرضورية، افتقارهم إىل معرفتهم بحقوق عاملتهم. فأغلبية النساء العامالت 
 يف السودان )ضمن سواد القطاع غري الرسمي( هنَّ من ربَّات العائالت الاليئ وقعن فريسة الترشيد والنزوح عىل مدى عقود من الزمن.
 فقد وجدن أنفسهنَّ مأسورات يف رَشَك البطالة، وإن توفَّرت فرصة ضئيلة للعثور عىل األمن يف العمل ضمن االقتصاد غري الرسمي، مع 

مواجهة هشاشة وضعف خاصني نتيجة انعدام الحامية االجتامعية.

 الشكل 2: نسب النساء والشباب يف البطالة اإلجاملية مبنطقة شامل إفريقيا، 1991-2012 )بالنسبة املئوية(

ILO, Trends econometric models, October 2012 :املصدر
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عن  والعجز  الرسمية  غري  العاملة  ونقص  البطالة  من  كل  ز  حفَّ
االجتامعي   االضطراب  ر  تفجُّ املنطقة،  يف  الالئق،  العمل  إيجاد 
عوامل  يشكِّل  الذي  األمر  الراهنة،  السيايس  التحول  وعمليات 
مهمة تحدد ديناميات الهجرة التي تؤثر بوجه خاص عىل فئات 
إفريقيا  شامل  يف  فالنساء  الريفيني.1  والعامل  والنساء  الشباب 
يكابدن معدل بطالة وصل يف عام 2011 إىل %41. ويبلغ معدل 
ا توفري  بطالة النساء الشابات مبرص يف هذه األثناء نحو %2.55 أمَّ
والخاص  العام  القطاعني  كال  يف  املنطقة  بلدان  يف  العمل  فرص 
ا، وبات أكرث محدوديًة خالل فرتة 2012-2013،  هو محدود جدًّ

لألسباب التي تم إيضاحها آنًفا.

يف  عمل،  فرصة   45,000 نحو   2011 عام  يف  تونس  ولَّدت  وقد 
االقتصادية  األزمتني  بال عمل. وقبل  بقي 700,000 مواطن  حني 
واملالية، مل يتمكن النمو االقتصادي  اإليجابينسبياً - الذي حدث 
يف القطاعات ذات كثافة اليد العاملة املتدنية - من تحسني أداء 
سوق العمل.3 فأكرثية الفرص املُولَّدة كانت فرًصا يف أعامل متدنية 
اإلنتاجية، وغالبًا يف قطاعات االقتصاد غري الرسمي. ويف كل تلك 
البلدان، كان االقتصاد غري الرسمي غالبًا، املالذ األخري الذي يسعى 
إليه الباحثون عن عمل، حتى بالنسبة إىل األشخاص ذوي التعليم 
نجاًحا  إفريقيا  اقتصادات شامل  شهدت  فقد  ذلك،  ومع  العايل. 
الت الشباب ذوي  ضئياًل يف توليد فرص العمل، مبا يتواءم ومؤهِّ
من  للحد  العمل  العمل.  أرباب  مواصفات  و/أو  العايل  التعليم 

الهجرة هو اسرتاتيجية مواجهة.

للخروج  طريًقا  ن  تؤمِّ أن  الحرة  األعامل  مبارشة  ميكن  أنَّه  ومع 
من خلق فرص العمل، إال أنَّ األعامل الحرة من قبل اإلناث ليس 
باألمر الشائع حيال األعامل الصغرية، بل يف األعامل ذات الحجم 
األكرب عىل وجه الخصوص. فالنساء ميثِّلن %17 من مبارشة األعامل 
السودان وجنوب  أما يف  الحرة يف مرص، و%13 فقط يف تونس. 
السودان؛ حيث ترتفع معدالت األمية يف أوساط اإلناث، وحيث 
تبلغ نسبة عدم إكامل مرحلة التعليم األسايس بينهنَّ %35، يحد 

مستوى التعليم من سعي أكرثيتهنَّ إىل إيجاد عمل بشكل حاد.

»النمو« االقتصادي

نحو  إفريقيا  شامل  منطقة  يف  القائم  املحيل  الناتج  منو  تحول 
السلب يف عام 2011 يف مواجهة االنتفاضات والثورات الشعبية 
وما نجم عنها من تغريُّ يف النظم. ففي حالة ليبيا أدَّى هذا إىل ما 
يقرب من إنهيار النشاط االقتصادي، فيام تباطأ النمو يف كل بلدان 
املنطقة، باستثناء املغرب. فقد هبط النمو االقتصادي يف مرص من 
%5,1 يف عام 2010 إىل %1,8 يف عام 2011، وراوح عند 2,0% 
اقتصاديًّا  ا  منوًّ السودان  ل  سجَّ الحايل،  الوقت  يف   .2012 عام  يف 

السودان  استقالل جنوب  عقب   )2012 عام  يف   11,2%-( سلبيًّا 
اإلقليمي  االقتصادي  النمو  فقد حقق  ذلك،  ومع  عام 2011.  يف 
يف منطقة شامل إفريقيا ارتفاًعا قياسيًّا جامعيًّا بلغ 9,85 يف عام 
النمو  ليبيا. كام تحول  2012، بالرغم من الرتاجعالذي حدث يف 
االقتصادي يف تونس عىل نحو إيجابيًّا يف عام 2012، وقد أعرب 

»صندوق النقد الدويل« عن توقعاته بتسارع النمو مستقباًل.4

مع ظهور  املنطقة  يف  االجتامعية  االضطرابات  فرتة  تزامنت  لقد 
املزيد من األطراف الفاعلة يف مجال  التنمية العاملية، الذين باتوا 
يقبلونبأن محدودية معيار »النمو االقتصادي« أصبح مقياًسا غري 
عىل  املؤرش  هذا  يُجمع  أن  وينبغي  التنمية.  مقاييس  من  عادل 
نحو كاٍف مع العدالة التوزيعية وغريها من معايري العمل الالئق 

ًما.5 ى تقدُّ األخرى قبل أن يُسمَّ

برامج الحامية االجتامعية

الدين  خدمة   ،2012 عام  منذ  الحكومية،  الجهود  وضعت  فيام 
عىل  املالية  التوازنات  وتحقيق  الخاصة(  للمصارف  )وبالتحديد 
أولويتني  االجتامعية  والحامية  العاملة  باتت  األولويات،  رأس 
ثانويتني. مبعنى آخر، يتواصل التمويل عىل حساب العامل.6 وعىل 
آخر  كأنها  الفرتة  هذه  يف  الحكومات  تترصف  العاملي،  املستوى 
مرصيف يُلجأ إليه للحؤول دون انهيار النظام املايل، ولكن وبالرغم 
من خطط التحفيز وبعض سياسات سوق العمل يف املرحلة األوىل 
من أزمة 2009-2008، أخفقت الحكومات، عموًما، يف أن تكون 

رب العمل األخري الذي يُلَجأُ إليه.7

القطاعات  يف  القائم،  املحيل  املنطقة  ناتج  توزيع  ويشري  هذا، 
القطاع  لتنمية  املعطاة  األولوية  تدينِّ  إىل  بوضوح  االجتامعية 
االجتامعي، وهذا ينطبق عىل الفرتة التي سبقت اندالع األزمات 
املتعددة، حني متتعت دول معيَّنة مبيزان مدفوعات مريح وقدرة 

أكرب عىل تقرير مصري السياسات املحلية.

أنَّ  إىل  االجتامعية   الحامية  آلليات  استعراًضا  الواقع  يف  ويشري 
معظم الدول تحافظ عىل نظم الحامية االجتامعية، عىل األقل يف 

الشكل )أنظر الجدول أدناه(.
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عرض نظم الضامن االجتامعي الوطنية، شامل إفريقيا 2010–2013

البلد

عدد مجاالت 

السياسة )الفروع 

املغطَّاة بربنامج 

واحد عىل األقل(

عدد مجاالت 

السياسة يف ما 

يتعلق بالضامن 

االجتامعي املغطَّاة 

بربنامج واحد عىل 

األقل

املرض

)نقًدا(

األمومة

)نقًدا(
الشيخوخة

اإلصابة 

خالل 

العمل

الناجونالعجز
التعويضات 

العائلية
العاملة

8الجزائر
نطاق شامل 

للتغطية القانونية
●●●●●●●●

●ال يوجد●●●●●●نطاق شبه شامل 7مرص

6ليبيا
نطاق محدود 

للتغطية القانونية
▲ال يوجد●●●●●●

▲●●●●●●●نطاق شبه شامل7املغرب
جنوب 

السودان
………………………

4السودان

ا  نطاق محدود جدًّ

للتغطية القانونية 

من 1 إىل 4

ال 

يوجد
ال يوجد●●●●●▲

8تونس
نطاق شامل 

للتغطية القانونية
●●●●●●●●

املصدر:

ILO, World Social Protection Report, Table B.2 Overview of national social security systems, op. cit.

الرموز:

● عىل األقل برنامج واحد مثبَّت يف الترشيع الوطني.
ذ بعد. ● الترشيع مل يُنفَّ

▲ توفري محدود )العمل، القانون فقط(.
▲ فقد تقدميات عينية )تقدميات طبية(.

... غري متوفِّر.

لدعم  كاٍف  أنَّ ذلك  إليها من  املشار  النظم  العرض مضمون  ن هذا  يتضمَّ االجتامعية، ال  للحامية  متنوعة  برامج  بالرغم من وجود 
املستفيدين عىل النحو الالئق، سواٌء أكان ذلك خدمات اجتامعية أم رعاية صحية أم تحويالت نقدية. والجدير بالذكر أنه من سبعة 
األساسية خالل فرتة  السلع  املتوفرة( إىل خفض دعم  )بالبيانات  إفريقيا  االجتامعية، عمدت كل دول شامل  للحامية  نظم معيارية 

التقويم. فيام يشهد هذا الدعم تخفيضات متتالية خالل فرتة 2014-2015.

وبالرغم من أنَّ إصالحات الدعم أمر غري شائع، إال أنه تم مناقشة وتنفيذ بعض سياسات الدعم  يف بلدان املنطقة. عىل سبيل املثال، 
يؤخذ باالعتبار يف بلدان املنطقة، و من خالل املعلومات التي نرشتها، فرض رضائب عىل االستهالك من خالل الرضيبة عىل القيمة 
املضافة و/أو تنفيذ إعفاءات رضيبية قليلة، فضاًل عن احتواء مجموع الحد األدىن لألجور يف القطاع العام و/أو خفض تكاليف التشغيل 
لدى املؤسسات العامة. كام يناقش بعض بلدان شامل إفريقيا أيًضا إصالحات تُدَخل عىل نظم التقاعد، كام يف تونس، التي تركِّز عىل 

تقوية االستدامة املالية8. بيد أنَّ دواًل أخرى ال تتبع سبيل هذه الحكمة.9

فيَّة لكل بلد، وهي تقريبًا تتعلق بهيكلة مجموع  وبالرغم من »الربيع العريب، أو عىل أثره، تهتم املنطقة مبعدل ثالثة إجراءات تقشُّ
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األجر وبرامج الدعم والنظم الرضيبية )أنظر الجدول أدناه(. ولعلَّ خفض الدعم أو إلغاءه هو اإلجراء األكرث تطبيًقا. فالحكومات، بشكل 
عام، تؤمن لسكانها طاقة مستدامة ودعاًم ألسعار الغذاء، مبا يحد من ارتفاع األسعار وتضخمها، أو للتشارك يف الرثوة التي تنتج عن 

املوارد الطبيعية )النفط والغاز بصورة رئيسية(. إال أنَّ هذه، أيًضا، تم إلغائها.

وهكذا، تركِّز نقاشات السياسة بوجه عام عىل إلغاء أنواع هذا الدعم ، أو خفضها، واالستعاضة عنها بشبكات أمن مستهدفة. وحقيقة 
ن أن الحكومات يجب أن تأخذ يف اعتبارها هذا اإلصالح بعناية.  أنَّ منطقة شامل إفريقيا ال تتمتع بنظم حامية اجتامعية متطورة تتضمَّ
ومن أمثلة املامرسة الجيدة أن الحكومة التونسية ضاعفت تقريبًا دعمها الغذاء والطاقة بغية التعويض عن األسعار الدولية األكرث 
ارتفاًعا واستجابًة ملطالب املحتجني املدنيني، وذلك بعد املناقشات التي خاضتها مع كوادر »صندوق النقد الدويل« يف عام 2010 عن 

تنظيم دعم القمح وزيت الطبخ والوقود والنقل.

مخططات خفض الحامية االجتامعية يف شامل إفريقيا، 2013-2010

خفض البلد
إعانات 

الدعم

مجموع 
األجور

cap/خفض

رضائب 
االستهالك 

املتزايد

إصالح 
التقاعد

ترشيد 
واستهداف 

شبكات األمان

اإلصالح 
الصحي

إصالح 
العمل

XXXالجزائر

XXXXXمرص

XXXXXاملغرب

جنوب السودان

XXالسودان

XXXXتونس

5333311اإلجاميل

.Ortiz and Cummins, op. cit., p. 21. South Sudan N/A :املصدر

 ÉSSS—École Supérieure( إنشاء املدرسة العليا للتضامن االجتامعي )ILO Algeria-CO( إنَّ دعم منظمة العمل الدولية - الجزائر
de Sécurité Sociale( لتوفري مستوى من التعليٍم الجامعيِّ  يختصُّ بالحامية االجتامعية بدرجتي ماجستري ودكتوراه يخدم الطالب 
الجزائريني، فضاًل عن الطالب األفارقة والعرب اآلخرين الناطقني بالفرنسية. ويُتوقَّع لهذه املؤسسة أن تزداد أهميتها يف بناء القدرات 

يف منطقة املغرب يف ما يتعلَّق بسياسات الحامية االجتامعية.

يف مرص، يوفِّر نظام التأمني شبكات الحامية يف صورةمعاشات تشمل كبار السن، والعجزة، والناجني واملرىض، واألمومة واإلصابة أثناء 
ن عليهم تناقص إجاماًل من 10 ماليني  العمل والبطالة للعامل وملن يعتمدون عليهم. عىل أنَّ البيانات الرسمية تشري إىل أنَّ عدد املومَّ

مستفيد يف فرتة 2005-2004 إىل 16,7 مليونًا يف فرتة 2011-2010 بالرغم من ازدياد عدد السكان يف هذه األثناء.10

ويف مراجعتها ملرص )2013( الحظت »لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية« التابعة لألمم املتحدة )CESCR(، أنَّ الدولة 
امتنعت عن تنفيذ التزامها بـ »العهد الدويل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية« يف ما يتعلق بالحامية االجتامعية الواردة 
يف مادتها الرقم 11.10 فقد وجدت اللجنة تضاربًا يف مستوى التغطية يف أوساط موظفي القطاعني العام والخاص. فلدى مرص 5,5 ماليني 
موظف يف القطاع العام يدفعون مساهامت سنوية تبلغ 19,1 مليار جنيه مرصي )أي ما يعادل 2,65 ملياري دوالر(، يف حني يدفع 
17,9 مليون موظف يف الرشكات العامة والقطاع الخاص 13,6 مليار جنيه مرصي )أي ما يعادل 1,897 مليار دوالر( من االشرتاكات 
نة، أو هي مؤمنة وفق راتب اسمي، وذلك بغية  السنوية. وهذا يشري إىل أن مثة نسبة مرتفعة من العامل يف قطاعات معينة غري مؤمَّ

خفض كمية مساهامت أرباب العمل. وقد خلصت اللجنة إىل أنَّ نظاًما كهذا ال يتَّصف باالستدامة.

كام تتَّسم تغطية القطاع الخاص أيًضا بالتناقض. عىل سبيل املثال، فإن هناك نحو %57,6 من عامل القطاع الخاص ضمن املؤسسات ال 
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يتمتعون بالحامية االجتامعية، مقارنًة بـ %87,7 من عامل القطاع 
الخاص خارج املؤسسات الرسمية. باإلضافة إىل ذلك، يعاين العامل 
رصف  إىل  العمل  أرباب  عمد  إذ  الخاص،  بالقطاع  عالقتهم  يف 
نصف مليون عامل من وظائفهم قبل بلوغهم سن التقاعد، األمر 

الذي أخرجهم من نظام الحامية والتأمني.12

والجدير باملالحظة أنَّ أكرثية العامل يف مرص يعملون يف مؤسسات 
يف  لحسابهم  يعملون  هم  أو  الرسمية،  وغري  الصغرية  لألعامل 
الحامية االجتامعية. وقد »تم  الزراعة، وهم مستَثنون من نظم 
تعليق« القانون رقم 112 لعام 1980الذي يرعى تأمني العامل يف 
القطاع الخاص غري املنظَّم، ما أدَّى بالتايل إىل استبعاد أغلبية عامل 

مرص من الحامية االجتامعية.

ملن  التقاعد  رواتب  هو  مرص  يف  اجتامعية  حامية  برنامج  ومثَّة 
مل يدفع إسهامات حامية االجتامعية خالل عمله. ويستفيد من 
رواتب التقاعد نحو 1,2 مليون نسمة تبلغ قيمتها التوزيعية 1,4 
مليار جنيه مرصي تقريبًا. وتبلغ حصة الفرد/ العائلة من الحامية 
االجتامعية 97 جنيًها مرصيًّا يف الشهر )أي ما يعادل 14 دوالًرا(. 
ويف ضوء مستويات التضخم املرتفعة يف البالد، فإنَّ من يستفيد 
ويقدر  األساسية.  يلبي حاجاته  أن  ال ميكن  كهذه  تقاعدات  من 
»البنك الدويل« أن هناك %15 فقط من الخمس األشد فقرًا من 
املدعومة  غري  الحامية  مخططات  من  يستفيدون  الدخل  حيث 
)مقارنًة باملعدل الوسطي العاملي البالغ %41(، وأنَّ استفاداتهم 

تشكِّل %10 فقط من املستفيدين من الرعاية.13

فرتة  خالل  الواقع  يف  الصحية  التغطية  عت  توسَّ املغرب،  ويف 
األخرى،  االجتامعية  الحامية  آليات  ولكنَّ   14.2013–2010
بقيت  فيام  املايل«،  »الدمج  لـ  أُخِضَعت  الدعم،  إعانات  والسيَّام 
إعانات الدعم التقليدية خارج مجال الحامية االجتامعية سليمة، 
وخصوًصا إعانات الدعم تلك عىل السلع األساسية التي تنتجها أو 
امللكية  األرسة  مصالح  تقتضيه  ما  وفق  امللكية  السلطة  تضبطها 
الدعم  إعانة  أن  يعترب  املؤكدة  التقارير  أحد  وهناك  الحاكمة.15 
العامة الرسمية )من مال امللك( تغطي 375,000 ُمعيل مغريب،16 

مبا يتجاوز عائدات األرسة امللكية من التجارة واملوارد الطبيعية.

وخالل فرتة املراجعة، ضغط كل من »البنك الدويل« و«صندوق 
النقد الدويل« عىل اململكة لوقف إنفاقها ولتقوم بإصالح يف نظام 
وهذه  التقاعد.  نظام  ويف  الرضيبي  النظام  ويف  الدعم  إعانات 
املطالب ترتبط بخط ائتامين وقايئ ملدة سنتني بقيمة 6,2 مليارات 
دوالر، كان قد وافق عليه »صندوق النقد الدويل« يف عام 17.2012 
م توصيات لخفض إعانات  بيد أنَّ »صندوق النقد الدويل« مل يقدِّ
يتعلق  فيام  أو  للقرص18،  الدولة  تقدمها  التي  املرسفة  الدعم 

والسكر(  والزيت  الحليب  )كمنتجات  الغذاء  عىل  باالحتكارات 
التي تديرها الرشكات التابعة للملك.19

يف 17 كانون الثاين )يناير( 2014 أعلن املغرب نهاية نظام إعانات 
الدعم عىل البنزين واملازوت، وتم البدء بخفض دعم وقود الديزل 
العامة.20  املالية  إىل درجة كبرية، وذلك كجزٍء من عملية إصالح 
اجتامعية  انتفاضة  اندالع  دون  للحؤول  شديًدا  توقًا  مثَّة  أنَّ  بيد 
من جهة، ولتجنُّب خفض اإلعانات املالية التي تُعطى الحتكارات 

امللك من جهة أخرى.

يف  تركَّز  إصالحيًّا  برنامًجا  السلطات  تبنَّت  حيث  السودان،  يف 
إىل  الحكومة  عمدت   ،2012 )يونيو(  حزيران  يف  املالية  الهيكلة 
زيادة الرضيبة عىل القيمة املضافة من %15 إىل %17. وتتطابق 
هذه اإلجراءات مع انكامش االقتصاد وخسارة الكثري من عائدات 

النفط لجنوب السودان.

اإلدارات  معظم  ُوِجَد  حيث  طويل،  يس  مؤسَّ تاريخ  للسودان 
واملنظامت االجتامعية، وكذلك إطار عمل السياسة االجتامعية يف 
البالد، منذ زمن طويل21. إال أنَّ بعض السياسات والربامج االجتامعية 
الرامية إىل التنمية والتامسك االجتامعيَّني مل يتم تنفيذها يف الوقت 
الراهن بسبب انعدام التمويل وبسبب التدخالت السياسية التي 
تضع عىل رأس أولوياتها الدفاع والخدمات األمنية، بحيث تصل 

هذه إىل %75 من املوازنة العامة الوطنية.

تعترب الحامية االجتامعية من مهام الوزارات املسؤولة عن التنمية 
الصحة،  وزارة  االجتامعي،  والضامن  اإلنعاش  وزارة  االجتامعية: 
وزارة التعليم، وزارة العمل واملوارد البرشية. ولكنَّ وزارة املالية 
إذ تتدخَّل يف  التنمية االجتامعية،  تتدَخل يف شؤون  السودان  يف 
معظم القرارات املتعلقة بتمويل الربامج االجتامعية. وهي ممثَّلة 
يف مجلس إدارة صندوق الضامن االجتامعي، وهي تنشط كذلك 
ذها املنظامت الدولية، كـالصندوق  يف املبادرات التنموية التي تنفِّ
السودان فهم  الحامية االجتامعية يف  أما مموِّلو  للتنمية.  الدويل 
بصورة رئيسية وزارة املالية وصندوق الزكاة، فيام تناضل املؤسسات 
العامة األخرى لزيادة عائداتها ولتطوير مصادر وقنوات جديدة 
متكِّنها من متويل تنميتها. هذا، وتتَّسم برامج الحامية االجتامعية 
بالترشذم بسبب كرثة عدد الفاعلني املنخرطني، من دون أي آلية 
ا  للتنسيق املُجدي لتحقيق أهدافها وتقديم خدماتها األساسية. أمَّ
برنامج الدعم االجتامعي فهو، مع ذلك، فريد يف نوعه، إذ تشارك 
خفض  »مركز  قها  ينسِّ واحدة  فريدة  برزمة  املؤسسات  كل  فيه 

الفقر« املوجود يف وزارة اإلنعاش والضامن االجتامعي.

باإلضافة إىل املخطَّطات الخاصة، كام هو الوضع اليوم، فإنَّ 5% 
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بنظم  املغطَّى  الخاص  القطاع  يف  يعملون  السودان  سكان  من 
ة  فثمَّ الخاصة.  التأمني  رشكات  توفرها  التي  االجتامعي  الضامن 
نحو 12 رشكة خاصة للتأمني يف السودان. غري أن هذه الرشكات ال 

تغطي السكان العاملني يف قطاعات االقتصاد غري الرسمي.

يف تونس لوحظت زيادة حقيقية يف تغطية الحامية االجتامعية، إذ 
شملت %97 من السكان يف عام 2009، و%98 يف عام 2014، مع 
تركيز خاص عىل العامل غري الثابتني يف قطاعات الزراعة والصيد 
تشمل  التغطية  وهذه  الرسمية.  غري  والعاملة  املدنية  والخدمة 
الخربات  كذلك  وتوفر  التقاعد،  لخطة  املدى  بعيد  الدمج  أيًضا 
مت »منظمة  التقنية للمساعدة يف إصالح نظام التقاعد. وقد قدَّ
العمل الدولية« قدًرا كبريًا من الخربات واملعرفة وأدواتها والحوار 
للنساء  األمومة  تقدميات  تتناول  سياسة  وضع  لدعم  االجتامعي 

العامالت يف تونس.

استنتاجات

تتزامن اتجاهات الحامية االجتامعية يف منطقة شامل إفريقيا مع 
ظاهرة عاملية هي الدمج املايل من قبل الحكومات يف كل مكان، 
ذ نصائح املؤسسات املالية الدولية  وبالتحديد لدى تلك التي تنفِّ
هذا  وضمن  الدويل.  النقد  وصندوق  الدويل  كالبنك  واإلقليمية، 
االتجاه الذهاب نحو خفض الحامية االجتامعية والضغوط بهدف 
بها  تقوم  مضادة  ضغوطًا  مثَّة  فإنَّ  واإلنتاجية،  األجور  تخفيض 
الحركات االجتامعية والعاملية واملجتمع املدين ترمي إىل توسيع 
األمثلة  ومن  األولويات.  من  وجعلها  االجتامعية  الحامية  نطاق 
األمومة  إجازة  تقدميات  إصالح  نحو  الراهن  الجهد  املنطقة  يف 
يف تونس ونحو القضاء عىل التمييز بني القطاعني العام والخاص 
واالمتثال للمعايري التي قررتها معاهدة »منظمة العمل الدولية« 
رقم 183. وهذا التطور يُبرشِّ بخري للمنطقة؛ إال أنَّ هناك الكثري 

من العقبات قبل التوصل إىل تحقيق املعايري الدولية.22

وهناك تحدٍّ رئييس لضامن الحامية االجتامعية يف املنطقة يتمثَّل 
يف رضورة إصالح برامج الدعم التي يستفيد منها عىل نحو مرسف 
الوسطي  باملعدل  والرسمية(، مقارنة  )امللكية  الحاكمة  الطبقات 
األوضاع  هذه  إىل  وبالنظر  مواطنيها.23  من  الناس  عامة  ألجور 
املختلة، فإنَّ الرشكاء التنمويني الدوليني يعرِّضون  مستقبل الحامية 
االجتامعية للخطر بالنسبة إىل كلتا الرشيحتني: الشباب عىل املدى 
البعيد، واملواطنني يف سن التقاعد الذين هم بأمس الحاجة إليها.

تناضل دول منطقة شامل إفريقيا لتحقيق تركيز متوازن وعادل 
أنَّ  بيد  والشباب.  النساء  وبني  والريفية،  الحرضية  العاملتني  بني 
يهملون  قد  العاملة،  عىل  الرتكيز  مع  واملانحني،  السياسة  صنَّاع 

تسبق  التي  االجتامعي  الحوار  وأولويات  االجتامعية  الحامية 
الجيل الصاعد وتفوق عليه. ففي حاالت محددَّة من الحرضية، 
والسيَّام العامل الريفيني الذي يوفرون الغذاء وامللبس للمجتمع 
عرب كل املنطقة، واجهت القطاعات املنتجة انهيار املزارعني بسبب 
وإلغاء  الطبيعية  املوارد  وخصخصة  األرايض  ومصادرة  الديون 
الدعم ومنافسة ال تُحتمل من قبل صغار املنتجني أمام الرشكات 
هو  بالرضورة  إليه  يُحتاج  وما  والخارجية.  وامللكية  العسكرية 
باملعالجة  والقيام  األوضاع  املسؤولة عن هذه  السياسات  إصالح 
أعامل  وريادة  الشبابية  العاملة  ودعم  ورسيعة  عاجلة  بصورة 

الشباب.

وكام تروج له »منظمة العم الدولية«، بأنه ال يزال هناك حاجة 
، ملعالجة الحامية االجتامعية  الالئق،  إىل  رؤية متكاملة للعمل 
بوصفها أحد مكوِّنات املقاربة الشاملة والتي يشارك فيها األجيال 
اللذين  الدولة  وإدارة  الحكم  تسترشف  اآلفاق  وهذه  للتنمية. 
فيها  مبا  اإلنسان،  لحقوق  املساندة  التنموية«  »الدولة  يضمنان 
الحق يف التنمية يف الداخل وتحقيق التعهدات عىل صعيد الخارج. 
لة التي ينبغي تنفيذها السياسة املحلية  ومن بني اإلجراءات املكمِّ

واملساعدة الخارجية:

· خدمة 	 إىل  الخارجي  املايل  الدعم  توجيه  يتم  بأن  الضامن 
العدالة االجتامعية واالقتصادية واملصلحة العامة، عىل أساس 
 ، إعادة تأسيس الرؤى االقتصادية واالجتامعية يف كلِّ بلد متلقٍّ

عقب االنتخابات وعمليات التشارك الوطني والدميقراطية.

· الذي كان واضًحا يف 	 الناس  املسبِّبة إلفقار  العوامل  معالجة 
عهود األنظمة البائدة والنابع من خيارات سياسية اقتصادية 

واجتامعية.

· تعزيز العمل الالئق للجميع، وتوفري حامية اجتامعية شاملة 	
قامئة عىل أساس الحقوق، و دورات اإلنتاج وبناء القدرات. 
وظيفة  وفق  املالية  املؤسسات  يف  توجه  أن  ينبغي  فاملوارد 
تنموية واضحة، وليس يف مؤسسات مالية وسيطة غري شفافة. 
والوطنية  الخارجية  الدعم  مساعدات  تعمل  أالَّ  ينبغي  فال 
عىل إلغاء الضوابط التنظيمية لصالح القطاع الخاص ولصالح 

املؤسسات املالية غري املنتجة مبا ال يدعم التنمية.

· الدمج 	 حد  إىل  ية  املتلقِّ البلدان  ديون  أعباء  تعميق  تجنُّب 
إىل  يتحوَّل  بحيث  االجتامعية،  الحامية  حساب  عىل  املايل 

إجراء لخدمة الدين.

· دعم شعوب املنطقة الستعادة األصول الوطنية املنهوبة من 	
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قبل األنظمة الدكتاتورية وتهريب رؤؤس األموال التي تتَّسم بها املنطقة.

· تعزيز ضبط التحويالت املالية وتنظيمها، وكذلك ضبط قوانني الرسية املرصفية والجنات الرضيبية.	

· إعطاء األولوية لإلنتاجية املحلية واالبتكار وخلق فرص العمل الالئق يف كال القطاعني العام والخاص.	

· توسيع نطاق خيارات التنمية لتشمل رشاكات عامة - شعبية وعامة – خاصة - شعبية، مبا يؤمن الدعم لإلنتاج االجتامعي املحيل 	
وتنميته.

إنَّ إعادة النظر الراهنة يف أجندة التنمية الدولية وأجندة »املوئل« وسياسات البنك الدويل الوقائية وغري ذلك من العمليات العاملية، 
ميكنها أن تؤمن فرصة مناسبة التوقيت للتفكري الجديد وللمشاركة الكربى يف وضع املعايري أوسع نطاقًا. فالتحول يف بلدان املنطقة يؤمن 

حاضنة بالغة األهمية لجهود اإلصالح بالتعلُّم من عرب اإلخفاقات املرتَكبة يف املايض.
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