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ٌ
وسيلة للمشاركة في ما اس ُت َ
ٍ
أبحاث تهدف إلى تزويد تقرير
حدث من
سلسلة أوراق تقرير التنمية اإلنسان ّية العرب ّية
بدفق جديد من المعلومات ومِن َث َّم إلى إجراء المزيد من األبحاث في مجال التنمية
التنمية اإلنسان ّية العرب ّية ٍ
البشر ّية.
ٌ
سلسلة بحثية من المنورات غير الرسم ّية ،سريعة االنتشار ويمكن إعادة النظر في عناوينها في مرحل ٍة الحقة
إنها
ٍ
كتب ذات عالقة .من بين ك ّتاب
بحيث يصار إلى نشرها
مقاالت قائم ًة بذاتها في مج ّال ٍت مختصة ،أو فصوالً في ٍ
هذه السلسلة أكاديم ّيون طليع ّيون وممارسون متق ِّدمو المواقع من العرب ومن جنس ّي ٍ
ات عالم ّية أخرى .أ ّما ما
ٍ
ٍ
واستنتاجات فهي تعود حص ًرا إلى الك ّتاب المعن ّيين و
وتأويالت تفسير ّية
نتائج
توصلت إليه هذه األبحاث من َ
ال تمثّل بالضرورة وجهات نظر برنامج األمم الم ّتحدة اإلنمائي أو الدول األعضاء في ّ
منظمة األمم الم ّتحدة .هذه
الورقة بقلم رنا جواد*.

***

* محاضِ رة في السياسة االجتماع ّية ،قسم العلوم االجتماع ّية والسياس ّية جامعة باث (المملكة الم ّتحدة)
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الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية :نزعات ناشئة وتوصيات بشأن السياسة االجتامع ّية املستقبل ّية

ّ
ملخص

مم هي نامية» .للم ّرة األوىل،
َ
توصف املنطقة العرب ّية ،منذ تقرير التنمية اإلنسان ّية العرب ّية األ ّول ( )2002بأنّها «أغنى ّ
يستفيد صانعو السياسة يف املنطقة اليوم من منظومة ناشئة من األدلّة عىل أثر أنظمة الحامية االجتامعيّة التي طبّقتها
بلدانهم لعقود من الزمن .ترصد إذن ورقة البحث هذه ،باالستناد إىل معلومات تقييم السياسة املتوافرة ،ولو محدودة
النطاق ،نقاط الق ّوة ونقاط الضعف ألنظمة الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية ،وذلك عىل خلف ّية ميو ٍل ناشئة للسياسة
للتغيات يف مستويات الفقر والالمساواة بني السكّان العرب .ي ّربر ذلك سبعة تعليالت أساس ّية:
االجتامع ّية الشاملة وتقييمٍ
ّ
	.1تق ّدم البلدان العرب ّية أنوا ًعا من برامج الحامية االجتامع ّية مشابهة إىل ح ٍّد كبري لتلك املتوافرة يف مناطق أخرى يف
العامل وتواجه تح ّديات كثرية مشابهة لتلك التي نجدها يف الهند ،والصني ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا ،من التحويالت
االجتامعي املرتبط بالدخل.
النقديّة واملساعدة االجتامعيّة املح ّددة املو ّجهة إىل الفئات الضعيفة يف برامج الضامن
ّ
ال يوجد إقبال كبري عىل أنظمة الحامية االجتامع ّية الشاملة يف املنطقة العرب ّية باستثناء اعتامد مفرط عىل إعانات
الخليجي ،من جهتها ،بأه ّم الخطوات يف مجال توسيع
غذاء ووقود عقيمة وغري ف ّعالة .قامت دول مجلس التعاون
ّ
التأمني الص ّح ّي بينام كان الرتكيز األكرب لدى مختلف البلدان األخرى ،مثل اليمن واألردن وفلسطني ،عىل تحسني
أستهداف برامج املساعدة االجتامع ّية.
	.2تستطيع البلدان العرب ّية االستفادة من تجارب الدول النامية األخرى يف الرتويج آلل ّي ٍ
ات من الحامية االجتامع ّية أكرث
عدالً وإنصافًا من حيث توزيع الرثوات مثل إدراج برامج التحويالت النقديّة املرشوطة أو برامج كفالة الدخل األدىن.
هذا وتعطي بلدا ٌن مثل بوتسوانا خري مثال عن كيف ّية استثامر املوارد الطبيع ّية يف مشاريع إمنائ ّية مستقبل ّية .وهذا
ما قامت به الكويت ود ّيب سابقًا.
املحل اإلجام ّيل للمنطقة العرب ّية .يف
	.3تشغل برامج املساعدة االجتامع ّية واإلعانات غري اإلسهام ّية ّ
الحصة الكربى من الناتج ّ ّ
االجتامعي تعاين هد ًرا يف املوارد لغري الفقراء
هذا اإلطار ،أظهر أحد التقارير الحديثة امله ّمة للبنك الدو ّيل  1أ ّن شبكات األمان
ّ
االجتامعي التي
وحتّى لألثرياء ،ما يعني أ ّن املنطقة تستطيع تحسني فعالية توزيع املوارد ضمن برامج شبكات األمان
ّ
تع ّدها .صندوقا املعونة الوطن ّية يف فلسطني واألرد ّن هام الرائدان يف املنطقة من حيث سخاء اإلفادة .يف املقابل ،أداء
االجتامعي يف رشق آسيا ،إنّ ا أسوأ بكثري مقارن ًة
املنطقة العرب ّية عىل مستوى أثر الفقر أفضل منه من حيث شبكات األمان
ّ
االجتامعي
العاملي ،أو منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ،أو أمريكا الالتين ّية والبحر الكاريبي .يوزّع برنامج شبكات األمان
باملع ّدل
ّ
ّ
يف املنطقة العربيّة كمع ّدل  23يف املئة من منافعه عىل الخمس األدىن من السكّان (أفقر  20يف املئة) ،يف حني أن الربامج
األخرى باملقارنة توزّع كمع ّدل أكرث من ضعفي هذه النسبة (أي  59يف املئة) عىل الخمس األفقر من السكّان.
	.4تشمل أنظمة الحامية االجتامع ّية الرسم ّية ما بني  30و 40يف املئة فقط من السكّان العرب ،بينام تستثنى أعداد
وعمل القطاعات الذين ال يتمتّعون بصفة
ضخمة من السكّان مثل املزارعني ،والذين يعملون لحسابهم
ّ
الخاصّ ،
متوسط مع ّدالت البطالة يف املنطقة إىل  15يف املئة (وهو األعىل يف العامل) ،تتناول منافع
رسميّة .يف ضوء ارتفاع ّ
االجتامعي أقلّ ّية صغرية ج ًّدا .فضالً عن ذلك ،تو ّجه منافع التأمني الص ّح ّي الرئيسة نحو النخب العسكريّة
الضامن
ّ
والسياس ّية يف حني أنّها غري متاحة ملن ال ميارسون عمالً رسم ًّيا بدوام كامل .ففي بلدان مختلفة من مرص إىل لبنان
1
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خاص دخول أفضل املستشفيات الحكوم ّية (هذه النقطة
فالسعوديّة ،تستطيع النخب الحكوم ّية والعسكريّة بوجه ّ
موسعة ٍ
مبزيد من الدقّة يف الورقة).
ّ
الوطني متهي ًدا لتطوير سياسات الحامية االجتامع ّية
	.5ال ب ّد من إجراء إصالحات عاجلة يف إدارة الحكم عىل املستوى
ّ
يف املستقبل .يف الوقت الراهن ،تتض ّمن منافع التأمني الص ّح ّي خططًا ع ّدة مط ّبقة يف البلدان ،ما يؤ ّدي إىل هدر
الرسمي مع زيادة
االجتامعي
املوارد .ففي بعض البلدان مثل مرص ،تراجعت القدرة عىل الحصول عىل الضامن
ّ
ّ
العمل غري الرسميّني يف سوق العمل .وبالرغم من اختالف تقديرات الخرباء ،ليس الحيّز املا ّيل تح ّديًا خط ًريا يف
ّ
االجتامعي يراوح بني  7و 12يف
املنطقة العربيّة كام قد يكون يف بلدان أخرى حول العامل ،ذلك ألن مع ّدل اإلنفاق
ّ
املحل اإلجام ّيل تنفق عىل إعانات
املحل اإلجاميل .إذا افرتضنا أ ّن  10يف املئة عىل ّ
األقل من الناتج ّ ّ
املئة من الناتج ّ ّ
الغذاء والوقود ،وهذا أبعد ما يكون عن ُحسن إعادة توزيع الرثوات أو تخفيف الفقر ،فعندها من املمكن إعادة
تخصيص اإلنفاق يف ات ّجاه سياسات مبارشة للح ّد من الفقر تستطيع معالجة األهداف اإلمنائ ّية لأللف ّية بشكل
املتوسط املنخفض/املرتفع ،ما يشري
أفضل .2تندرج معظم البلدان العربيّة ضمن مجموعات البلدان ذات الدخل
ّ
إىل إمكان إيالء دور أفضل لسياسات رضيبيّة وتحويليّة ف ّعالة ميكن أن تشكّل قاعدة متويل لسياسات الح ّد من
الفقر.
تحمي من املخاطر ،وتساهم يف تلبية الحاجات البرشيّة األساسيّة ،وتضمن احرتام
	.6ينبغي للحامية االجتامعيّة أن
َ
حقوق اإلنسان .هذه املسائل مرتابطة ،ولكن سياسات الحامية االجتامعيّة يف املنطقة العربيّة تعتمد حاليًّا مقاربة
إصال ٍح عاجلٍ قصرية األمد غايتها صقل االستهالك وتخفيف مظاهر الفقر .تظهر التجارب السلب ّية يف أنحاء العامل أ ّن
مقاربة «التنمية أ ّوالً» مل ِ
تفض إىل مجتمعات مستق ّرة اجتامع ًّيا ،ومل تحقّق منافع إمنائ ّية عادلة ،تراعي البيئة
وحاجات كال الجنسني .يشار إىل أن الحكومات العرب ّية تتّبع مسار «التنمية أ ّوالً» هذا منذ عهد االستقالل وقد حان
وقت التغيري.
	.7تط ّبق جميع البلدان العرب ّية نظامي الزكاة والوقف امله ّمني ،وتعتمد املبادئ الدين ّية اإلسالم ّية أو املسيح ّية بخصوص
العدالة االجتامع ّية .هذه املوارد االجتامع ّية واملال ّية غاية يف األه ّم ّية ،لك ّنها ال تدار بشكل ف ّعال يع ّزز الح ّد من الفقر
يل.
والتناغم األه ّ
بنا ًء عىل التعليالت املبيّنة أعاله ،نق ّدم يف ورقة البحث هذه خمسة اقرتاحات أساسيّة العتامدها يف سياسة الحامية االجتامعيّة:
	.1ميكن املنطق َة العربيّة مبارشة إصالحات فوريّة ذات طبيعة تقنيّة وتصميميّة .يجب إصالح برامج شبكات األمان
االجتامعي بشكل عاجل من أجل تحسني تغطية الفقراء وزيادة التأثري يف مجال الح ّد من الفقر والالمساواة .تطبّق
ّ
األرد ّن وغ ّزة أنظمة تسري عىل ما يبدو يف االت ّجاه الصحيح .إنّ ا إضاف ًة إىل ذلك ،يجب أالّ يُنظَ َر إىل برامج التحويالت
يخرج املستفيدون من برامج
النقديّة املرشوطة عىل أنّها مشكلة اإلصالح العاجل .بل ينبغي الحرص عىل أالّ
َ
االجتامعي حاصلني فقط عىل مستوى الكفاف ،بل أن يكونوا قادرين
التحويالت النقديّة املرشوطة وشبكات األمان
ّ
عىل إحداث تغيري وتق ّدم حقيقيّني يف معيشتهم .ال يوجد ما ّ
يدل عىل ذلك يف البلدان العربيّة ،إذ تشري البحوث
األسايس من شبكات األمان
الحاليّة إىل مستويات عالية من التبعيّة حيث األرس التي تعيلها اإلناث هي املستفيد
ّ
االجتامعي.
ّ
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امي .هذه الخطوات
	.2مث ّة تو ّجه يف البلدان العرب ّية نحو توفري تغطية لجميع املوظّفني من خالل التأمني الص ّح ّي اإللز ّ
وعمل القطاعات غري الرسم ّية الذين قد يكونون
مر ّحب بها ،لك ّنها ال تغطّي بعض الفئات الضعيفة مثل املزارعني ّ
يف ضيق ،ويعانون البطالة أو ال يتقاضون أجو ًرا عالية .برامج التأمني هذه مدعومة أيضً ا برشاكات مع رشكات تأمني
الخاص ،ما يعني الحصول عىل رعاية ص ّحيّة ذات جودة عالية تختلف بحسب أقساط التأمني املدفوعة،
يف القطاع
ّ
ومن ث َ ّم ازدياد الالمساواة يف املجتمعات.
	.3يجب أالّ يكون الحصول عىل الرعاية الص ّحيّة املناسبة يف املنطقة العربيّة مقرونًا بربامج تأمني قامئة عىل العاملة أو
املحل
بالحالة الوظيفيّة .تنفق البلدان العربيّة عىل إعانات الغذاء والوقود ما يتخطّى  10يف املئة من الناتج ّ ّ
اإلجام ّيل ،ما يعني أن هناك ح ّي ًزا مال ًّيا لدعم املزيد من أنظمة الرعاية الص ّح ّية العا ّمة الف ّعالة .فعالً ،بحسب
املحل اإلجام ّيل ،تقديم
تقديرات منظّمة العمل الدول ّية ،ميكن َّ
أي بلد ،عرب استخدام اثنني يف املئة فقط من ناتجه ّ ّ
تحل إعانات الغذاء مشكلة نقص التغذية املستوطنة
االجتامعي والص ّح ّي ملواطنيه كافّة .ال ّ
رزمة دنيا من الضامن
ّ
األسايس
يف املنطقة العربيّة .يجب أ ّوالً معالجة العوامل االجتامعيّة مثل عدم القدرة عىل الحصول عىل الدخل
ّ
والخدمات الرضوريّة .يف هذا اإلطار ،قد تشكّل النفقات الص ّحيّة الفرديّة نحو  50يف املئة من إنفاق األرس يف املنطقة
العرب ّية وهي من املس ّببات الرئيسة للفقر والالمساواة.
وعمل القطاعات غري الرسميّة،
	.4لذلك من املهم أن تنظر املنطقة العربيّة يف كيفيّة حصول العاطلني عن العملّ ،
وذوي الدخل املنخفض ،عىل الخدمات االجتامعيّة األساسيّة وعىل ح ٍّد أدىن من الدخل .ستثري سياسة االستهداف أو
رض أيضً ا بالفئات
استطالع املوارد املال ّية أسئلة حول الفئات التي يجب إدراجها وتلك التي يجب استبعادها ،وقد ت ّ
التي تتلقّى مساعدات .كذلك تنطوي عىل خطر خلق تبع ّية وسط الفئات الضعيفة ،ما يشري إىل صعوبة معالجة
خاص نظ ًرا إىل ارتفاع مع ّدالت البطالة يف املنطقة
مشاكل الفقر عىل املدى الطويل .هذه املسألة مه ّمة بوجه ّ
العربيّة.
اعي بل أن يكون تاب ًعا له ،األمر الذي يوجد
	.5ينبغي للنم ّو
ّ
االقتصادي يف املنطقة العرب ّية أن يشمل القطاع الزر ّ
اجتامعي
حلوالً ملختلف املشاكل عرب خلق فرص عمل رسم ّية للفالّحني ميكن أن تكون مشمولة بخطط ضامن
ّ
يحل مشاكل ندرة الغذاء والحصول عىل املاء .ويف هذا الصدد ،ال ب ّد من االستثامر يف
رسميّة .من شأن ذلك أن ّ
تول ذلك ،إذ قد تكون املساحات الجغرافيّة املعنيّة غارقة يف الفقر.
البنية التحتيّة ،ووحدها الدولة قادرة عىل ّ
وتستحق سياسات سوق العمل التي تع ّزز إيجاد فرص عمل عناي ًة عىل املدى القصري والطويل م ًعا .إىل ذلك،
هذا
ّ
خاصة كام يف الهند حيث تسيطر نخبة من رجال األعامل عىل
يجب أال يرتكّز النم ّو
االقتصادي عىل قطاعات ّ
ّ
املؤسسة السياس ّية.
مجاالت النم ّو عرب بناء روابط مع ّ
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مقدّمة :ملحة عا ّمة عن ورقة البحث
وإطارها النظريّ

بدأت البلدان العرب ّية يف تسعينات القرن العرشين باإلعالن رسم ًّيا عن وجود الفقر يف مجتمعاتها .3منذ مطلع القرن الحادي
والعرشين ،شهدت املنطقة اهتام ًما متزاي ًدا مبساهمة سياسات الحامية االجتامعيّة يف التنمية البرشيّة ،وذلك مر ّده إىل ح ٍّد
كبري إىل زخم األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة وجدول أعامل األمم املتّحدة للتنمية ملا بعد  .4 2015يتامىش ذلك مع تح ُّو ٍل أكرب يف
سياسة التنمية العامل ّية :يؤيّد البنك الدو ّيل 5أكرث فأكرث برامج التحويالت النقديّة ويتح ّرى بعض علامء االقتصاد البارزين مفهوم
االزدهار املشرتك ،يف حني تر ّوج منظّمة العمل الدول ّية 6ألرض ّية الحامية االجتامع ّية .هذه التح ّوالت يف السياسة تعكس
الحقائق الواقعة :انعدام فعالية مقاربة «التنمية أ ّوالً» ،واستمرار الفقر املدقع ،والطبيعة امل َطيلة للمشاكل االجتامع ّية يف
املنطقة العربيّة ،ما أ ّدى إىل ثورات شعبيّة تطالب بالكرامة اإلنسانيّة والعدالة االجتامعيّة .وقد كان معهد بحوث األمم
املتّحدة للتنمية االجتامعيّة ( )UNRISDيسعى إىل تطوير جدول أعامل للسياسة االجتامعيّة للبلدان النامية ،وما بني العامني
 2013و ،2016نرشت لجنة األمم املتّحدة االقتصاديّة واالجتامع ّية لغرب آسيا ( )UN-ESCWAخمسة تقارير عن السياسة
االجتامع ّية املتكاملة بحثت الوضع يف املنطقة العرب ّية .هذا الرتكيز عىل الحامية االجتامع ّية يعكس هاجس تقليل أعداد
االقتصادي.
الغارقني يف فقر مدقع (أولئك الذي يعيشون بأقل من  1.25دوالر أمرييكّ يف اليوم) والتخفيف من آثار الضعف
ّ
ما الذي تعنيه الحامية االجتامع ّية إذًا يف السياق الحا ّيل للبلدان العرب ّية؟ وهل توجد دروس عن السياسة يجب تعلّمها من
املامرسات الجيّدة القامئة يف املنطقة العربيّة والبلدان النامية األخرى؟ يح ّدد هذان السؤاالن إطار األهداف الرئيسة لورقة
البحث هذه ،وهي:
	.1تقديم ملحة عا ّمة جوهريّة عن سياسات الحامية االجتامع ّية ومناهجها يف املنطقة العرب ّية عرب تحديد نطاق خطط
االجتامعي واملساعدة االجتامع ّية القامئة حال ًّيا هناك.
الضامن
ّ
	.2تحليل موقع البلدان العرب ّية يف ضوء النزعات العامل ّية الجديدة يف السياسات االجتامع ّية وتقديم اقرتاحات ميكن
السياسات االجتامعيّة الجديدة عىل أساسها التأثري إيجابًا يف تق ّدم املنطقة عىل مستوى التنمية البرشيّة.
املؤسسات الدوليّة ،والوطنيّة ،واملحلّيّة يف تأمني خدمات الحامية االجتامعيّة وبرامجها.
لذا تسلّط هذه الورقة الضوء عىل دور الالّعبني و ّ
أسايس بالطرق
كام تركّز قدر اإلمكان عىل أه ّم ّية تخطّي اإلجراءات القصرية األجل الرامية إىل مساعدة الفقراء نحو االهتامم بشكل
ّ
االجتامعي ،وبناء روابط أقوى بني الدولة واملجتمع .إال أن
التي قد تساعد الحامية االجتامع ّية معها عىل الرتويج للعدالة ،والتالحم
ّ
التقييامت املوثقة آلثار برامج الحامية االجتامعية يف العامل العريب والتي تناقش هنا غري كاملة .لذلك ،سيتم وضع تص ّور باالستناد إىل
األدلّة التي توصلّت إليها البحوث حديثاً.
والحال أ ّن الطرق التي تؤ ّدي إىل الحامية االجتامعيّة متش ّعبة وتعتمد كث ًريا عىل الظروف االقتصاديّة ،واالجتامعيّة ،والسياسيّة
سيايس عىل القادة العرب أن يقوموا به ،لك ّنها تخضع أيضً ا العتبارات
لكل بلد .الحامية االجتامعيّة هي ،إىل ح ٍّد بعيد ،خيار
ّ
ّ
االقتصادي أو املطالب العقائديّة؛
خاصة بالكفاءة االقتصاديّة؛ مثل تطوير قاعدة مهارات السكّان العاملني لتلبية مطالب النم ّو
ّ
ّ
3
4
5
6
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جواد2011 ،؛ خالدي-بيهم.2003 ،
األمم املتّحدة/جامعة الدول العرب ّية.2013 ،
ر .سيلفا وآخرون.2012 ،
ّ
منظمة العمل الدول ّية.2009 ،

الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية :نزعات ناشئة وتوصيات بشأن السياسة االجتامع ّية املستقبل ّية

لكل مواطنٍ أو مقيمٍ يف البلد .7هكذا بينام تسلّط الورقة الضوء
مثل املسلّامت من أهداف ضامن العدالة واملساواة االجتامع ّية ّ
عىل النزعات واملقاربات األساس ّية للحامية االجتامع ّية يف بلدانٍ من أمريكا الالتين ّية إىل أفريقيا والرشق األقىص ،وشبه القا ّرة اآلسيويّة،
ال تزال القرارات حول السياسة االجتامع ّية للبلدان العرب ّية تابع ًة للسياق ،إذ إ ّن التقييامت املوثوق بها آلثار برامج الحامية االجتامع ّية
هذه غري مكتملة .مع ذلك ،توجد مبادئ مه ّمة ميكن أن ترشد هذا املسار ،سوا ًء كانت تتعلّق بالكفاءة االقتصاديّة أو العدالة
املؤسسات والالعبون
االجتامع ّية) وتح ّدد يف الجزء التايل الذي يعرض ملحة عا ّمة تص ّورية مقتضبة عن الحامية االجتامع ّية :أهدافها ،و ّ
الذين يتع ّهدونها ،واألدوات واآلل ّيات التي يستخدمونها لتحقيق أهداف الحامية االجتامع ّية.
تتمثّل فكرة البحث الجوهرية يف ورقة البحث هذه أن ينبغي للسياسة العا ّمة الف ّعالة أالّ تركّز عىل الح ّد من الفقر فحسب ،بل عىل
أساسا إىل الطبيعة املتع ّددة األبعاد للفقر كظاهرة ناجمة عن عوامل بنيويّة
الح ّد من حاالت الالمساواة االجتامع ّية أيضً ا .مر ّد ذلك ً
لكل من االنقسامات بني الجنسني،
االقتصادي .إ ّن ٍّ
االجتامعي ،والعالقات السياسيّة املحيطة بعالقات اإلنتاج
جوهريّة مرتبطة باالقتصاد
ّ
ّ
العاملي ،لَتأث ًريا يف
األقل من ًّوا يف االقتصاد
التجاري بني البلدان املتق ّدمة و ّ
والطبقات ،وبني الريف واملدينة ،وأكرث فأكرث لرشوط التبادل
ّ
ّ
حدوث الفقر وتجربته .كذلك الرتكيز عىل الالمساواة االجتامع ّية سيعني أ ّن سياسات التنمية االقتصاديّة والحامية االجتامع ّية يجب أن
تكون مرتابطة بشكل وثيق ليك ال تعالج عوارض الفقر فحسب (كخسارة الدخل املفاجئة) وإمنا أيضً ا أسباب الفقر مثل العمل غري
الرسمي يف األرياف ،أو عدم الحصول عىل القروض ،أو السياسات الرضيب ّية التنازل ّية مثل االعتامد املفرط عىل الرضيبة عىل القيمة
ّ
املضافة يف بعض البلدان العربيّة مثل لبنان ،ما يؤث ّر سلبًا يف الفقراء.
يشري هذا الوضع إىل رضورة التص ّدي يف البلدان العربيّة لتطوير سياسات حامية اجتامعيّة جديدة يف سياق يكون فيه الفقر
مفهو ًما مبصطلحات تع ّدد األبعاد ووثيق الصلة مبشاكل الالمساواة االجتامعيّة ،حيث ترصد السياسات أسباب الفقر ال عوارضه
العاملي والنظام
فحسب ،وحيث يكون لالقتصاد
السيايس تأثري مبارش يف الواقعات االجتامع ّية-االقتصاديّة الوطن ّية .8يؤ ّدي ذلك
ّ
ّ
االقتصادي والحامية االجتامع ّية أن ت ُدا َر م ًعا بال
إىل نشوء نظام معقّد من الرابحني والخارسين حيث ينبغي ألهداف النم ِّو
ّ
توانٍ  .9ذلك أنه يف حال يراد من نظم الرعاية االجتامع ّية تحقيق أهداف أكرب من مج ّرد تخفيف عوارض الفقر عىل املدى
القصري من خالل برامج التحويالت النقديّة أو املساعدة االجتامعيّة العينيّة ،ال ميكن بناؤها عىل أساس السياسات التي
املتوسطة دعمه،
تستهدف الفقراء أو األفقر وحدهم .وليك يكون نظام الرعاية االجتامعيّة ناج ًحا ومستدا ًما ،عىل الطبقات
ّ
فرص الحصول
ألنّه يحفّز القدرات اإلنتاج ّية لالقتصاد ويقدر عىل دعم أنظمة توزيع الدخل القامئة عىل الرواتب والرضائبُ .
عم يخضع
األسايس رشطان سياس ّيان رضوريّان من أجل تغيري
عىل الخدمات األساس ّية وضامناتُ الدخل
اجتامعي عادل بعي ًدا ّ
ّ
ّ
لتوجيه السوق من األدوات واالستهداف.
عىل صعيد آخر ،يجب فتح مجاالت سياس ّية واجتامع ّية جديدة من أجل قيام حوار ف ّعال وتحقّق املطالبات بالرعاية
االجتامع ّية .من الواضح أ ّن هذا ما نحتاجه اليوم يف ضوء الثورات يف املنطقة العرب ّية ،إذ تظهر أدلّة واضحة من بلدان أخرى
الحق يف العمل ،والغذاء ،والحصول عىل
مثل الربازيل ،وكوستاريكا ،والهند أ ّن إدراج حقوق املواطنني أو حقوق مع ّينة ،مثل ّ
أدى بدوره إىل إدراج برامج
املعلومات ،قد ساعد يف تطوير حوارات سياسيّة بني السلطات الرسميّة واملواطنني ،األمر الذي ّ
10
حامية اجتامعيّة مثل برنامج  Bolsa Famíliaيف الربازيل وقانون كفالة العاملة الريفيّة الوطنيّة يف الهند .
لطاملا كانت السياسة االجتامع ّية مرتبطة بشكل أكرب بالسياسة العا ّمة يف االقتصادات الرأسامل ّية املتط ّورة يف أوروبا الغرب ّية
أقل يف أمريكا الشامليّة .وقد أ ّدت يف هذين السياقني وظائف جوهريّة ويف بعض األحيان متناقضة :الرتويج للعدالة
وإىل ح ٍّد ّ
االجتامعيّة والتوزيع العادل للرثوة واملوارد أو تخفيف اآلثار الكارثيّة القتصاد السوق الح ّر عرب دعم الفئات الضعيفة التي
تخرس دخلها أو من ليس لديهم شبكات دعم اجتامع ّية يلجأون إليها.
 7ووكر2013 ،؛ معهد األمم املتّحدة لبحوث التنمية االجتامع ّية.2010 ،
 8ووكر.2013 ،
 9ميدجيل.2013 ،
 10هال2013 ،؛ موتاتكار.2013 ،
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أ ّما مفهوم الحامية االجتامع ّية نفسه ،فهو مختلف عن مقاربة شبكة األمان املو ِّجهة للسياسات اإلمنائ ّية والسائدة يف الثامنينات
االقتصادي يف أنحاء العامل ،وذلك
والتسعينات من القرن العرشين .مت ّيزت هذه الفرتة بارتفا ٍع حا ٍّد يف مستوى الفقر والضعف
ّ
العاملي وتطبيق برامج التعديل البنيوي التي أرخت أثرها أيضً ا عىل
أسايس نتيجة اإلجراءات املعتمدة يف االقتصاد
بشكل
ّ
ّ
البلدان موضوع هذا البحث .تؤ ّدي الحامية االجتامعيّة ثالث وظائف )1( :11وظيفة متعلّقة بالرعاية تهدف إىل حامية
البرشي من أجل
مستويات االستهالك األساس ّية بني الفقراء؛ ( )2وظيفة اقتصاديّة تهدف إىل تسهيل االستثامر يف رأس املال
ّ
ترويج املشاركة االقتصاديّة وتعزيز عمل الفقراء؛ ( )3وظيفة سياس ّية تهدف إىل تحسني رشع ّية الدولة حيث خدماتُ الرعاية
االجتامع ّية وسيلة يف نظر األحزاب والحركات السياس ّية الساعية إىل كسب األصوات واملناصب .وقد ساعد ارتفاع مع ّدل الفقر
االقتصادي عىل تحسني فهم تكلفة عدم اعتامد سياسات حامية اجتامع ّية .يناقش باريانتوس وهيوم 12بتفصيل أكرب
والضعف
ّ
أثر غياب سياسات الحامية االجتامعيّة يف إنتاجيّة املزارع وأرباحها ،والتغذية ،و َوفَيات األطفال ،وممتلكات الفقراء ،ناهيك
عن التكاليف املبارشة الناشئة عن مخاطر مثل الجفاف ،واملجاعة ،وصدمات أسعار الصادرات التي تُنيخ بثقلها عىل بلد أو
منطقة بر ّمتها .كذلك ميكن معالجة أشكال الفقر العابرة الناجمة عن التع ّرض املبارش ملخاطر العمل أو املخاطر الص ّح ّية عرب
إجراءات الحامية االجتامع ّية.
اجتامعي أكرب بكثري
من شأن هذه املشاكل تخطّي الرؤية االقتصاديّة املفرطة للحامية االجتامع ّية كصقلٍ لالستهالك نحو تح ّول
ّ
واالجتامعي الحا ّد .تلك هي املدرسة الفكريّة
السيايس
ورضوري ج ًّدا ،ال س ّيام حال ًّيا يف املنطقة العرب ّية يف وقت االضطراب
ّ
ّ
ّ
املعب عنها بوضوح يف تقرير سابايتس-ويلر ودفرو 13الذي شكّل إطار تقارير ع ّدة حول الحامية االجتامع ّية يف منطقة الرشق
ّ
14
األوسط وشامل أفريقيا ،وبالفعل ساعد عىل تحديد إطار السياسة االجتامعيّة يف جنوب أفريقيا  .عىل سياسات الحامية
االجتامعيّة وفق هذه الرؤية أن تذهب أبعد من تحويالت النقود أو الطعام لتشمل توزيع املوارد من أجل الح ّد من اعتامد
الفقراء عىل املساعدات ومتكينهم من تحقيق معيشة مستدامة .تعالج سياسات مامثلة من الحامية االجتامع ّية مشاكل
الهشاشة االجتامع ّية ال من خالل تحويل املوارد بل من خالل تقديم خدمات اجتامع ّية وتغيري السلوك يف ات ّجاه الفئات
العمل ،وإيجاد مساحات للدميقراط ّية التشاوريّة وحمالت
الضعيفة اجتامع ًّيا .قد تتض ّمن الخدمات االجتامع ّية دعم نقابات ّ
التوعية العا ّمة لدعم االعرتاف باملجموعات الضعيفة.
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االجتامعي واملساعدة
يعرض الجدول  1أدناه اآلليّات واألدوات الرئيسة للحامية االجتامعيّة ،ويظهر تعطّل برامج الضامن
ّ
االجتامع ّية وفقًا لتصنيف البنك الدو ّيل 15املستخدم يف ورقة البحث هذه ملراجعة نزعات السياسة األساس ّية السائدة حال ًّيا يف
البلدان العرب ّية وعرب البلدان النامية األخرى.
االجتامعي واملساعدة االجتامع ّية
الجدول  :1آل ّيات السياسة االجتامع ّية وأدواتها :الضامن
ّ
معاشات التقاعد اإلسهام ّية للشيخوخة
االجتامعي/التأمني الص ّح ّي
الضامن
ّ

املساعدة
االجتامع ّية

الشيخوخة
الباقون عىل قيد الحياة
العجز
تعويضات اإلصابات الوظيف ّية
اإلجازة املرضيّة املدفوعة
التأمني الص ّح ّي
األمومة
االجتامعي األخرى
أنواع الضامن
ّ

التحويالت النقديّة /برامج متويل البنك املركزي التحويالت النقديّة
املركزي
برنامج الدخل املنخفض/برامج متويل البنك
ّ
املعاشات االجتامعيّة غري اإلسهاميّة
املعاشات االجتامع ّية
ة/مخصصات
مخصصات
التحويالت النقديّة األخرى/الربامج
ّ
ّ
ّ
األوالد/املخصصات العائليّ
األيتام
إعانات الوالدة/الوفاة
استحقاقات العجز
التعويضات األخرى
التحويالت النقديّة املرشوطة
التحويالت النقد ّية املرشوطة
قسائم الطعام وإيصاالته
تحويالت الغذاء العين ّية
الحصص الغذائ ّية
التغذية اإلضاف ّية
توزيع الغذاء الطارئ
التغذية املدرس ّية
التغذية يف املدارس
تعويضات السكن
برامج املساعدة االجتامع ّية األخرى
املنح الدراسيّة
الص ّحة
اإلعفاءات من دفع الرسومّ ،
اإلعانات
املساعدات االجتامعيّة األخرى
املال مقابل العمل
األشغال العا ّمة
الغذاء مقابل العمل

املصدر :البنك الدو ّيل أطلس الحامية االجتامع ّية
 15سيلفا وآخرون.2012 ،
تقرير التنمية اإلنسان ّية العرب ّية  -سلسلة أوراق بحث ّية
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قد تتّخذ قواعد االستحقاقات آلل ّيات الحامية االجتامع ّية هذه أحد األشكال الستّة اآلتية ،واملؤ ّدية إىل نوعني مختلفني من
أفقي (نحو مجموعات ذات نقاط
إعادة توزيع الدخل :نوع
ّ
عمودي (من مجموعات الدخل املرتفع إىل الدخل املنخفض) أو ّ
16
ضعف ومع ّرضة ألخطا ٍر مع ّينة ،مثل الشيخوخة واليتم) :
مخصصات التعليم أو الغذاء العامليّة .ميكن
	.1الحامية شمول ّية (مثالًّ :
الحق يف املواطنة أو يف اإلقامة يف بلد ما مثل ّ
تعريفه أيضً ا عىل أنه الح ّد األدىن من االستهالك أو الدخل الذي ميلك جميع أفراد السكّان حقًّا فيه)
 .2الحامية مرتبطة بالعاملة/اإليرادات (مثالً :التأمني ضد البطالة واملرض أو معاشات التقاعد حيث يتم تعويض الدخل
االجتامعي من خالل خطط العاملة الرسم ّية)
ملج ّرد قيام طالبي الحامية بدفع كافّة رسوم اشرتاكهم يف الضامن
ّ
 .3االنتقاء الذا ّيت (مثالً قيام املواطنني باختيار أنفسهم كام يف الربامج العامل ّية العا ّمة لذوي الدخل املنخفض)
	.4استطالع املوارد املال ّية (مثالً :املساعدة االجتامع ّية النقديّة أو العين ّية حيث عىل طالبي الحامية استيفاء معايري مع ّينة
يشكّل دخل األرسة فيها عمو ًما أحد املركّبات ،أو غياب املعيل الذكر)
 .5الحامية فئو ّية (مثالً :األيتام أو األرس التي ترعاها النساء كربامج كفالة األيتام أو برامج التغذية املدرس ّية)
 .6الحامية جغراف ّية (مثالً :الريف مقابل املدينة كربامج كفالة العاملة).
يعرض معهد بحوث األمم املتّحدة للتنمية االجتامع ّية 17بعض الحجج القويّة حول السياسة التي تؤيّد الشمول ّية كسبيل
للرتويج ملسارات املساواة االجتامعيّة الطويلة األمد واملتجذّرة ،التي تناقش يف القسم اآليت ألنّها مشتقّة مبارش ًة من تجارب
السياسة األخرية يف البلدان النامية التي نجحت يف تحسني نتائج الحامية االجتامعيّة ملواطنيها .يف الوقت الراهن ،يختتم القسم
األ ّول هذا مبلخّص عن البنية العا ّمة لورقة البحث.
مستخلصا بعض
موسعة عن النزعات الجديدة لسياسة الحامية االجتامع ّية يف البلدان النامية،
ً
يطرح القسم الثاين نبذة ّ
الدروس الرئيسة يف السياسة من هذه البلدان التي قد ترغب البلدان العرب ّية يف أخذها يف عني االعتبار ،من ضمن ذلك النظر
اجتامعي تح ّويل وليس السرتاتيجيات قصرية األمد لصقل
يف املدى الذي ميكن أن تشكّل فيه الحامية االجتامع ّية مح ّف ًزا لتغيري
ّ
االجتامعي يف البلدان النامية.
الخاصة بسياسة التمويل
االستهالك فحسب .ينتهي هذا القسم بدراسة ملختلف الخيارات
ّ
ّ
يف املقابل ،يناقش القسم الثالث السياق الحا ّيل لسياسات الحامية االجتامعيّة يف املنطقة العربيّة عرب مراجعة األسس،
الفاعلني/املؤسسات التي ت ّؤمن الحامية االجتامعيّة ،آليّات وأدوات السياسة وأنواع االستحقاق .من شأن ذلك أن يفتح أيضً ا
ّ
باب املناقشة عىل طرق استحقاق الحامية االجتامع ّية والتي قد تكون سياساتها مالمئة أكرث لبعض املشاكل االجتامع ّية أو
الفئات الضعيفة.
أ ّما القسم الرابع ،فيذهب بالنقاش إىل مدى أبعد عرب استكشاف الفوارق بني برامج واسرتاتيجيات الحامية االجتامع ّية وبينها
وبني النزعات الناشئة التي تناقش يف القسم الثاين من ورقة البحث .من شأن ذلك تسليط الضوء عىل املامرسات الج ّيدة يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا واملقاربات الجديدة لتطوير السياسة .سيدرس هذا القسم أيضً ا املنشورات الحاليّة حول
التحديات االجتامعيّة التي تواجه منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وكيفيّة تصدي أنظمة الحامية االجتامعيّة هناك لها.
خاصة بسياسة الحامية االجتامع ّية
وأخ ًريا ،يلخّص القسم الخامس املواضيع الرئيسة التي يناقشها هذا البحث ،ويق ّدم توصيات ّ
للمنطقة العرب ّية.
 16معهد بحوث األمم املتّحدة للتنمية االجتامع ّية.2010 ،
 17نفسه
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1

نزعات سياسة الحامية االجتامع ّية يف البلدان النامية

االجتامعي وإدراج برامج املساعدة االجتامع ّية .18يركّز
تكرث التجارب عرب البلدان النامية يف مجال توسيع تغطية الضامن
ّ
أسايس عىل حاالت من الصني ،والهند ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا ولو أنه يأخذ يف االعتبار
هذا القسم من البحث بشكل
ّ
بلدانًا أخرى مثل تايوان ،وكوريا الجنوبيّة ،وماليزيا وكوستاريكا .برزت يف اآلونة األخرية تغطية إعالميّة ملجموعة جديدة
من البلدان تس ّمى «مينت» ،وهي املكسيك ،وإندونيسيا ،ونيجرييا ،وتركيا ،يرى فيها بعض املحلّلني الجيل التايل من
االقتصادات االنتقال ّية بعد الربازيل ،وروسيا ،والهند والصني .وقد أجريت إصالحات مه ّمة عىل صعيد الحامية االجتامع ّية
معبة للمنطقة العرب ّية .19بحسب
يف بعض هذه البلدان مثل إصالح إعانات الوقود يف إندونيسيا والتي قد تعطي ً
دروسا ّ
ما يتوافر من املنشورات ،تختلف البلدان من حيث مقارباتها إلدراج الحامية االجتامع ّية ،وكذلك حول كيف ّية تنظيم
الحامية وتقدميها .ويختلف األثر الواضح للحامية االجتامعيّة ،من الرتكيز عىل رشعيّة الدولة إىل الرتويج للمواطنة
االجتامعيّة فالح ّد من مستويات الفقر ،سواء أبعبارات مطلقة أم نسبية .ال وجود لسياسة واحدة تناسب الجميع ،بل إن
سياسات الحامية االجتامع ّية هي نتاج عوامل سياس ّية ،واقتصاديّة ،ودميغراف ّية ،واجتامع ّية ال تضمن بالرضورة تحقّق
حس ًاسا أال وهو وجود معطيات أساس ّية عن الفقر يف البلد ومعلومات موثوقٍ بها
نتائج السياسة املرج ّوة .لك ّن مث ّة عامالً ّ
حول الحاجات االجتامع ّية وحالة الفقراء يف هذا البلد .هذا النقص يف البيانات واملعطيات األساس ّية الوطن ّية عن الفقر
هو سمة من سامت العديد من الدول العربيّة اليوم.
الحكومي
السيايس من جانب الدولة مهام قلّت موارد هذه الدولة .لقد أصبح العمل
هنالك أيضً ا قاسم مشرتك أال وهو العمل
ّ
ّ
مهم للمنطقة العربيّة ،ويجب أن يستم ّر كذلك .عىل نحو مامثل ،يجب دعم الجهود املتواصلة
يف مجال الحامية االجتامعيّة ًّ
بخاصة هو أن تؤ ّدي الدولة
لفتح مجال
سيايس أمام الحوار بني الدولة واملجتمع واملطالبة بحقوق الرعاية االجتامع ّية .امله ّم ّ
ّ
دو ًرا قويًّا عىل صعيد الحامية االجتامع ّية يف الرتويج للخدمات االجتامع ّية العامل ّية ،وإ ّن لهذا الدور ،وفق دراسات الحالة
الكثرية التي أجراها معهد بحوث األمم املتّحدة للتنمية االجتامع ّية ( ،)2010أثره املستدام والعادل يف الح ّد من الفقر وضامن
االجتامعي يف البلدان النامية.
التالحم
ّ
إذَن يراجع هذا القسم تجربة نزعات الحامية االجتامعيّة يف أبرز الدول النامية عرب دراسة مسارين أساسيّني يف السياسة ،هام
االجتامعي أو املساعدة االجتامعيّة والشموليّة مبا يتامىش مع النقاش املذكور يف الجدول  .1يأيت الرد ههنا من
شبكات األمان
ّ
مؤسسات التنمية ،حيث يجب وضع شبكات أمان
خالل ح ّجة جوهريّة حول السياسات االجتامع ّية املتكاملة ،ق ّدمتها أبرز ّ
اجتامعي ضمن أنظمة حامية اجتامع ّية أوسع.20
ّ

 18معهد بحوث األمم املتّحدة للتنمية االجتامع ّية2010 ،؛ ميدجيل وآخرون.2013 ،
 19سيلفا وآخرون.2012 ،
 20نفسه
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 1.1سياسات الحامية االجتامع ّية الشمول ّية
ازداد اإلنفاق العا ّم عىل الخدمات االجتامع ّية يف الستّينات والثامنينات من القرن العرشين كجزء من مساعي التحديث وبناء
بعض من الدول التنمويّة .فقد أنشأت ٌ
مدارس ،وجامعات،
دول يف أمريكا الالتين ّية وأفريقيا جنوب الصحراء
األ ّمة التي أطلقها ٌ
َ
أسايس نحو املدن .ميكن رؤية منافع هذه املبادرات من خالل تراجع
وشبكات رعاية ص ّح ّية ،ولو ظلّت مو ّجهة أ ّوالً وبشكل
ّ
أسايس إىل أه ّميّة الخدمات االجتامعيّة الشموليّة.
مع ّدالت ال َوفَيات من األمهات واألطفال ،كام تشري بشكل
ّ
لسياسات الحامية االجتامعيّة الشموليّة فعالً تاري ٌخ طويل يعود إىل بعض بلدان أوروبا الشامليّة كام يف البلدان االسكندينافيّة
وأيضً ا يف أملانيا وفرنسا .تتض ّمن مبادئ الشمول ّية مقاربة قامئة عىل الحقوق تجاه الحامية االجتامع ّية والتزا ًما باملشاركة يف
تح ّمل املخاطر وتوزيع املوارد عموديًّّا وأفق ًّيا .شهدت هذه املبادئ بشكل متزايد تح ّديات من نزعات جديدة يف السياسة نحو
برامج املساعدة االجتامع ّية املو ّجهة عرب العامل كام سيتّضح الحقًا يف هذا القسم.
مع ذلك ،مث ّة أدلة قويّة تظهر أ ّن الحامية االجتامع ّية الشمول ّية ميكن أن تعود عىل البلدان مبنافع كثرية:
مي :تتمثّل آل ّية الحامية االجتامع ّية الشمول ّية يف «ضامن الح ّد
	.iإنتاج آل ّيات أفضل لتوزيع املوارد وللتمويل التقدّ ّ
األدىن للدخل» ،أال وهو حق كل مواطن يف تحويل الدخل يف وقت الحاجة أو عندما يواجه مستج ّدات حيات ّية مثل
التقاعد أو والدة طفل .ميكن أيضً ا تصنيف السكّان املستفيدين ضمن فئات ،مثل الجنس أو الس ّن .هذا املبدأ
متجذّر يف مبادرة أرضيّة الحامية االجتامعيّة ملنظّمة العمل التجاريّة للعام  .2009لهذه الغاية ،ووفق حسابات
اجتامعي أساسيّة ملستحقّات
املحل اإلجام ّيل تغطية رزمة ضامن
املنظّمة ،ميكن ملا بني اثنني وثالثة يف املئة من الناتج ّ ّ
ّ
الشيخوخة والعجز والطفولة.
التوصل إليها يف تسعينات القرن العرشين أ ّن بلدانًا
	.iiتخفيض معدّالت الفقر والالمساواة :تظهر أدلّة حول مستويات الفقر تم ّ
الرضيبي يف حني
قد متكّنت ،يف بعض الحاالت ،من تخفيف مع ّدالت الفقر بنسبة  78يف املئة بعد تطبيقها سياسات التحويل
ّ
21
أن مع ّدالت الفقر يف البلدان الليربال ّية-الجديدة مثل كندا ،وأسرتاليا ،واململكة املتّحدة تراجعت بنسبة  50يف املئة فقط .
البرشي :أدوات الحامية
والص ّحة لتنمية رأس املال
	.iiiتعزيز النم ّو
االقتصادي من خالل االستثامرات يف التعليم ّ
ّ
ّ
االجتامعي أو املساعدة االجتامعيّة تساعد
االجتامعيّة مثل تحويالت الدخل التي تدفعها برامج التأمني الص ّح ّي
ّ
الفقراء يف الحصول عىل هذه الخدمات وتغطية التكاليف املتّصلة بها مثل النقل ،واللوازم املدرس ّية ،واألدوية .من
شأن الحامية االجتامع ّية أيضً ا دعم اإلنتاج ّية وتحسني ص ّحة السكّان عند استثامر التحويالت يف السكن والتغذية.
االجتامعي ،مثل برامج معاشات التقاعد ،مح ّفزات للموظّفني وأرباب العمل م ًعا
هذا وتؤ ّمن سياسات الضامن
ّ
بتخصص القطاع.
للقيام باستثامر طويل األمد يف املهارات مبا يسمح ّ
طرحت بلدان ع ّدة يف العامل النامي برامج حامية اجتامعيّة شموليّة .كجزء من التح ّوالت االجتامعيّة الكربى التي شهدتها الهند
يف العقود األخرية ،ق ّدمت واليات فيدراليّة ع ّدة مثل كرياال ،وتاميل نادو ،وهيامشال براديش خدمات جوهريّة بشكل
شمو ّيل .22كانت تاميل نادو أ ّول والية هنديّة تدرج وجبات غداء م ّجان ّية وشمول ّية يف املدارس االبتدائ ّية كجزء من الجهود التي
ٍ
بعدئذ أصبحت تاميل نادو
علم أ ّن مع ّدل سوء تغذية األطفال يف الهند هو األعىل يف العامل.
تبذلها ملكافحة نقص التغذيةً ،
مثاالً لباقي الواليات الهنديّة .23ذكرت املشاكل االجتامع ّية التي تواجه الهند بطرق ع ّدة الحقًا يف ورقة البحث هذه حول
املنطقة العربيّة .نقص التغذية مشكلة أساسيّة يف هذا الصدد .متلك الهند ،مثل بعض البلدان العربيّة ،نظام إعانات غذائيّة
زخم
بربنامج شمو ّيل .يشمل الربنامج الحبوب وموا ّد الطبخ الرئيسة ويشكّل جز ًءا من حملة
ّ
«الحق يف الغذاء» التي كسبت ً
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يف الهند .كذلك ساعدت برامج التغذية الوطن ّية يف الهند عىل تحسني الحضور يف املدارس االبتدائ ّية والتسجيل فيها ولو أن
اآلثار األوسع نطاقًا يف جودة التعليم وتغذية األطفال مل تتّضح بعد .بالفعل ،برنامج التغذية املدرس ّية غري ٍ
كاف ملعالجة مشكلة
الجسدي ألن ذلك يستدعي تدخّالت متع ّددة القطاعات.
ضعف األطفال
ّ
يخضع برنامج اإلعانات الغذائيّة هذا ملراجعة من قبل البنك الدو ّيل الذي أوىص بأن تقوم الهند بإصالحات يف الربنامج عرب
الشمويل بالخدمات يف الح ّد من االنقسامات الدينيّة
ّ
اعتامد التحويالت النقديّة .24تساعد هذه األشكال من التزويد
والطبق ّية والطائف ّية يف الهند ،ما يدفع املنطقة العرب ّية إىل استخالص دروس مه ّمة من ذلك.
اطي للسلطة يف
أدرجت بلدان أخرى ،مثل كوريا وتايوان وكوستاريكا ،برامج حامية اجتامع ّية شمول ّية .تزامن االنتقال الدميقر ّ
الص ّحة ،ومعاشات التقاعد ،والبطالة فضالً عن
أواخر تسعينات القرن العرشين مع إصالحات يف برامج التأمني
االجتامعي عىل ّ
ّ
توسع تغطية الحامية االجتامع ّية وتعزيز مساواتها .ولكن ،بضغط من
«ضامن الح ّد األدىن ملستوى املعيشة» ،األمر الذي أ ّدى إىل ّ
العمل ومنظّامت ع ّدة من املجتمع املد ّين ،تم دمج برامج تأمني ص ّح ّي ع ّدة يف برنامج متكامل واحد للص ّحة العا ّمة وذلك
نقابات ّ
خالل حكم الرئيس كيم داي-جونغ .أمثر ذلك نتائج مه ّمة مثل انخفاض التكاليف اإلدارية من  11.4إىل  4.7يف املئة يف العام ،2003
لك ّن ذلك يعود أيضً ا إىل تساوي رشوط االستحقاق .كام أُدر َِج مبدأ «ضامن الح ّد األدىن ملستوى املعيشة» وإصالحات يف مجال
العمل بعد اندالع األزمة املال ّية اآلسيويّة يف العام  .1997-1998وضع مبدأ «ضامن الح ّد األدىن ملستوى املعيشة» مست ًوى
تأمني ّ
معيش ًّيا أساس ًّيا كحق مد ّين وع ّدل املنافع لتشمل خط فقر جدي ًدا يصل إىل  1.5مليون شخص (أي  3.19يف املئة من السكّان يف
للعمل املوقّتني
العمل منافع نقديّة ،وأتاح تدريبات وظيفيّة ،ومنح قروضً ا صغرية ّ
العام  .)2007إىل ذلك ،ق ّدم برنامج تأمني ّ
العاطلني عن العمل .وأُ ْدر َِج نظام ضامن الشيخوخة الشمو ّيل عقب إنشاء منوذج العمل الحر يف املدن يف العام  .1999مل يظهر
عمل القطاعات غري الرسم ّية تحتاج إىل معالجة.25
النظام عوارض من الضغط املا ّيل لكن من الواضح أ ّن مشكلة نقص مساهمة ّ
تلك مشكلة تتشاطرها أيضً ا البلدان العرب ّية كافّ ًة بدرجات متفاوتة .يشار إىل أن الحامية االجتامع ّية الشمول ّية األوىل التي أدرجت
الوطني» .كذلك ساهمت تايوان بتقدميات مال ّية لتغطية املزارعني ،والذين يعملون
اتّخذت يف العام  1995شكل «التأمني الص ّح ّي
ّ
االقتصادي ،والتح ّول
والعمل غري الرسميّني .وقد جرت اإلصالحات خالل ارتفاع مع ّدل البطالة ،واالنكامش
الخاص،
لحسابهم
ّ
ّ
ّ
26
البنيوي عقب األزمة اآلسيويّة .
الرسمي
االجتامعي
توسع نطاق الضامن
يظهر املثاالن حول تايوان وكوريا أ ّن سوق العمل ات ّخذت طاب ًعا رسميًّا كافيًا ،وأ ّن ّ
ّ
ّ
العمل أساس ًّيا وقد ساعد عىل تحقيق
ممكن ويع ِّزز األهداف اإلمنائ ّية للسياسة االجتامع ّية .يف كلتا الحالتني ،كان حشد ّ
اطي .يشكّل ذلك أحد أبرز أوجه الشبه مع املنطقة العرب ّية ويساعد عىل
االنتقال من حكم
ّ
استبدادي إىل حكم دميقر ّ
تخفيف التوتّر للموازنة بني التنمية االقتصاديّة واالجتامع ّية وحقوق اإلنسان والدميقراط ّية ،والتي تناولها بالنقد محلّلون
العمل ومجموعات
ومراقبون من خارج تايوان وكوريا .27يشار أيضً ا إىل أن الفاعلني الجدد يف املجتمع املد ّين مثل نقابات ّ
خاصة بالشيخوخة ،والفقر ،والبطالة يف هذين البلدين ،ما أ ّدى إىل
املواطنني قد ساعدوا عىل إدراج برامج غري إسهاميّة ّ
االجتامعي .تلك سيناريوهات محتملة ميكن بعض البلدان العرب ّية العمل بها.
حامية اجتامع ّية أكرث اندما ًجا عىل املستوى
ّ
االجتامعي والحامية االجتامع ّية ولو أن مستويات
عىل نحو مامثل ،حقّقت كوستاريكا مكاسب كبرية عىل صعيد االندماج
ّ
وتوسعت
الدخل للفرد الواحد منخفضة فيها .بلغ نطاق تغطية الضامن الص ّح ّي وتأمني األمومة ما يقارب  90يف املئةّ ،
االقتصادي املحفّز محلّ ًّيا حيث أ ّدت
السياسة االجتامع ّية بني الخمسينات والثامنينات من القرن العرشين بفضل النم ّو
ّ
قوي بالتعليم والرعاية الص ّحيّة الشموليّني فضالً عن الجهود
الدولة دو ًرا بارزًا .اعتمد النموذج الكوستاري ّ
يك عىل التزام ّ
24
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العمل الذين يساهمون يف
املنسقة لتوسيع نظام معاشات التقاعد والرعاية الص ّح ّية .تحقّق ذلك من خالل زيادة عدد ّ
ّ
برامج التأمني الص ّح ّي ،وأيضً ا عرب ضامن الحامية ألولئك الذين ال يستطيعون املساهمة يف املساعدة االجتامع ّية .قامت
والص ّحة عرب خليط من
الربازيل أيضً ا بخطوات مه ّمة يف توسيع تغطية الخدمات االجتامع ّية الجوهريّة مثل التعليم ّ
والخاصة يف مجال الرعاية الص ّحيّة وكذلك عرب مزيج من الرضائب التي تفرضها الدولة والصناديق
الرشاكات العا ّمة
ّ
أسايس
املخصصة للتعليم ،مع العلم أ ّن الربازيل اعتمدت دستو ًرا يف مثانينات القرن العرشين ينادي بشكل
التجاريّة
ّ
ّ
28
العنرصي،
بتوسيع املواطنة االجتامع ّية .يف املقابل ،لجنوب أفريقيا نظام مج ّزأ للتموين العا ّم  .فبعد انتهاء سياسة التمييز
ّ
التعليمي وتوزيع مواردها بشكل عادل .فات ّحدت الفروع التعليم ّية
سعت جنوب أفريقيا إىل مالءمة نوع ّية نظامها
ّ
وطني واحد؛ وأصبح التعليم إلزام ًّيا ونُ ِق َل تخصيص صناديق األموال من املدارس
تعليمي
املندمجة إقليم ًّيا يف نظام
ّ
ّ
الخاصة بالسود سابقًا .فجاءت النتيجة بأن تساوى توزيع األموال فازداد متويل املدارس
الخاصة بالبِيض سابقًا إىل املدارس
ّ
ّ
األفريقية من  58إىل  79يف املئة.
تظهر أمثلة البلدان املب ّينة أعاله ،مثل الربازيل والهند ،أ ّن اإلصالحات الدستوريّة وترشيع السياسة االجتامع ّية قد تساهم
يف تحديد السياق الذي ميكن أن توضع فيه جداول أعامل جديدة للحامية االجتامع ّية يف حال كانت تعكس رغبة الشعب
بشكل ٍ
سيايس قائم وليس بالرضوة
االجتامعي الف ّعال والطويل األمد يتحقّق عند وجود تغيري
كاف .يؤكّد ذلك أ ّن التح ّول
ّ
ّ
29
عرب تحويل السياسات اإلمنائيّة  .تتّضح من دراسات الحالة يف هذا القسم أه ّميّة تطوير األبعاد االجتامعيّة والسياسيّة
للمواطنة مثالً ،عرب االعرتاف بالحقوق املدنيّة وتوسيعها .تطبّق برامج تأمني متن ّوعة ضد البطالة يف الكثري من البلدان
النامية كام يف الصني ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا ،لك ّنها غال ًبا ما تستبعد بعض الفئات مثل املزارعني ،وهذه هي الحال
أيضً ا يف املنطقة العرب ّية.
نجاحات بلدان يف آسيا الرشق ّية مثل تايوان وكوريا الجنوب ّية ،فضالً عن بلدان أخرى مثل كوستاريكا ،ووالية كرياال الهنديّة،
االجتامعي التح ّو ّيل ال ميكن أن يتحقّق إال عرب تقوية آل ّية
ورسيالنكا من أه ّم األمثلة يف العامل النامي التي تظهر أ ّن التغيري
ّ
مهم يف بلدان مثل تايوان وكوريا
لعل النم ّو
االجتامعيّ .
االجتامعي ،واملحاسبة ،والتالحم
الدمج
رصا ًّ
ّ
االقتصادي شكّل عن ً
ّ
ّ
30
فضال عن برامج
شمويل ً
ّ
الجنوبيّة لكن يف كرياال وكوستاريكا ،ساهم االلتزام املبكر بتزويد الرعاية الص ّحيّة والتعليم بشكل
املساعدة االجتامع ّية املم ّولة بالرضائب عىل األجور يف تحقيق مستويات ُعليا من التضامن والرعاية االجتامع ّيني يف هذه
السياقات .31يذكر أن االلتزام بالشمول ّية يف حالة كوستاريكا يعود تاريخه إىل عقود ع ّدة.
قبل التط ّرق إىل موضوع املساعدة االجتامع ّية ،التي تشكّل الدعامة األساس ّية األخرى للحامية االجتامع ّية يف البلدان
املؤسسات ّيني الذين قد يشرتكون يف برامج حامية اجتامع ّية شمول ّية .ميكن
النامية ،من املهم اإلشارة إىل خليط الفاعلني ّ
ال ُد َو َل ،واألسواق ،والجمعيات الخرييّة واملنظّامت املدنيّة ،واألرس والوكاالت املانحة جميعها أداء دور يف تسهيل التغطية
الشموليّة .يعتمد هذا الخليط عىل ظروف البلدان وسياساتها .لكن بعض الدروس واضحة ،إذ تتطلّب خدماتٌ كثرية مثل
مقصون يف شأنها .فالتدخُّل
ضخم يف البنية التحت ّية التي يبدو أن الفاعلني من السوق ّ
التعليم والرعاية الص ّح ّية استثام ًرا ً
رضوري ال س ّيام عند وجود تفاوت بني املدينة والريف أو وجود اختالفات إقليم ّية .كام تظهر األمثلة املعروضة
الحكومي
ّ
ّ
الحكومي املبارش يف متويل
ّل
خ
التد
خالل
من
ملواطنيها
النطاق
واسعة
تغطية
تأمني
يف
البلدان
نجحت
اآلن،
حتّى
ّ
الخدمات ،وتزويدها ،وإدارتها.
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 2.1املساعدة االجتامع ّية
أصبحت برامج املساعدة االجتامع ّية غري اإلسهام ّية حتّى اآلن هي النزعة السائدة يف البلدان النامية بسبب ضعف املبادئ
الشمول ّية والضغط املا ّيل املفروض عىل الدول لتمويل سياسات الحامية االجتامع ّية .فضالً عن ذلك ،تتك ّيف برامج املساعدة
االجتامع ّية أكرث مع السياسات الليربال ّية الجديدة كونها تتب ّنى مقاربة استهداف ّية أو قامئة عىل استطالع املوارد املال ّية للتحويالت
النقديّة أو العينيّة ،ناهيك عن أنها تر ّوج ملفهوم صقل االستهالك وهي تفاعليّة بطبيعتها ألنها تق َّدم إىل السكّان الذين هم يف
عوز وال يستطيعون تح ّمل الصدمات االجتامع ّية أو االقتصاديّة غري املتوقّعة .منذ مثانينات القرن العرشين ،أ ّدى التح ّول نحو
املزيد من املبادئ االقتصاديّة الليربال ّية الجديدة عرب معظم بلدان العامل النامي إىل تفاقُمِ تقصري الكثري من الحكومات يف
االقتصادي ،الذي
االجتامعي الطوييل األمد .فتحت وطأة التح ّرر
تخصيص األموال العا ّمة للحامية االجتامع ّية واالستثامر
ّ
ّ
ر ّوجت له وكاالت دول ّية مثل صندوق النقد الدو ّيل والبنك الدو ّيل ،اعتمدت بعض البلدان النامية مقاربة قصرية األمد ومو ّجهة
فضال عن اعتامد كبري عىل شبكات األمان
للمساعدة االجتامعيّة .أ ّدى ذلك جزئيًّا إىل زيادة تسويق الخدمات االجتامعيّةً 32
الخاصة كوسيط أو كمو ّرد للخدمات
يتجل تسويق الحامية االجتامع ّية يف الدور املتنامي الذي تؤ ّديه الرشكات
االجتامعيّ .
ّ
ّ
والخاص يف مجال الرعاية الص ّح ّية
االجتامع ّية األساس ّية .تلك هي الحال يف سوق التأمني الص ّح ّي والرشاكات بني القطاعني العا ّم
ّ
كام يتّضح مثالً من عمل ّية تحويل املستشفيات رشكات كام يف اململكة املتّحدة أو أمريكا الشامل ّية ،وفرض رسوم عىل املستخدمني،
خاصة وغري منظّمة ض ّيقة النطاق كام يف بعض بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء .يف هذه
وإدراج سياسة تزويد ّ
الحاالت ،غالبًا ما يستعمل الفقراء هذه الخدمات وعىل حسابهم
الخاص .33ومن مظاهر التسويق األخرية ما يجري يف قطاع
ّ
األدوية وما تشهده الرشكات املتع ّددة الجنس ّيات من قدرة متزايدة عىل وضع الرشوط التجاريّة التي تؤث ّر يف األسعار وتح ّد
من إمكان الحصول عىل األدوية الجنيسة يف البلدان النامية.
بعي ًدا عن هذه املشاكل العامل ّية ،مث ّة تجارب ع ّدة مرتبطة بربامج املساعدات االجتامع ّية املو ّجهة التي قامت يف دول العامل
النامي .من األمثلة الواضحة عىل ذلك إعانات الطفل يف جنوب أفريقيا ،وبرنامج الح ّد األدىن ملستوى املعيشة يف الصني،
وبرنامج  Oportunidadesيف املكسيك .بالفعل تكرث األمثلة األخرى يف سياقات البلدان النامية حيث أدرجت برامج املساعدة
االجتامعي مثل برنامجي  jefes y jefasيف األرجنتني والح ّد األدىن ملستوى املعيشة يف
االجتامعيّة للتفادي من االضطراب
ّ
الصني .أ ّما الهند فأدرجت برنامج األشغال العا ّمة يف الريف بعد قانون كفالة العاملة الريف ّية الوطن ّية ،وهو برنامج ذايتّ
االستهداف مص ّمم لجميع سكّان الريف هناك.
من املفيد التأ ّمل ٍ
مبزيد من العمق يف بعض هذه الربامج ،بالرتكيز عىل الصني ،وجنوب أفريقيا ،والهند ،والربازيل .وضعت
جميع هذه البلدان برنامج تحويالت نقديّة لسكّانها الذين يعانون هشاشة مال ّية .فقد أنشأت الصني عام  2003برنامج الح ّد
األدىن ملستوى املعيشة الذي يهدف إىل تأمني املساعدة املا ّديّة للمقيمني وألرسهم عندما ينخفض مستوى دخلهم عن الح ّد
األدىن ملستوى املعيشة املح ّدد من قبل الدولة .34يستهدف هذا الربنامج الفقراء من السكّان الذين يعيشون يف املدن .وعىل
ونقدي شامل من املساعدة الط ّب ّية إىل بدالت السكن والتدفئة .يتّصف الربنامج اليوم
عيني
ّ
مر السنني ،استطاع تقديم دعم ّ
الوطني ،وقد شمل يف أيّار/مايو  2012أكرث من  21.6مليون مواطن .يستفيد سكّان الريف الفقراء يف الصني أيضً ا من
بالطابع
ّ
برامج مساعدة اجتامع ّية غري إسهام ّية مامثلة فضالً عن برنامج يعرف باسم «الكفاالت الخمس» معمو ٍل به منذ العام ،1950
يحرص عىل أن يحظى جميع الفقراء الذي يعيشون يف الريف عىل الرضورات الحياتيّة مثل الطعام ،واملالبس ،واملأوى ،وحتّى
املشاركة يف تكاليف الجنازة .يف حالة الصني ،سيطرت عىل مبدإ الحامية االجتامعيّة هواجس حكوميّة بشأن الرشعيّة السياسيّة
أدى هذا املبدأ إىل إدراج برامج املساعدة االجتامع ّية
األسايس من النم ّو
وتوافر يد عاملة كفؤة وقادرة لدعم الغرض
االقتصاديّ .
ّ
ّ
 32نفسه
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املخصصة للمساعدة االجتامع ّية بنسبة  16يف املئة
التي مل تندمج بعد كام يجب .مع ذلك ،يتوقّع أن تنمو امليزان ّية الحكوم ّية ّ
االجتامعي
املحل اإلجام ّيل يف الحامية االجتامع ّية إىل  25يف املئة .لكن الضامن
يف العام  2015عىل أمل أن تصل ّ
حصة الناتج ّ ّ
ّ
35
رسمي ضخم  .تختلف هذه
سيظل هو املصدر األكرب للحامية االجتامع ّية ،وذلك بفضل سوق عمل
ّ
القائم عىل االشرتاكات
ّ
الصورة بعض اليشء يف الهند ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا حيث تسود برامج املساعدة االجتامعيّة إمنا توجد أعداد فائقة من
عمل غري رسم ّيني وفقراء يعيشون يف الريف ويعتمدون عىل اإلعانات الغذائ ّية أو الهبات االجتامع ّية الحكوم ّية .من الربامج
ّ
امله ّمة الجدير ذكرها  Bolsa Famíliaيف الربازيل والذي أشيد بقدرته عىل تخفيف مستويات الالمساواة يف البلد بنسبة 14
يف املئة .إنه عبارة عن برنامج تحويالت نقديّة شهريّة مرشوطة متاحة لألرس التي تعيش يف فقر أو يف فقر مدقع .يجرب هذا
الربنامج املستفيدين عىل الحرص عىل حضور أوالدهم إىل املدرسة وعىل تلقيحهم .كام يلزم املستفيدات الحوامل أيضً ا
بالخضوع ملراقبة رسميّة .36الربنامج مم ّول من قبل السلطات الحكوميّة وخاضع إلدارتها .يف العام  2003كان يشمل  3.5ماليني
من األرس ،وقد ارتفعت هذه النسبة يف العام  2010لتبلغ  12.7مليونًا .كذلك جنوب أفريقيا وضعت برنامج مساعدة
اجتامع ّية مم ّوالً من الرضائب تديره الحكومة ،أبرز ما فيه « ِم َنح رعاية الطفل» التي تشمل اليوم  28يف املئة من السكّان
املحل اإلجام ّيل.37
( 14.2مليونًا) معتمد ًة عىل  3.5يف املئة من مجموع الناتج ّ ّ
مهم من وجهة نظر الحامية
يشكّل قرص أمد برامج تحويالت النقود هذه والقيود التي تق ّيدها عىل مستوى التوزيع
هاجسا ًّ
ً
االجتامعيّة .فبلوغ رشيحة واسعة من السكّان يشري أيضً ا إىل زيادة االعتامد عىل هذه الربامج لدى األرس العاجزة عن إعالة
خاص ضعف برامج اإلعانات الغذائيّة الشموليّة .لهذه الغاية ،تذكر سيلفا وآخرون
نفسها عىل املدى الطويل .هنا يكمن بوجه ّ
االجتامعي
( )2012مثال اإلصالحات التي أجريت عىل اإلعانات الغذائ ّية يف إندونيسيا التي أدرجت ثالثة برامج لشبكات األمان
ّ
يف العام  2005للتعويض عن االنخفاض الحا ّد يف املعونات الغذائ ّية .ومن أجل تخفيف أثر ارتفاع األسعار عن كاهل األرس
الفقرية وشبه الفقرية ،أدرجت الحكومة برنامج تحويالت نقديّة غري مرشوطة شملت  18.5مليون أرسة بتكلفة تق ّدر بنسبة
املحل اإلجام ّيل ،وبرنامج تأمني ص ّح ّي ،وبرنامج إعانات تعليميّة.
 0.3يف املئة من الناتج ّ ّ

 3.1متويل الحامية االجتامع ّية
واضح من العرض أعاله أ ّن متويل برامج الحامية االجتامع ّية من أه ّم ما يجب أخذه يف االعتبار .ففي الحاالت املب ّينة أعاله،
االجتامعي
مث ّة آل ّيتا متويل رئيستان :الربامج غري اإلسهام ّية املم ّولة بالرضائب املفروضة من الحكومة املركزيّة واملحلّ ّية أو الضامن
ّ
القائم عىل اشرتاكات األفراد وأرباب العمل .يف بعض الحاالت مثل الرنويج ،بوتسوانا ،ماليزيا ،إندونيسيا ،استخدمت الرثوة
خاصة
املعدنية والعائدات ال َريْعيّة للقيام باستثامرات اجتامعيّة .تودع الرنويج مثالً كافّة العائدات النفطيّة يف صناديق ّ
املحل اإلجام ّيل،
مبعاشات التقاعد الطويلة األمد ،كادت قيمتها يف منتصف مطلع القرن الحادي والعرشين أن تعادل الناتج ّ ّ
أي  400مليار دوالر .كام سعت بلدان أخرى مثل بوليفيا وفنزويال إىل إنفاق العائدات الريع ّية عىل برامج الحامية االجتامع ّية
إسهامي يف بوليفيا ،وهو  BONOSOLيف تسعينات
غري اإلسهام ّية كام كانت الحال مع أ ّول برنامج معاشات تقاعديّة غري
ّ
القرن العرشين.
تر ّدد كث ًريا موضوع «املرض الهولندي» ،وتتمثّل إحدى اآلليّات امله ّمة يف عدم إنفاق املكاسب املفاجئة عىل سلع غري قابلة
املؤسسات السياسيّة وقرارات ص ّناع القرار رضورية لهذه
للمتاجرة وإمنا يف حفظها أو سحبها من التداول عرب تسديد الديونّ .
العمل ّيات ومث ّة دروس مه ّمة يف السياسة برسم البلدان العرب ّية التي يعتمد معظمها إىل ح ّد كبري عىل عائدات النفط والغاز،
 35نفسه
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الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية :نزعات ناشئة وتوصيات بشأن السياسة االجتامع ّية املستقبل ّية

العمل يف هذه القطاعات .يف النهاية ،ينبغي لسياسات الحامية االجتامع ّية وبرامجها أ ّال
أو الحواالت املال ّية للمهاجرين من ّ
تع ّزز االستهالك فحسب ،بل كذلك عائدات االستثامر واإلنتاج .ميكن استخدام التحويالت النقديّة للضعفاء ،غري الحصينني
مال ًّيا ،إلعادة إحياء املشاريع االقتصاديّة والعالقات االجتامع ّية ،لك ّن هذه ليست اآلل ّية الطويلة األمد األكرث فعالي ًة للحامية
االجتامعيّة .لذا يجب أن تتفادى سياسات الحامية االجتامعيّة نفسها من الوقوع يف «فخ الفقر» .38ترتّب اآلليّات الف ّعالة
والطويلة األمد ربط برامج التحويالت النقديّة املرشوطة بنظام حامية اجتامع ّية أوسع يف البلد ال ليك يتخلّص مستخدمو
االجتامعي ويصبحوا مكتفني ذات ًّيا فحسب ،بل ليك يواصلوا
برامج التحويالت النقديّة املرشوطة من برامج شبكات األمان
ّ
حامية حقوقهم بعد التخ ُّرج .39عىل نحو مامثل ،يجب ربط برامج التحويالت النقديّة املرشوطة بسياسات العاملة لتساعد
عىل تحسني الفرص يف سوق العمل .40لذا توجد بعض العوامل السياس ّية واالقتصاديّة البنيويّة للحامية االجتامع ّية التي مل
تعالج بعد كام يجب يف نظام التحويالت النقديّة املرشوطة .وهذا ما بدأت تظهره تجربتا الربازيل واملكسيك .لقد ات ّضح فشل
أسايس
الربامج السوق ّية التو ّجه يف تجربة أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتين ّية حيث أُه ِملت عمل ّية الحصول عىل دخل
ّ
وضامنات استهالك ّية.
باختصارُ ،حلِّلَت أهداف ع ّدة للسياسة ،فضالً عن آل ّياتها وأدواتها يف هذا القسم .يبحث القسم التايل ٍ
مبزيد من الدقّة دور
واملؤسسات األخرى خارج إطار الدولة يف الرعاية والتنمية .مث ّة مسألتان رئيستان يجب طرحهام بشأن املنطقة
الفاعلني
ّ
التقليدي بني الحامية االجتامعيّة والعاملة الرسميّة أنّها تشكّل تح ّديًا يف ضوء مستويات عالية
العربيّة :أ ّوالً ،سيثبت الرابط
ّ
ج ًّدا من البطالة تواجهها املنطقة .ثانيًا ،ال ميكن التسليم باالفرتاض القائل بأ ّن الحامية االجتامعيّة تفيد السكّان املحرومني.
االجتامعي ،وبالفعل برامج اإلعانات ،بالنفع عىل الخمس األغنى من االقتصاد .لذلك تكمن أه ّم ّية
غال ًبا ما تعود برامج الضامن
ّ
الحامية االجتامع ّية يف أن اعتبارات العدالة واملساواة تشكّل جز ًءا من السياسات االجتامع ّية واالقتصاديّة .ويبقى التح ّدي يف
مبي يف توصيات منظّمة العمل الدول ّية ألرض ّية الحامية
والعمودي لألمان
األفقي
هذه البلدان هو التوسيع
ّ
االجتامعي كام هو ّ
ّ
ّ
االجتامعيّة ،أي تحسني جودة املنافع ومستواها وكذلك توسيع التغطية لتشمل جميع السكّان.
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برامج الحامية االجتامع ّية الحال ّية يف املنطقة العرب ّية

2

يدور النقاش اآلن حول السياق الحا ّيل للمنطقة العرب ّية وسياسات الحامية االجتامع ّية املعتمدة فيها :يتبع هذا القسم
القطاعي بني األمم املتّحدة وجامعة الدول
املجموعات دون اإلقليميّة لبلدان املنطقة العربيّة بحسب تقسيم االجتامع
ّ
الخليجي ،البلدان األقل من ًّوا .كُ ِتب الكثري حول املشاكل االجتامعيّة التي تواجهها
العربيّة 41املرشق ،املغرب ،مجلس التعاون
ّ
املنطقة ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص :تقارير التنمية اإلنسان ّية العرب ّية لربنامج األمم املتّحدة اإلمنا ّيئ ،2002-2009
القطاعي بني األمم
تقرير تح ّديات التنمية العرب ّية  2012الصادر عن برنامج األمم املتّحدة اإلمنا ّيئ ،وحديثًا تقرير االجتامع
ّ
املتّحدة وجامعة الدول العرب ّية ( )UN/LASللعام  .2013لذا يركّز هذا القسم عىل ت َ َر ُّسمِ كيف ّية تقديم الحامية االجتامع ّية
يف املنطقة العربيّة من ناحية الثوابت املفاهيميّة األساسيّة التي سبق تعريفها يف القسم األ ّول من هذه الدراسة.
•
•
•
•

ون/املؤسسات التي تق ّدم الحامية االجتامعيّة
ّ
الفاعلون االجتامعيّ
األسس املنطقيّة للحامية االجتامعيّة
األدوات السياس ّية
أشكال االستحقاق :الشمول ّية مقابل االستهداف؛ واإلسهام ّية مقابل غري اإلسهام ّية

الخاصة بسياسات
وسوف يتابع القسم الرابع مناقشة أنظمة الحامية االجتامع ّية الراهنة من خالل تقييم للتغطية وللمالءمة
ّ
الحامية االجتامعيّة املق َّدمة حاليًّا يف البلدان العربيّة .عندها سيحيل التقريرٍ ،
مبزيد من التحليل ،عىل التح ّديات االجتامعيّة
األساسية التي تواجه املنطقة العربيّة سعيًا إىل تقييم نطاق الخدمات املتوافرة ونوعيّتها.

ون/املؤسسات التي تقدّم الحامية االجتامع ّية
 1.2الفاعلون االجتامع ّي
ّ
السيايس للحامية االجتامعيّة يف البلدان العربيّة من خالل استخدام التصنيف
املؤسسايتّ واملناخ
يوضح هذا القسم السياق ّ
ّ
القطاعي ( )UN/LASللعام  .2013وهذا يستوجب أن تؤخذ بعني االعتبار أدوار
دون اإلقليمي الذي اعتمده االجتامع
ّ
الخاصة) ،األرسة (النواة أو املمت ّدة)،
الص ّحة
الوكاالت الحكوم ّية ووكاالت التنمية العامل ّية والسوق والقطاع
ّ
الخاص (كالرتبية أو ّ
ّ
كل من
تقدميات املجتمع القامئة عىل املشاركة واملجموعات السكّان ّية والدين/الطائفة .وقد قُ ِّي َمت من حيث النوع ّية أه ّم ّية ٍّ
واملؤسسات بِنا ًء عىل ٍ
أكادميي حديث يف هذا املجال.42
بحث
هؤالء الفاعلني االجتامع ّيني
ّ
ّ
املؤسسات اآلتية التي متيل عمل ًّيا إىل التمحور
املؤسسا ّيت الذي يدعم الحامية االجتامع ّية يف البلدان العرب ّية من ّ
يتألّف املزيج ّ
43
الفرعي اآليت.
حول أنواع مح ّددة من برامج الحامية االجتامعيّة كام سيوضَ ح يف القسم
ّ
 .1الدولة/الحكومة
القطاعي (.72:2013 :)UN/LAS
 41االجتامع
ّ
 42هاريغان والسعيد2009 ،؛ جواد2009 ،؛ مقدّم وكرشيناس وآخرون2006 ،؛ اإلسكوا.2013 ،
 43جواد.2009 ،
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.2
.3
.4
.5
.6

السوق
األرسة
قطاع األعامل الخرييّة والدين ّية
املنظّامت غري الحكوميّة العامليّة
الوكاالت املانحة من خالل املنظّامت غري الحكوم ّية املحلّ ّية أو وكاالت الدولة.

املؤسسات أال وهي من خالل مدى انخراطها يف متويل الحامية والخدمات االجتامع ّية
هناك طريقة أن َف ُع للتفكري يف ٍّ
كل من ّ
والخاص فعىل سبيل املثال،
أو يف تنظيمها أو تقدميها .من الناحية التطبيقيّة ،تشهد البلدان العربيّة مزي ًجا بني القطاعني العا ّم
ّ
امي ،يف بعض بلدان الخليج كاإلمارات والسعوديّة ،عىل أنظمة حكوميّة
يرتكز االندفاع الجديد نحو التأمني الص ّح ّي اإللز ّ
خاصة للعناية الص ّح ّية.
(عمل القطاع العا ّم) وعىل تقديم خدمات من قبل عيادات ّ
ومتويل جز ّيئ ّ
مؤسسات الحامية االجتامع ّية والفاعلني االجتامع ّيني يف البلدان العرب ّية ،كام يف سائر بلدان العامل ،نتيجة عوامل
يأيت ترتيب ّ
مبؤسساته
شتّى متّصلة بالتاريخ
واملؤسسات السياس ّية والبنية االقتصاديّة االجتامع ّية لكل بلد .لبنان ،عىل سبيل املثالّ ،
ّ
املؤسسا ّيت للحامية االجتامع ّية.
مؤسسات السوق الح ّرة ،سريى ذلك
منعكسا يف اإلطار ّ
ً
الحكوم ّية الضعيفة وتاريخه الطويل مع ّ
الحكومي ،كسورية والعراق ومرص ،هي يف حالة مختلفة مع
يف املقابل ،البلدان ذات العادات االشرتاكيّة الراسخة يف توجيهها
ّ
مؤسسات اجتامعيّة مدنيّة أضعف.
ّ
االجتامعي املتعلّقة
املؤسسات الحكوم ّية عىل أنظمة الضامن
يدعو النموذج العا ّم يف املنطقة العرب ّية إىل أن ترشف ّ
ّ
باألخص للعاملني يف القطاع العا ّم الذين غالبًا ما يتلقَّون منافع عا ّمة .كام متيل الدولة إىل أنظمة
الرسمي
بالتوظيف
ّ
ّ
الص ّحة العا ّمة ،غالبًا ما تستند إىل رشاكات مع مز ّودي العناية الص ّحيّة من
التعليم
والص ّحة العا ّمة .ويف حال ّ
الرسمي ّ
ّ
الخاص.
القطاع
ّ
االجتامعي ال سيّام يف العناية بامل ُعالني الصغار كاألطفال واألقارب
لطاملا أ ّدت األرس النوى واملمت ّدة دو ًرا أساسيًّا يف الدعم
ّ
44
املس ّنني أو األقارب املعوقني .غالبًا ما تكون األرسة كذلك مصد ًرا للدعم املا ّيل  .لكن يف العقد األخري ،أصبحت األرسة يف املنطقة
اجتامعي ال ميكن االعتامد عليه ،وهذا مر ّده إىل انتشار الفقر الواسع وتفكّك األرسة .كذلك غال ًبا ما تخوض
العرب ّية مصدر دعم
ّ
والعمل املنزل ّيني.
الشابّات مضامر العمل ،ما أ ّدى إىل اعتامد أكرب عىل العناية
ّ
الخاصة باألطفال ّ
الخاصة التي
الخاصة أو العناية الرتبويّة والص ّحيّة
أ ّما نصيب السوق من الحامية االجتامعيّة فمنو ٌط أ ّوالً بربامج التأمني
ّ
ّ
تستطيع الطبقات الوسطى-العليا الحصول عليها ،وهي ال تتع ّدى نسبة  5-10يف املئة من املجتمعات العرب ّية.
الرسمي ،هو
والحال أ ّن مصدر الحامية االجتامعيّة األكرث أه ّميّة للمجتمعات الضعيفة ،ال سيّام تلك العاملة يف القطاع غري
ّ
املؤسسات الخرييّة الدينيّة .45هذا ينطبق عىل املجتمعات اإلسالميّة واملسيحيّة م ًعا يف املنطقة العربيّة .تفتقر املنطقة إىل
ّ
املؤسسات الخرييّة الدين ّية عىل نشاطها أو حول عدد املنتفعني من هذه الخدمات .تشري
إحصاءات رسم ّية حول مع ّدل إنفاق ّ
املؤسسات الخرييّة الكبرية كمثل إمداد وكاريتاس واألخ ّوة
البحوث األكادمي ّية النوع ّية يف مرص ولبنان واألرد ّن واليمن إىل أن ّ
الخريي قد تتمتّع مبيزان ّيات توازي عرشة ماليني دوالر أمرييكّ ،وتصل إىل عدد يفوق عرشة آالف
اإلسالمي
اإلسالم ّية أو املركز
ّ
ّ
منتفع .46تعمل هذه املنظّامت منذ عقود وأصبحت راسخة يف مجتمعاتها .وغالبًا ما ترتبط بشبكات أوسع من املدارس
واملستشفيات .قد تستويف رسو ًما مقابل بعض من خدماتها ،إال أنها تق ّدم خدمات نقديّة وعينيّة لشديدي الفقر .تستند
املجموعات الدين ّية إىل نشاطات جمع الت ّربعات عىل أساس الدين كالتي نشهدها خالل شهر رمضان الكريم أو تستدعي
يخص دفع الزكاة ومساعدة األيتام واألرسة بصفتها الوحدة األساس ّية يف املجتمع.
التعاليم الدين ّية يف ما ّ
 44نفسه.
 45نفسه.
 46نفسه.
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 2.2أسس منطق ّية للحامية االجتامع ّية
املؤسسات التي نوقشت أعاله والتي قد ميكن
تختلف األسس املنطق ّية للحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية بحسب أنواع ّ
تصنيفها بصورة عا ّمة عىل أنها تتمتّع بوظائف سياس ّية (تحسني رشع ّية الدولة)؛ بوظائف رعائ ّية (تعزيز املساواة وإعادة
االقتصادي) .47يف هذا القسم
البرشي والقدرات اإلنتاج ّية لدعم النم ّو
توزيع الرثوة)؛ بوظائف اقتصاديّة (تطوير رأس املال
ّ
ّ
الفرعي سوف نركّز عىل أفكار الدولة ألنها األه ّم لخدمة أهداف هذا البحث.48
ّ
يل من خالل
لطاملا أ ّدت املسائل االجتامع ّية يف البلدان العرب ّية دو ًرا ثانويًّا يف النم ّو
ّ
االقتصادي إذ إنها أحيلت عىل السياق العائ ّ
منوذج مورد الرزق
الذكري يف الحامية االجتامعيّة .49توضح برامج التنمية الوطنيّة يف املنطقة العربيّة بكاملها أن األولويّة تعود
ّ
50
إىل الوظيفة االقتصاديّة للحامية االجتامعيّة  .أجندة األرد ّن الوطنيّة ( )2006-2015تهدف أ ّو ًال إىل «تحسني نوعيّة عيش
سنوي
األسايس [ ]...تحقيق مع ّدل من ٍّو
املعييش
املواطنني األردن ّيني من خالل خلق فرص مولّدة للمردود ،وتحسني املستوى
ّ
ّ
ّ
املحل [ ]...تخفيض مع ّدالت البطالة
املحل بنسبة  7.2يف املئة ،وتخفيض الدين العا ّم من  91إىل  36يف املئة من الناتج ّ ّ
للناتج ّ ّ
االقتصادي واإلصالحات
من  12.5يف املئة إىل  6.8يف املئة» .كذلك خطّة التنمية الكويت ّية ( )2010-2014تعطي األولويّة للنم ِّو
ّ
الخاص يف االقتصاد.
املؤسساتيّة لتسهيل استثامرات القطاع
ّ
ّ
تحتل مشكلة خلق فرص العمل أه ّم ّية كبرية عند الحكومات العرب ّية ،يليها االستثامر يف تعليم مجتمعاتها من
بناء عىل ذلكّ ،
الرسمي وإن أثارت نوع ّيته الشكوك .وحديثًا ،أعطت بعض البلدان الواقعة يف مجموعة دول مجلس
خالل توفري التعليم
ّ
الخليجي أولويّ ًة للحامية االجتامعيّة التي توفّرها الدولة للسكّان األصليّني .هذه املقاربة «اإلنتا َجويّة» مدعومة أيضً ا
التعاون
ّ
املؤسسايتّ للحامية االجتامعيّة الذي نوقش أعاله والذي يظهر أن الفاعلني غري الحكوميّني كاألرسة واملجموعة
من قبل الرتتيب ّ
واملؤسسات التجاريّة املبن ّية عىل األسواق تؤ ّدي دو ًرا أساس ًّيا يف تقديم نظام الرعاية.
الدين ّية
ّ
االجتامعي الذي أصبح أكرث وضو ًحا بعد
املنطقي الثاين للحامية االجتامعيّة هو الرشعيّة السياسيّة وتهدئة االضطراب
األساس
ّ
ّ
الخليجي ،إضاف ًة إىل سورية واألرد ّن
الثورات التي شه َدها ع َدد من البلدان العربيّة ،حيث ات ّجهت بلدا ٌن من مجلس التعاون
ّ
واملغرب ،نحو اإلصالحات أو نحو زيادة خدمات املساعدة االجتامع ّية .لك ّن الحافز ،تاريخ ًّيا ،عىل توسيع نطاق الضامن
االجتامعي ،وتقديم برامج األشغال العا ّمة وغري ذلك من سياسات الحامية االجتامع ّية كان ه ّم تعزيز رشع ّية الدولة .ليست
ّ
أساسا
كذلك
كانت
ة
ي
االجتامع
للحامية
ة
ي
السياس
الوظيفة
إن
إذ
املشكلة
هذه
مواجهة
يف
الوحيدة
هي
ة
ي
العرب
املنطقة
ً
ّ
ّ
ّ
منطقيًّا لدول الرفاه الغربيّة وغريها من البلدان النامية كام أشري يف هذا البحث.
املنطقي الذي
واألقل تط ّو ًرا للحامية االجتامع ّية يف البلدان العرب ّية .هو األساس
ّ
املنطقي الثالث
وظيفة الرفاه هي األساس
ّ
ّ
املعب عنها يف الثورات العرب ّية الحديثة .ميكن القول إ ّن تحقيقه من
يستجيب لرصخات املطالبة بالكرامة والعدالة االجتامع ّية ّ
والسيايس .ويف هذا السياق ،تشبه املنطقة العربيّة كث ًريا حالة السياسة
املؤسسايتّ
أكرث األمور تعقي ًدا ألنه يستلزم اإلصالح ّ
ّ
51
االجتامعيّة يف الحكومات األفريقيّة حيث مل تتحقّق صياغة العقد
االجتامعي بع ُد  .ال ب ّد من االعرتاف بالحاجة إىل مقاربة
ّ
للتوصل إىل فهم كيف ّية تطوير العقد القائم بني املواطن والدولة .قد تكون النزاعات السياس ّية التي
ِحكام ّي ٍة واسعة النطاق
ُّ
للميض قد ًما يف تجانس العالقات بني
شهدتها أمريكا الالتين ّية أو الهند ،واآلن أكرث فأكرث يف بلدان املغرب ،هي الطريق الوحيدة
ّ
التغيات يف أمريكا
الحكومة واملجتمع ولخلق مجا ٍل
اجتامعي ميكن املواطنني فيه املطالبة بحقوقهم االجتامع ّية .قط ًعا ،هذه ّ
ّ
52
سيايس قائم» .
الالتينيّة والهند مل تحصل نتيج ًة لتحويل يف السياسة اإلمنائيّة بل بفعل «مجتمع
ّ
47
48
49
50
51
52

23

نفسه.
ميدجيل.2013 ،
مراجعة التقدميات االجتامع ّية القامئة عىل السوق واملجتمع املد ّين تش ِّكل ً
أيضا موضوع السياسة االجتامع ّية املتكاملة تقرير الدورة الخامسة للجنة اإلسكوا للتنمية
االجتامع ّية (.)UN-ESCWA, 2013
جواد2009 ،
جواد.2009 ،
غرين.2012 ،
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لكن حال ًّيا ،تلمح البلدان العرب ّية ،عىل نحو متزايد ،إىل الوظيفة الرفاه ّية للحامية االجتامع ّية .فالحامية االجتامع ّية يف اليمن
هي هدف
أسايس يف خطّة التنمية للح ّد من الفقر القامئة عىل األهداف اإلمنائ ّية لأللف ّية ( ،53)2011-2015كذلك خطّة اإلصالح
ّ
والتنمية الفلسطين ّية ( )2008-2010تشرتط أن تغط َّي التنمية االجتامع ّية «كافّة االحتياجات ،بد ًءا من توفري الحامية
االجتامعيّة للرشائح الفقرية وامله ّمشة يف املجتمع».54

 3.2اآلل ّيات واألدوات السياس ّية
يف غياب سياسات اجتامع ّية متكاملة ومح ّددة يف املنطقة العرب ّية ،ميكن الجدل إىل ح ّد ما حول ما إذا كانت تلك البلدان
ومتوسطته تهدف إىل تخفيف
تتمتّع باسرتاتيجيات اجتامعيّة .لذلك تتّبع مجموعة من اسرتاتيجيات اجتامعيّة طويلة األمد
ّ
أقل نرش بذور التنمية حيث أمكن .كذلك
االقتصادي ،وبدرجة ّ
أساسا نحو النم ّو
ّ
اآلثار السلبيّة للسياسات العا ّمة واملو ّجهة ً
االجتامعي املرتكز عىل التوظيف يف املنطقة العرب ّية يزداد وضو ًحا عندما
الخاص والضامن
التشديد عىل االستثامر يف القطاع
ّ
ّ
االجتامعي املتوافرة.
االجتامعي وبرامج الدعم
نتناول أنواع ترشيعات الضامن
ّ
ّ
مفصلة سابقة ،قليلة العدد ولك ْن تق ّدم اللمحة األوىل املرتكزة عىل أدلّة واضحة آلليّات سياسة الحامية
يستند البحث إىل تقارير أخرى ّ
امليض قد ًما لشبكات األمان
االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية .منها تقرير البنك الدو ّيل للعام  2013بعنوان اإلدماج واملرونة :سبل ّ
االجتامعي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ تقرير منظّمة العمل الدول ّية حول برامج العمل الالئقة ل ُعامن وسورية واألرد ّن والبحرين
ّ
55
واليمن
اجتامعي جديد لنم ٍّو عادل ومنصف؛ تقرير معهد التنمية
عقد
تونس:
بعنوان
،2011
ة
ي
الدول
العمل
ّمة
ظ
من
تقرير
2008؛
منذ
ّ
ّ
ملا وراء البحار واليونيسف ( )ODI/UNICEFللعام  2013حول األطفال والحامية االجتامع ّية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

االجتامعي
وضعت البلدان العرب ّية كافّ ًة أنظم َة حامية اجتامع ّية عا ّمة تدمج ما بني برامج عمل السوق وبرامج الضامن
ّ
(كاملخصصات
االجتامعي .أ ّما املنافع التي تق ّدمها الدولة فتميل إىل أن تكون برامج مساعدة اجتامع ّية شاملة
وبرامج الدعم
ّ
ّ
الوظيفي)؛ يف حني أن الربامج التي يق ّدمها قطاع
االجتامعي
العائليّة أو إعانات الغذاء والوقود) أو إسهاميّة (برامج الضامن
ّ
ّ
املنظّامت غري الحكوميّة متيل إىل أن تكون خدمات مساعدة اجتامعيّة نقديّة وعينيّة فئويّة وجغرافيّة مفحوصة املوارد ،من
االجتامعي
صحيح أن مع ّدالت تغطية الضامن
املخصصات العائل ّية والتب ّني املا ّيل لأليتام والحصص الغذائ ّية ولوازم املنزل.
باب ّ
ٌ
ّ
متيل إىل أن تكون أكرب يف املنطقة العرب ّية مقارنة مع بق ّية أفريقيا وآسيا ،إنّ ا التغطية تشهد تفاوت ًا كب ًريا يراوح بني  8يف املئة
املؤسسات ّية
يف اليمن و 87يف املئة يف ليبيا .مر ّد ذلك إىل سوق العمل (عىل سبيل املثال القطاع العا ّم أو
ّ
الخاص) والرتتيبات ّ
العمل .يق ِّدر البنك الدو ّيل 56أن ثلث مجتمعات املنطقة العربيّة فقط يتّبع برامج ضامنٍ
التي تغطّي فئات مختلفة من ّ
اجتامعي رسميّة ،وهذا املع ّدل الضئيل ال يرتبط بالواقع القائم عىل أن معظم البلدان العربيّة تقع يف مجموعات الدخل
ّ
واملتوسط املنخفض.
املتوسط
ِّ
ِّ
االجتامعي لحوادث العمل واملعاش أو التعويض وتغطية األمومة يف بلدان املنطقة
قليلة هي أيضً ا ومحدودة برامج الضامن
ّ
أسايس يف املنطقة العربيّة يتّجه نحو أنظمة الضامن
العربيّة .وهذه برامج ترتكز عىل التوظيف وتسلّط الضوء عىل منط
ٍّ
57
االجتامع ّية اإلسهام ّية .أ ّما برامج املساعدة االجتامع ّية ،فلقد تم تناولها تفصيالً يف دراسة حديثة للبنك الدو ّيل أدرِجت
عمل الدخل املنخفض
االجتامعي
معطياتها يف هذا البحث .وهي تظهر اعتامد الدول عىل التأمني
اإلسهامي الذي يستثني ّ
ّ
ّ
األقل من ًّوا كجيبويت
الرسمي يف البلدان ّ
االجتامعي
والعمل غري األجريين .وعىل صعيد املناطق الفرع ّية ،نجد أ ّن آل ّيات الضامن
ّ
ّ
ّ
الرسمي (يف الخدمة املدنيّة والجيش والرشطة) .الرشيحة الكربى من
والسودان واليمن تقترص عىل القوى العاملة يف القطاع
ّ
الرسمي مغطّاة جزئيًّا من قبل شبكات أمان تؤ ِّمنها الحكومة كإعانة الغذاء والوقود أو الربامج
املجتمع والعاملة يف القطاع غري
ّ
53
54
55
56
57
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الهادفة كالتحويالت االجتامع ّية واملساعدة الغذائ ّية وبرامج األشغال العا ّمة .58يف بلدان املغرب واملرشق األخرى كمرص
االجتامعي عادة
واملتوسط املرتفع ،يغطّي نظام الضامن
املتوسط
ّ
واملغرب وتونس ولبنان ،وهي بلدان تنتمي إىل فئات الدخل ّ
ّ
حواىل  30-40يف املئة من املجتمعات كام سبق ذكره يف البحث .وتشمل هذه الربامج خدمات مختلفة من التأمني الص ّح ّي
وصوالً إىل منافع العائالت وذلك حسب البلد .لهذه البلدان أيضً ا آليّات إضافيّة تؤ ِّمن بعض التغطية لعاميل القطاع غري
تحتل الفئة العليا من الدخل
الخليجي ،التي ّ
الرسمي واملساعدة االجتامع ّية للمجموعات املحرومة .يف بلدان مجلس التعاون
ّ
ّ
مخصصات الزواج وصوالً
يف املنطقة العرب ّية ،لطاملا أنفقت الحكومة من مردود النفط عىل املسائل االجتامع ّية التي تغطّي ّ
إىل تأسيس املستشفيات واملدارس الحكوم ّية .تتمتّع سلطنة عامن بنظام عناية ط ّب ّية شامل للمواطنني يف حني أن البحرين هو
االجتامعي
البلد األول يف املنطقة يف تطبيق برنامج تأمني للبطالة يف العام  .59 2006يلخّص الجدول  3أدناه برامج الضامن
ّ
اإلسهاميّة التي تق ّدمها املنطقة العربيّة.
الخاص والعا ّم فقط)
اإلسهامي لبعض البلدان املختارة (موظّفو القطاع
االجتامعي
الجدول  :3املعطيات املتوافرة حول برامج الضامن
ّ
ّ
ّ

الربنامج

املس ّنون

املعوقون
والناجون
(الباقون عىل
قيد الحياة)

اإلصابات
الوظيفيّة

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

البلد
البحرين
العراق*
األرد ّن
الكويت
لبنان
عامن
السعوديّة
سورية
اليمن
مرص
املغرب
ليبيا
تونس
الجزائر

االجتامعي العامل ّية ()http://www.issa.int/
املصدر :منظّمة الضامن
ّ
* تعود املعلومات حول العراق إىل أكرث من عرش سنوات
** موظّفو القطاع العا ّم فقط
*** تطبّق قواعد صارمة جدًّا

 58تقرير معهد التنمية ملا وراء البحار واليونيسف ( )ODI/UNICEFللعام .2011
ّ
منظمة العمل الدول ّية/حكومة البحرين.2010 ،
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البطالة

X
X
***X
***X
***X
***X

املرض

X
X
**X
X
X
X
X
X

األمومة

X
X
X
**X
X
X
X
X
X

األرسة

X
X
X
X
X

عمل القطاع العا ّم وموظّفي األمن وذلك من خالل
يف ما يتعلّق بالجدول  3أعاله ،تغطّي برامج الضامن
االجتامعي هذه كافّة ّ
ّ
الص ّحة والتعليم .من ناحية أخرى ،تغطّي تلك الربامج موظّفي
مدفوعات وفرية تصل أحيانًا إىل  100يف املئة من تكاليف ّ
الخاص.
الخاص ويف بعض األحيان العاملني لحسابهم
القطاع
ّ
ّ
وضعت البحرين برنامج تأمني البطالة يف العام  2006كجزء من إصالحات سوق العمل لديها  .60يغطّي الربنامج ثالث فئات:
العمل الوطنيّني واألجانب ومت ّوله ت ّربعات
عمل القطاع
ّ
الخاص ،الباحثني عن العمل للم ّرة األوىل .ويشمل ّ
املوظّفني املدنيّنيّ ،
العمل وأرباب العمل والحكومة .يوفّر الربنامج نوعني من املنافع للباحثني عن عمل بشكل
تشمل واح ًدا يف املئة من أجرة ّ
نشيط:61
(	)1تعويض البطالة ،مدفوع للباحثني عن العمل الذين أمتّوا فرتة املساهمة الدنيا ،يع ّوض عن  60يف املئة من مع ّدل
بحريني ( 1,326دوالر
أجرة الشخص املؤ َّمن خالل األشهر االثني عرش األخرية من توظيفه وصوالً إىل  500دينار
ّ
أمرييكّ) كح ٍّد أقىص لفرتة ال تتع ّدى ستّة أشهر.
(	)2مساعدة بطالة تدفع إىل الباحثني عن العمل للم ّرة األوىل والباحثني عن العمل الذين مل يت ّموا فرتة املساهمة الدنيا،
وهي تصل إىل  150دينا ًرا بحرينيًّا ( 398دوال ًرا أمريكيًّا) لخ ّريجي الجامعة أو  120دينا ًرا بحرينيًّا ( 318دوال ًرا
أمريك ًّيا) لآلخرين وذلك لفرتة ال تتع ّدى ستّة أشهر.
يف كانون األ ّول  ،2009دفع الربنامج منافع مساعدة بطالة إىل  12,245باحثًا عن عمل ،منهم  2,187يبحثون عن عمل للم ّرة
األوىل ومنهم  996متخ ّر ًجا للم ّرة األوىل .وحسب تقرير منظّمة العمل الدول ّية/حكومة البحرين للعام  ،2010تستفيد النساء
من  78يف املئة من منافع البطالة لكن  49يف املئة منه ّن فقط استطعن العثور عىل وظيفة.
االجتامعي ،تشكّل املساعدة االجتامعيّة رشيحة كبرية من برامج الحامية االجتامعيّة التي تُ َق َّدم يف البلدان
إضاف ًة إىل الضامن
ّ
العربيّة .إعانات الغذاء هي الوحيدة الشاملة ،بني هذه الربامج ،من حيث اإلطار ،مع أ ّن املنطقة تشهد حاليًّا جداالً حول فعالية
يل لربامج املساعدة االجتامع ّية يف
بخاص ٍة عىل إعانات الوقود .مث ّة ٌ
اإلعانات من حيث الكلفة مع تسليط الضوء ّ
عرض تفصي ّ
دراسة حديثة للبنك الدو ّيل  62أدرِجت معطياتها ذات الصلة يف هذا البحثِ .
يوضح الجدول  4 -برامج املساعدة االجتامع ّية
األساس ّية التي تق ّدمها البلدان العرب ّية.

 60نفسه
ّ
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البحرين
لبنان
سورية
األردن
فلسطني
مرص

البلد

دعم الوقود
بلدي للخبز
دعم ّ
لحصة من زيت الطبخ
بطاقة ّ
لحصة من األرز
بطاقة ّ
لحصة من السكّر
بطاقة ّ
مساعدة ما ّديّة لألطفال
منح تعليم
دعم طارئ ملوظّفي القطاع العا ّم السابقني
مساعدة ما ّديّة لعائالت الشهداء
منح صغرى
مساعدة ما ّديّة ألُ َس الجيش
االجتامعي إىل األرس الفقرية
مساعدات شهريّة من الضامن
ّ
مساعدات لحاالت الصدمة
شهري (معاش سادات)
اجتامعي
معاش
ّ
ّ
مساعدة مؤقّتة ظرفية

الغذاء ،املياه ،الكهرباء ،الوقود والغاز
برنامج شبكة األمان االجتامعيّة لالّجئني الفلسطينيّني

اسم الربنامج

تحويالت نقديّة أو إعفاءات من دفع
الرسوم (منح تعليم)

دعم األسعار وبطاقات الحصص

الدعم العا ّم وبطاقات الحصص
االجتامعي لالّجئني الفلسطينيّني
الدعم
ّ
الفقراء والضعفاء

نوع الربنامج

الجدول  :4ملحة حول برامج املساعدة االجتامع ّية يف بعض البلدان العرب ّية املختارة

فئويّة

شاملة

شاملة
فئوي  /استطالع املوارد النقديّة
ّ

طريقة االستهداف

43,562
624,996
5,927
**
19,899
**
105,533
60,382

-

49.4
189.7
2.1
**
40
**
135
68.4
1,570.0
36.6

**

2010

2011
2009

2010

عدد الخدمات  -املستخدمني اإلنفاق بالعملة املحلّ ّية
(ماليني)
868.4
300,000

السنة
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** البيانات غري متوافرة

فئوي
ّ

برامج التشغيل املؤقّتة الحكوم ّية تحويالت االستهداف الذا ّيت
الغذاء وغريها من التحويالت العينيّة

القروض الصغرى وتوليد املردود

اإلسكان
تحويالت نقديّة
إعانات األسعار وبطاقات الحصص

جغرايف

والص ّحة استطالع املوارد املال ّية بالكفالة
إعفاءات من دفع الرسوم ،التعليم ّ
فئويّة
إعانات األسعار
وبطاقات الحصص
تحويالت غذائيّة وعينيّة
إعفاءات من دفع الرسوم ،منافع تعليميّة
وص ّح ّية

دعم األسعار وبطاقات الحصص

شاملة

؟
برنامج إسناد بطاقة إعاقة
التدريب
االجتامعي
برنامج الدفاع واإلدماج
ّ
اإلعفاءات من دفع الرسوم ،منافع العليم
برامج االستشارات االجتامع ّية ،العناية باألطفال ،وتعليم الكبار
والص ّحة
ّ
استطالع املوارد املال ّية
الوطني ملساعدة العائالت املحتاجة :التحويالت النقديّة  PNAFNتحويالت نقديّة
الربنامج
ّ
الوطني ملساعدة العائالت املحتاجة :البطاقات الص ّح ّية  PNAFNاإلعفاءات من دفع الرسوم ،منافع التعليم
الربنامج
ّ
والص ّحة
ّ
اإلعفاءات من دفع الرسوم ،منافع التعليم
برنامج البطاقة الص ّح ّية املدعوم
والص ّحة
ّ
الدخل
ذوي
ملجموعات
ة
ي
نقد
تحويالت
صندوق الرعاية االجتامع ّية
فئوي
ّ
ّ
املنخفض
فئوي
الدخل
ذوي
ملجموعات
ة
ي
نقد
صندوق املعونةالوطن ّية
تحويالت ّ
ّ
املنخفض
فئوي
مخصصات لألشخاص املعوقني أو تالمذة املدارس
ّ
ّ

التعزيز الوطني
املدريس كافيتريا املدارس واإلسكان
برنامج التغذية
ّ

 :RAMEDبرنامج املساعدة الط ّب ّية
إدماج
برنامج املؤن املدرس ّية
برنامج تعليم الكبار
الوطني
مؤسسة التعاون
إسكان ّ
ّ
 :INDHبرنامج مكافحة
عدم االستقرار
برنامج مد ٌن بدون صفيح
تيسري
إعانات الدقيق
نشاطات تدر باملردود من وكالة التنمية االجتامع ّية
 :INDHبرنامج مكافحة الفقر يف املناطق الريفيّة
االجتامعي يف املناطق املدنيّة
 INDHبرنامج مكافحة اإلقصاء
ّ
 INDHالربنامج العبوري

إعانات السكّر
إعانات الوقود

املصدر :البنك الدو ّيل2012 ،؛ معهد التنمية ملا وراء البحار واليونيسف (.2011 ،)ODI/UNICEF

الجزائر

األرد ّن

اليمن

تونس

املغرب

البلد

اسم الربنامج

نوع الربنامج

طريقة االستهداف

70

292
39

815
12
1
9

149
4,886
**
611
1,094
816
1,000

164,384

205,900

1,000,000

2,312,000

940,000
940,000

1,039,100
181,000
**
**

80,000
**
6,000
3,800,000
2,500,000
**
45,000

136,000

220

عدد الخدمات  -املستخدمني اإلنفاق بالعملة املحلّ ّية
(ماليني)
2,854.0
27,014
138.0
151,000
138.0
46,000
149.0
1,273,800
437.0
394,000
12.0
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االجتامعي
 4.2مناذج اإلنفاق
ّ
االجتامعي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
منذ بدء األزمة االقتصاديّة العامل ّية ،شهد اإلنفاق عىل شبكات األمان
ّ
ارتفا ًعا شدي ًدا من  10.1يف املئة من مجموع اإلنفاق قبل األزمة إىل  11.9يف املئة خالل األزمة ،وصوالً إىل  12.5يف املئة بعدها
األقل من ًّوا
املحل) .63قامت بلدان يف املرشق واملناطق الفرع ّية يف البلدان ّ
(عىل التوايل  4.59 ،4.44 ،4.16يف املئة من الناتج ّ ّ
كمرص واليمن بتوسيع معايري األهليّة لحصص الغذاء املدعومة والتحويالت النقديّة بحيث تشمل املجتمعات الضعيفة ،ما
أ ّدى إىل إمكان وصول متز ٍ
ايد إليها من قبل املجتمعات الفقرية والضعيفة.64
االجتامعي عىل
كام تنعكس النامذج املب ّينة أعاله لخدمات الحامية االجتامع ّية يف بلدان املنطقة العرب ّية يف مستويات اإلنفاق
ّ
املحل لديها (يستند هذا البحث إىل تقديرات
املساعدة االجتامع ّية والحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية كنسبة من الناتج ّ ّ
االجتامعي كنسبة مئويّة من
الخاصة مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا) .يوضح الشكل  1أدناه اإلنفاق
البنك الدو ّيل
ّ
ّ
املحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مقارنة مع مناطق أخرى من العامل .ويظهر الشكل أن اإلنفاق عىل التعليم
الناتج ّ ّ
يظل هو األدىن مرتبة .ويوضح الشكل  1أيضً ا
االجتامعي ّ
املحل للبلدان العربيّة بينام الضامن
ّ
يحتل ّ
الحصة الكربى من الناتج ّ ّ
ّ
املحل .يف الواقع ،منطقة الرشق
أن اإلنفاق عىل املساعدة االجتامع ّية ّ
يحتل املرتبة الثانية بعد التعليم من ّ
حصة الناتج ّ ّ
65
األوسط وشامل أفريقيا هي املنطقة األكرث إنفاقًا يف العامل عىل املساعدة االجتامع ّية  .وهذه الحالة تع ّزز تفسري الحامية
االجتامع ّية من ناحية املساعدة االجتامع ّية.
املحل اإلجام ّيل – املناطق كافّة
الشكل  :1اإلنفاق
االجتامعي كنسبة مئويّة من الناتج ّ ّ
ّ

املصدر :البنك الدو ّيل.2008 ،

 63براساد وجرييكه 2010 ،نق ًال عن تقرير معهد التنمية ملا وراء البحار واليونيسف (.ODI/UNICEF)، 2011
 64مكتب التكامل والتنسيق لشؤون العوق (.ODIC/UNICEF)، 2011
 65تقرير معهد التنمية ملا وراء البحار واليونيسف (.ODI/UNICEF)، 2011
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 5.2أشكال االستحقاق :الشمول ّية مقابل االستهداف؛ واإلسهام ّية مقابل غري اإلسهام ّية
يخص
تلخيصا ملا تق ّدم ،تظهر الدراسة أعاله أن مبادئ الشمول ّية للحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية مط ّبقة باإلجامل يف ما ّ
ً
الخليجي األكرث ثراء بإمكانات كبرية لتقديم خدمات ص ّح ّية شاملة،
إعانات الوقود والسلع .تتمتّع بلدان مجلس التعاون
ّ
الرسمي تتق ّيد أيضً ا
ويعزى ذلك إىل صناديق الحكومة الوافرة .كام يجب أن يؤخذ بعني االعتبار أن البلدان التي تق ّدم التعليم
ّ
مببادئ الشموليّة .عىل عكس ذلك ،يقع الرتكيز يف املنطقة العربيّة عىل الحامية االجتامعيّة الفئويّة أو املرتكزة عىل استطالع
املوارد املال ّية أو املتعلّقة بالدخل والتي متثّل جمي ًعا أنظمة استهداف للحامية االجتامع ّية .نتيجة لذلك ،تعمل الربامج
فردي وقصري األمد مبا أنها تهدف إىل تخفيف حدوث فقدان الدخل أو الحرمان .ويف
املوضوعة يف املنطقة العرب ّية عىل أساس ّ
الرسمي هم املستفيدون األ ّولون وهم عىل األرجح ذكور يف
االجتامعي كالتأمني الص ّح ّي ،موظّفو القطاع
حالة برامج الضامن
ّ
ّ
س ّن العمل يقطنون يف املناطق املدن ّية .ويف هذه الحالة تكون الحامية االجتامع ّية آل ّية ر ّد فعل تستجيب للحاجات االجتامع ّية
املتعلّقة بالدخل عند حدوثها .ومن الواضح ان الحكومات العربيّة تنفق كث ًريا عىل السياسات القصرية األمد لتخفيف الفقر
االجتامعي.
والتي ال تؤ ّدي إىل استثامرات اقتصاديّة واجتامع ّية طويلة األمد أو تعالج األسباب الهيكل ّية للفقر والالتناغم
ّ
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3

تقييم للمنطقة العرب ّية

يتط ّرق هذا القسم إىل تقييم آلل ّيات سياسة الحامية االجتامع ّية املوضحة يف القسم السابق عىل ضوء االتّجاهات العامل ّية
املعتمدة يف البلدان النامية األخرى والتي نوقشت يف القسم الثاين وأيضً ا بطريقة أكرث جوهريّة ،عىل ضوء التح ّديات االجتامعيّة
التي تواجهها املنطقة العربيّة .ومن املجدي أن تناقَش أ ّوالً بشكل رسيع املسائل االجتامعيّة التي تواجهها املنطقة العربيّة.
وقد تم توثيقها ج ّي ًدا.66
من الناحية االقتصاديّة تس ّجل املنطقة أدىن نسب ملشاركة اليد العاملة يف العامل بـمع ّدل  54يف املئة يف العام  ،2010ويعود
ّ
ذلك إىل املع ّدل
اقتصادي مبع ّدل  2يف املئة يف الفرتة املمت ّدة من
املتدن ملشاركة النساء .67كام تس ّجل املنطقة أدىن نسبة من ٍّو
ّ
 1990إىل  .2011النم ّو الذي تم تسجيله لن يؤ ّد َي إىل ارتفاع اإليرادات أو ارتفاع نسبة االستهالك املنز ّيل ،ما يؤكّد استمرار
الالمساواة االجتامع ّية ،وهذه عالمة فرق أخرى بني املنطقة العرب ّية وبق ّية العامل .تق ّدر مع ّدالت البطالة يف املنطقة بـ 14.8
تحتل البلدان ّ
يف املئة بحيث ّ
الحصة الكربى وتتبعها بلدان املرشق .68تس ّجل بلدان عرب ّية منفردة كاملغرب ومرص
األقل من ًّوا ّ
واألرد ّن مع ّدالت بطالة عالية تراوح تبا ًعا بني  23و 10و 17يف املئة .وتؤكّد التقييامت املختلفة أ ّن هذه املع ّدالت ،إضاف ًة إىل
مع ّدالت بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تجعل منها املنطقة ذات مع ّدل البطالة األعىل يف العامل .69غري ان البطالة
كحصة من إجام ّيل العاملة هي دون املع ّدالت العامل ّية .وتراوح تقييامت مع ّدالت الفقر حسب الخطوط األساس ّية
الهشّ ة ّ
70
اجعي  .مل تس ّجل
املعتمدة .باإلجامل تس ّجل املنطقة العرب ّية أدىن املستويات عند اعتامد خطوط الفقر بنا ًء عىل اإلحصاء الرت ّ
مع ّدالت الفقر أي تغيري منذ  ،1990وهي توازي مع ّدالت أوروبا وآسيا الوسطى بالرغم من عدم وضوح دينام ّية املجتمعات
الفقرية.
من الناحية االجتامع ّية ،نسبت مشكلة الالمساواة ومستويات االستهالك الثابتة إىل ما تَق ّدم لكن املنطقة تواجه أيضً ا أزمات مه ّمة
يف نقص املوا ّد الغذائ ّية مع ارتفاع مستويات عدم التغذية املتفاقمة جزئ ًّيا بسبب الحروب والعقوبات االقتصاديّة .سورية والعراق
والسودان والصومال واليمن وفلسطني هي البلدان األكرث تأث ّ ًرا ،لك ّن من املتّفق عليه أ ّن هذه املنطقة تعتمد كث ًريا عىل استرياد
تدن نسبة الزراعة من الناتج ّ
املحل من 18.6
املأكوالت .تم تقييم أكرث من  50مليون شخص عىل أنهم يعانون سوء التغذية ،71مع ّ
يف املئة يف العام  1992إىل  12.4يف املئة يف  .2011كذلك ،وباأله ّم ّية نفسها ،التمتّع باملياه النظيفة تح ٍّد آخر يواجه املنطقة.
واملشاكل الدميغراف ّية ال تفارق املنطقة؛ ت ُناقَش مسألة تح ّديات معالجة مشكلة طفرة الشباب يف الكتابات وهي تشكّل ميزة وعبئًا
يف الوقت نفسه نظ ًرا إىل أ ّن ارتفاع مع ّدالت العاملة عند الشباب قد يساعد يف رفع اإليرادات للحكومة من خالل املساهمة يف
االجتامعي ورضيبة الدخل.
الضامن
ّ

السيايس الواسع الناشئ عن
اطي للمنطقة بشكل ج ِّيد إضاف ًة إىل عدم االستقرار
من الناحية السياس ّية تم توثيق ّ
ّ
التدن الدميقر ّ
والطائفي امللموس يف العراق وسورية وليبيا ولبنان
الديني
الفلسطيني .تتفاقم هذه الحالة اآلن بتزايد العنفيل
النزاع اإلرسائي ّ
ّ
ّ
ّ
66
67
68
69
70
71
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اإلسكوا2011 ،؛ األمم املتّحدة/جامعة الدول العرب ّية.2013 ،
األمم املتّحدة/جامعة الدول العرب ّية.2013 ،
نفسه.
سيلفا وآخرون.2012 ،
األمم املتّحدة/جامعة الدول العرب ّية2013 ،
نفسه.
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مثالً .من ناحية الحامية االجتامع ّية ،واضح أ ّن غياب حقوق املواطن املناسبة يف املنطقة العرب ّية مل يعد يحتمل .يضاف إىل ذلك
رضوري لتطوير برامج حامية اجتامع ّية مناسبة .فإ ّن معظم األنظمة الحال ّية للحامية االجتامع ّية املعتمدة
أ ّن إصالح إدارة الحكم
ّ
يف املنطقة العرب ّية تعاين الهدر أو عدم الكفاءة اإلدارية أو االزدواج ّية كام سيأيت .ال يخلو العامل ،مع ذلك ،من أمثلة البلدان التي
انتقلت من حكومات دكتاتوريّة أو عنرصيّة كالربازيل وأفريقيا الجنوبيّة وكوريا .ومن الواضح ان املنطقة العربيّة قد تستفيد من
الدروس املجدية املستم ّدة من البلدان األخرى التي ضمت مسائل املواطنة االجتامع ّية إىل دساتريها وسياساتها العا ّمة.

 1.3كيف تقارن املنطقة العرب ّية مع البلدان النامية األخرى؟

بنا ًء عىل املراجعة املق ّدمة يف هذا املستند حتّى اآلن ليست املنطقة العرب ّية يف موضع تخلّف يف ما يتعلّق بسياسات الحامية
االجتامعي املوجودة يف الهند وجنوب أفريقيا موجودة أيضً ا يف
االجتامعيّة املعمول بها .رزم املساعدة االجتامعيّة والضامن
ّ
املنطقة العربيّة .الواقع ان هذين البلدين يتشاطران معظم التح ّديات التي تواجهها املنطقة العربيّة :نسبة عالية من البطالة
والضغوط الدين ّية ،مستويات عالية من الفروق االجتامع ّية االقتصاديّة ،عدم حصول املجتمعات الريف ّية عىل خدمات الحامية
االجتامع ّية األساسية ،الفساد وسيطرة النخب السياس ّية ورجال األعامل عىل القطاعات ذات املردود العايل.

يف حني ان البلدان النامية األُخرى قد أدخلت خطاب املواطنة االجتامع ّية وحقوق اإلنسان يف دساتريها ،متيل البلدان العرب ّية
الخليجي والبلدان
باألخص يف بلدان مجلس التعاون
إىل اللجوء إىل مبادئ اجتامع ّية إسالم ّية أو مسيح ّية ،وهذا ما نشهده
ّ
ّ
األقل من ًّوا .عىل سبيل املثال ،تشري البلدان العربيّة كافّ ًة إىل موارد الوقف والزكاة كام تق ّدم يف هذا املستند وغريه .قد يكون
ّ
االقتصادي .ولكن وبشكل أكرث إلحا ًحا ،تراوح البلدان العرب ّية
مؤشات العاملة والنم ّو
تأخّر املنطقة جزئ ًّيا لذلك كام ًنا يف مجال ِّ
ّ
االجتامعي.
يف مرتبة خلف ّية إزاء البلدان النامية األخرى يف مجال إعادة توزيع الرثوات واالستثامر
ّ
العرقي بإعادة توزيع الرثوات بشكل واضح من األقسام البيضاء
عىل سبيل املثال ،قامت جنوب أفريقيا يف مرحلة ما بعد النزاع
ّ
إىل األفريق ّية كام هي حال أنظمة املدارس .أدخلت كوستاريكا وواليتا كرياال وتاميل نادو الهنديّتان التوفري الشامل للدراسة
االجتامعي لتشمل املجتمعات الضعيفة .ساعدت هذه السياسات تلك البلدان عىل
والعناية الص ّحيّة وزيادة تغطية الضامن
ّ
االجتامعي وتعزيز
أن تكون قدوة للتنمية البرشيّة الناجحة .وقد ساهمت سياسات الحامية االجتامعيّة يف وضع التامسك
ّ
االجتامعي مبعزل عن االنتامءات العائل ّية والعرق ّية.
االت ّحاد
ّ
العاملي الذي يقيض
مل تعالَج بعد مسألة تأمني الح ّد األدىن للدخل يف البلدان العرب ّية ،وعىل املنطقة ان تتط ّرق إىل هذا املبدإ
ّ
الوظيفي السابق .مع ّدالت الفقر يف املنطقة
بغض النظر عن وضعهم
بحامية كافّة املواطنني من الخسارة املفاجئة للدخل ّ
ّ
ليست عالية بالنسب التي ت َُس ّجل يف مناطق أخرى من العامل يف حني تتمتّع املنطقة بأعىل مستويات الدخل للفرد الواحد.
وقد أوضح البحث حالَتَ ِي الصني وكوريا اللتني وضعتا مثل هذا النظام .البلدان العربيّة التي أدخلت مفهوم تأمني البطالة
كالبحرين تربط منافعه باملكاسب السابقة وأيضً ا بأن يكون الطالب يف سعي ج ّد ّي وراء فرصة عمل .غري ان البحرين أدخلت
مهم إىل سياسة البطالة وهو ابتكار يعالج مبارش ًة مشكلة البطالة عند الشباب :تقدميات البطالة للباحثني عن العمل
ابتكا ًرا ًّ
للم ّرة األوىل .يكمن التح ّدي يف أ ّن فرتة االستفادة متت ّد ستّة أشهر فقط ،ويف النسبة العالية من طلبات النساء اللوايت ال يجدن
عمالً .وما من معلومات كافية توضح الدعم الذي يتلقّاه مق ّدمو الطلبات حيال العثور عىل فرص عمل.
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 2.3تأثري سياسات الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية
لقد تم التحقّق من بعض التفاوتات الطويلة األمد يف أنظمة الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية:72
االجتامعي ال للعائالت الفقرية التي يجب أن تحصل عليها من
أ ّوالً ،أ ِّمنت املنافع العائليّة باملجمل ألعضاء صناديق الضامن
ّ
اعي وال
جهة حقوق املواطنة .تحصل التناقضات النظام ّية الداخل ّية ألنّه يف بعض األحيان ال ّ
يحق ّ
للعمل يف القطاع الزر ّ
الخاص أن يستفيدوا من هذه التقدميات.
للعاملني لحسابهم
ّ
الفردي يف املنطقة مستويات عالية ج ًّدا بسبب عدم وجود تأمينات ص ّحيّة عا ّمة متكاملة؛ إذ
ثانيًا ،س ّجل املرصوف الص ّح ّي
ّ
73
يل .
وصل إىل أكرث من  50يف املئة من ّ
حصة املرصوف العائ ّ
العمل غالبًا ما يفقدون عملهم بسبب النقلة
ثالثًا ،لطاملا غاب تأمني البطالة بشكل واسع يف املنطقة العربيّة بالرغم من أ ّن ّ
الليرباليّة والتعديالت الهيكليّة التي فرضتها سياسات صندوق النقد الدو ّيل .فبالفعل يستحوذ الشباب عىل النسبة العليا من
البطالة يف املنطقة.
عمل القطاع العا ّم والجيش متوافرة بشكل غري مستدام إضاف ًة إىل عدد من برامج
راب ًعا ،ال تزال املنافع الوفرية اآليلة إىل ّ
االجتامعي مثل تعويض التقاعد الذي يستوجب إعادة النظر فيه.
الضامن
ّ

خامسا ،االعتامد املفرط يف املنطقة عىل رصف املساعدات االجتامع ّية القصرية األمد من خالل إعانات الغذاء والوقود أو من
ً
االجتامعي يف املوارد البرشيّة أو إعادة توزيع املعونات بشكل
خالل التحويالت املاليّة أو العينيّة التي ال تؤ ّدي إىل االستثامر
ّ
عمودي ،بحيث تتقلّص التفاوتات االجتامعيّة يف املنطقة العربيّة.
ّ
االجتامعي الحال ّية ازدواج ّية وهد ًرا وفسا ًدا يف حني ان  30-40يف املئة من املجتمعات العرب ّية
سادسا ،تعاين أنظمة الضامن
ً
ّ
74
مغطّاة بخطط الضامن
االجتامعي الرسميّة  .تشري الدراسات حول مرص ولبنان وقطر واألرد ّن إىل تداخالت وازدواجيّة يف
ّ
ست وكاالت متويل عا ّمة ملتحقة بخمس وزارات ،ما يؤ ّدي إىل
الضامن
االجتامعي املتوافر .ففي لبنان عىل سبيل املثالّ ،
ّ
والخاصة ضمن نظام العناية الص ّح ّية بهيكل ّيات متويل ّية
االزدواج ّية يف التمويل واإلدارة .يف قطر ،تتمتّع الوكاالت العا ّمة
ّ
منفصلة ،ما قد يشري إىل ازدواج ّية وعدم منفعة .يف مرص ،يوجد حال ًّيا برنامج إصالح يدمج برامج ع ّدة ملعالجة التجزئة الكربى
الص ّحة العا ّمة.75
لقطاع ّ
تشري هذه الحالة إىل ان رشائح كبرية من املجتمعات يف املنطقة العرب ّية ال تزال خارج إطار سياسات الحامية االجتامع ّية أو
هي تستحوذ عىل رشيحة كبرية من املجتمعات التي تسعى إىل تحويل أموال نقديّة أو عين ّية .ترصد األبحاث األكادمي ّية
والكتابات املتوافرة حول سياسة التنمية يف املنطقة العرب ّية املجموعات اآلتية عىل أنّها ضعيفة بسبب فقدان سياسات
الحامية االجتامعيّة:
 .1النساء والرجال القادرون عىل العمل لك ّنهم عاطلون عن العمل
	.2األُرس التي ترتأّسها النساء واملسؤولة عن العناية باألطفال وأفراد األرسة املس ّنني واملعوقني (وهم غري قادرين عىل
العمل)
عمل ريفيّون غري رسميّني
ّ .3
الخاص
 .4العاملون لحسابهم
ّ
 .5األوالد يف الشارع واألوالد العاملون
72
73
74
75
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ر ًّدا عىل هذه املسائل تشري الكتابات اآلن إىل مجموعة جديدة من التعليالت حول االستخدام غري الف ّعال لربامج التأمني الص ّح ّي
وإعادة توزيع الدخل املنخفض يف املنطقة العرب ّية ،77وتعالَج هاتان النقطتان اآلن عىل التوايل .تركّز هذه التعليالت عىل منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فتستخرج من خاللها معالجة البلدان العرب ّية موضع هذا البحث.
76

 3.3اإلعانات وبرامج املساعدات االجتامع ّية األخرى
يق ّدر البنك
العاملي 78أ ّن إنفاق األموال عىل إعانات الغذاء والوقود يس ّبب التضخّم يف اإلنفاق العا ّم عىل شبكات األمان
ّ
االجتامع ّية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وذلك بنسبة  10يف املئة ،وإالّ فقد يُ َق ّدر مع ّدل اإلنفاق عىل برامج
املحل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وهو
املساعدة االجتامعيّة غري املدعومة بـ  0.74يف املئة من مجمل الناتج ّ ّ
العاملي البالغ  0.8يف املئة .تكمن املسألة األساسيّة يف التغطية إذ ،مقارن ًة مع نسبة التغطية العامليّة التي تفوق
دون املع ّدل
ّ
الـ  40يف املئة ،تس ّجل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أدىن مع ّدالت التغطية 16 :يف املئة من الخمس األفقر من
السكان.79
تفشل تقري ًبا كافّة برامج املساعدة االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية يف تغطية ما يصل ولو إىل  20يف املئة من الخمس األدىن
(أفقر السكّان) ،فيام هناك برامج تغطّي رشيحة مه ّمة ( 11-12يف املئة) من الخمس األعىل (أي األغنى) .عىل سبيل املثال،
الشهري يف مرص (أو معاش السادات) يغطّي  8يف املئة فقط من الخمس األفقر .أ ّما يف األرد ّن
االجتامعي
برنامج معاش التقا ُعد
ّ
ّ
فصندوق املعونة الوطنيّة يغطّي فقط  16.5يف املئة من الخمس األفقر فيام تغطّي برامج جيبويت والعراق لشبكة األمان
االجتامعي ّ
أقل من  2يف املئة من الخمس األفقر .80التغطية الكربى للخمس األفقر (أكرث من  50يف املئة) هي يف فلسطني حيث
ّ
أسايس .يف هذا اإلطار ،ميكن مقارنة هذا الربنامج بالربامج املدروسة املعتمدة يف أوروبا
بشكل
املساعدة
حدة
ت
امل
األمم
تق ّدم
ّ
ّ
81
وآسيا الوسطى أو منطقة أمريكا الالتين ّية والكاريبي .
االجتامعيّ ،
تدل التغطية الوافية
أسايس عىل تقصري املساعدة االجتامع ّية أو شبكات األمان
مؤش
فيام التغطية الدنيا للفقراء ِّ
ّ
ّ
للطبقات الوسطى ورشائح املجتمع األغنى عىل درجة عالية من عدم الفعالية .من الصعب تقديم مع ّدالت تغطية عالية
للفقراء من غري حدوث هدر .ال ب ّد مع ذلك أن تنخفض مع ّدالت التغطية تدري ًجا من الخمس األفقر إىل الخمس األغنى .فمن
سلبي عرب الرشائح الخُمس ّية للغنى.
املم ّيزات األساس ّية يف تصميم سياسة التغطية أن يكون ملع ّدالتها منح ًنى ّ
الفئوي والجغرا ّيف التي تسود يف برامج املساعدة االجتامع ّية
تبي يف القسم السابق ،األسس املنطق ّية ألساليب االستهداف
ّ
كام ّ
يف املنطقة العرب ّية تعمل ج ِّيدا يف مناخات الفقر املركّز ال حني يكون الفقر بطبيعته متع ّدد األبعاد أو مو ّز ًعا جغراف ًّيا .أصبحت
الفئوي والجغرا ّيف قدمية .هذا يعني أ ّن املنطقة العرب ّية متخلِّفة نسبة إىل البلدان األخرى التي التجأت إىل
أساليب االستهداف
ّ
التقييامت الفرديّة للمداخيل (من خالل استطالع املوارد املاليّة) أو اإلنفاق  -من خالل استطالع املوارد املاليّة بالوكالة
األردن عىل استطالع للموارد املال ّية املدقّقة جزئ ًّيا إضاف ًة إىل
( .)PMTعىل سبيل املثال ،يرتكز صندوق املعونة الوطن ّية
ّّ
املبني عىل أساس استطالع املوارد املال ّية بالوكالة
االستهداف
ّ
الفئوي فيام فلسطني واليمن وحديثًا لبنان قد أدخلت االستهداف ّ
82
لربامج شبكات األمان
االجتامعي .
ّ
76
77
78
79
80
81
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االجتامعي الرشيحة الفقرية والضعيفة،
هكذا ،يف املنطقة العرب ّية إذًا ،تستهدف برامج املساعدة االجتامع ّية وشبكات األمان
ّ
االجتامعي .كمع ّد ٍل عا ٍّم ،ال يتع ّدى
حصة ال بأس بها من منتفعي شبكات األمان
والحال أ ّن املجتمعات الغن ّية متيل إىل تكوين ّ
ّ
اآلتون من الخمس األفقر ربع املستفيدين من املساعدة االجتامع ّية غري املال ّية يف املنطقة بينام  15يف املئة من املستفيدين
هم من الخمس األغنى .يف بعض الربامج عىل سبيل املثال يف فلسطني تم تحسني االستهداف منذ العام  2009بفضل إنشاء
النقدي ( )2010الذي يستخدم آل ّية استهداف استطالع املوارد املال ّية بالوكالة وبرنام ًجا مو ّح ًدا للدفع.
برنامج التحويل
ّ
االجتامعي.
بالعكس ،يف جيبويت واملغرب يشكّل الخمس األغنى والخمس األفقر النسبة نفسها من منتفعي شبكات األمان
ّ
وهذا قد يعني قلّة االستهداف.
االجتامعي يف املنطقة العرب ّية دون
باملقارنة مع مناطق أخرى من العامل أداء برامج املساعدة االجتامع ّية وشبكات األمان
ّ
املستوى من حيث املنتفعون :يف املناطق األخرى كافّةً ،يصل الخمس األفقر إىل  30يف املئة أو أكرث من منتفعي شبكات األمان
االجتامعي ،ويف الصدارة بني مناطق العامل أمريكا الالتين ّية والكاريبي بنسبة  36يف املئة .يتمتّع كل من معاش التقاعد
ّ
تدريجي ولكن ليس
الشهري (أو معاش السادات) يف مرص ،وصندوق الرعاية االجتامعيّة يف اليمن ،بحدوث انتفاع
االجتامعي
ّ
ّ
ّ
83
لكل
بأعدا ٍد كافية  .لك ّن هذين البلدين يختلفان من حيث استهداف الفقراء ،ويعود ذلك إىل التفاوتات يف خطوط الفقر ٍّ
وحصة صندوق الرعاية االجتامع ّية العائدة إىل الفقراء
منهام .الجدير ذكره أ ّن لليمن مع ّدل فقر عال ًيا (حواىل  35يف املئة)ّ ،
تس ّجل  48يف املئة ،يف حني أ ّن مع ّدل الفقر يف مرص يس ّجل  22يف املئة ،ما يشري إىل أ ّن نسبة  26يف املئة فقط من منافع معاش
الشهري (أو معاش السادات) تصل إىل الفقراء .ويجدر تناول برنامج التحويالت النقديّة يف املغرب كمثال
االجتامعي
التقا ُعد
ّ
ّ
النموذجي أنّه تم تقليص مع ّدل ترك املدرسة بنسبة  57يف املئة ،يف حني ارتفعت
للتطبيق الجيِّد .أظهر تقييم األثر يف الربنامج
ّ
نسبة العودة إىل املدرسة بعد تركها بنسبة  37يف املئة .إضاف ًة إىل ذلك ،يف الفرتة املمت ّدة ما بني  2009و ،2011-2012ارتفعت
مدريس إىل ( 609,000من  406,000أرسة) .كام ازدادت امليزان ّية من عرشة ماليني دوالر
تغطية الربنامج من  80,000تلميذ
ّ
أمرييكّ إىل  62مليونًا.
االجتامعي هو األثر األخري يف الح ّد من الفقر والالمساواة .ويظهر
املؤش األه ّم لفعالية شبكة األمان
من املتّفَق عليه عمو ًما أ ّن ِّ
ّ
االجتامعي واستهدا ِفها وسخائها ،ويق ّيم األثر الشامل لوجود شبكات األمان
تقييم لتغطية برامج شبكات األمان
هذا ِّ
املؤش ً
ّ
االجتامعي يف املنطقة العرب ّية ،باستثناء فلسطني واألردنّ ،تأث ًريا ضئيالً
االجتامعي يف توزيع الرعاية يف البلد .إ ّن لشبكات األمان
ّ
ّ
االجتامعي يف مرص والعراق واليمن مع ّدالت الفقر مبا ال يفوق األربعة يف املئة.
األمان
شبكات
امج
ر
ب
ّص
ل
تق
الفقر.
الت
يف مع ّد
ّ
االجتامعي أفضل من رشق آسيا ولكن أسوأ بكثري
يف هذا الخصوص ،أداء املنطقة العربيّة من حيث تأثري فقر شبكات األمان
ّ
يتبي أ ّن شبكات األمان
من املع ّدل
العاملي أو أوروبا وآسيا الوسطى أو أمريكا الالتينيّة والكاريبي .كام هو حال مع ّدل الفقرّ ،
ّ
االجتامعي يف األرد ّن وفلسطني تتمتّع بأثر ملحوظ يف فجوة الفقر (بتقليصها بنسبة  23و 42يف املئة عىل التوايل) .أ ّما أداء
ّ
االجتامعي ،وهو
األمان
شبكات
خالل
من
الفقر
فجوة
من
د
للح
العامل
ل
د
مع
يل
بإجام
مقارنته
عند
بكثري
فأسوأ
املنطقة
باقي
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعي يف مرص والعراق هذه الفجوة مبا يقارب سبعة يف املئة واليمن بأربعة
يس ّجل  22يف املئة .قلّصت شبكات األمان
ّ
يف املئة.84
أخ ًريا ،يف ما يتعلّق باألثر يف الالمساواة ،تبقى فلسطني هي البلد األفضل أدا ًء يف املنطقة العرب ّية وذلك بتقليص شبكة األمان
االجتامعي يف املنطقة تتمتّع بأثر
االجتامعي لديها ملع ّدل جيني بأكرث من  7يف املئة يف حني أ ّن معظم برامج شبكات األمان
ّ
ّ
االجتامعي يف توزيع
ضئيل يف هذا الخصوص .أ ّما يف مرص والعراق واليمن فليس هناك تأثري ملحوظ لربامج شبكات الضامن
ّ
الرعاية ،حيث ينخفض مع ّدل جيني ّ
أقل من واحد يف املئة .85وتظهر املقارنات مع مناطق أخرى من العامل أ ّن أداء املنطقة،
يف ما يتعلّق بالح ّد من الالمساواة ،يقع يف وسط التصنيفات تحت أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتين ّية والكاريبي لكن فوق
آسيا الرشق ّية.
 83نفسه.
 84نفسه.
 85نفسه.
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االجتامعي
 4.3برامج الضامن
ّ
االجتامعي مشكلة سوء توزيع للموارد وتجيري منافع الحامية االجتامع ّية نحو الطبقات الوسطى .ال تنقص
تعاين برامج الضامن
ّ
املحل عىل السياسات االجتامع ّية يف بعض البلدان ذات الدخل
املوارد بالرضورة يف البلدان العرب ّية إذ ينفَق أكرث من خمس الناتج ّ ّ
املتوسط مثل مرص واألرد ّن .86هذه الربامج بطريقة وجودها محدودة من حيث نطاق املخاطر التي تغطّيها والرشيحة
املنخفض أو ّ
االجتامعيّة التي تستفيد منها ،وكذلك من حيث ميزانيّتها .باالستناد إىل تقديرات صندوق النقد الدو ّيل ( )2011تتمتّع البلدان
جوهري يراوح ما بني  7و 13يف املئة.87
اجتامعي
العرب ّية بإنفاق
ّ
ّ
اعي
مع ذلك هنالك فجوات جوهريّة يف التغطية .إ ّن املجموعات الكربى املستثناة يف معظم البلدان هي ّ
العمل يف القطاع الزر ّ
والعمل األجانب النازحون .88تغطّي املساعدة االجتامعيّة حواىل  30يف املئة فقط من املجتمعات
والعمل يف املنازل والعائالت ّ
ّ
الرسمي ويلجأ إىل خدمات املساعدة االجتامع ّية غري الرسم ّية كاألرسة .من هنا نالحظ
العرب ّية ،والباقي موجود يف القطاع غري
ّ
ارتدادي مع ارتكاز عىل الطبقات الوسطى وانتباه ضئيل الحتياجات الحامية االجتامع ّية لفقراء املناطق الريف ّية
إعادة توزيع
ّ
واملدن ّية.
العمل غري الرسم ّيني .فكمع ّد ٍل عا ٍّم ،يف بلدان الرشق األوسط غري األعضاء يف مجلس
يف البلدان العرب ّية نسب عالية من ّ
عمل
الخليجي ،ال يساهم ما يقارب  67يف املئة من القوى العاملة يف برامج الضامن
التعاون
االجتامعي .تشمل هذه القوى ّ
ّ
ّ
املؤسسات الصغرى وموظّفيهم .ففي األرد ّن مل يساهم ما يقارب  50يف
اعي والعاملني عىل حسابهم
ّ
الخاص يف ّ
القطاع الزر ّ
املئة من القوى العاملة يف برنامج معاش يف العام  ،2010أ ّما يف املغرب وسورية فحواىل  70يف املئة عىل التوايل يف 2011
العمل غري الرسم ّيني .فكمع ّد ٍل
و ،2008وكانت نسبتهم عام  2008يف تونس  45يف املئة .89يف البلدان العرب ّية نسب عالية من ّ
الخليجي ،ال يساهم ما يقارب  67يف املئة من القوى العاملة يف
عا ٍّم ،يف بلدان الرشق األوسط غري األعضاء يف مجلس التعاون
ّ
اعي والعاملني عىل حسابهم
برامج الضامن
املؤسسات الصغرى
ّ
االجتامعي .تشمل هذه القوى ّ
الخاص يف ّ
عمل القطاع الزر ّ
ّ
وموظّفيهم .ففي األرد ّن مل يساهم ما يقارب  50يف املئة من القوى العاملة يف برنامج معاش يف العام  ،2010أ ّما يف املغرب
وسورية فحواىل  70يف املئة عىل التوايل يف  2011و ،2008وكانت نسبتهم عام  2008يف تونس  45يف املئة
الخاص والعا ّم يف املنطقة عىل أساس نظام «ادفع
االجتامعي األساس ّية للقطاع
يخص إعادة التوزيع ،ترتكز برامج الضامن
ّ
يف ما ّ
ّ
عند الحاجة»  PAYGحيث يدفع املوظّفون الحال ّيون معاشات املتقاعدين الحال ّيني .ميكن أن يؤ ّد َي هذا النظام مبدئ ًّيا إىل
إعادة التوزيع األفق ّية (عرب مجموعات األعامر وحالة املوظّف مثالً) وأيضً ا إىل إعادة التوزيع العموديّة (من املشرتكني األغنى
إىل األفقر) .90إنّ ا من الناحية التطبيقيّة تبقى إعادة التوزيع إىل األفقر هامشيّة .تساهم الحكومات كأرباب عمل وميكن أيضً ا
أي
أن تدعم الربنامج إذا ما لزم األمر مثلام حدث يف العراق والسعوديّة .يف مرص واألرد ّن وقطر والسعوديّة تغطّي الحكومة ّ
عجز يتك ّبده الربنامج ،أ ّما يف قطر فتغطّي الحكومة بالكامل التكاليف اإلداريّة أيضً ا.91
االجتامعي يف املنطقة
الحصة الكربى من ميزان ّيات الضامن
من األمثلة املم ّيزة برامج ضامن معاش التقاعد التي ّ
تحتل ّ
ّ
العرب ّية .92إذ يراوح مردودها من ثالثة يف املئة من الناتج ّ
املحل يف مرص واألرد ّن إىل تسعة يف املئة يف الكويت وخمسة يف
اجتامعي قانونية مبنافع مح ّددة .وتفشل برامج معاش التقاعد
املئة يف تونس واثنني يف املئة يف سورية .معظمها برامج ضامن
ّ
86
87
88
89
90
91
92
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يف الح ّد من تفاوتات الدخل .فلدى معظم البلدان العرب ّية ترتيبات معاش دنيا تسمح بإعادة توزيع صناديق املعاش ملصلحة
االجتامعي باملداخيل الدنيا .لك ّنها تنفع فقط الطبقات الوسطى الدنيا مبا أ ّن املجتمعات الريف ّية
الذين يغطّيهم الضامن
ّ
الخاص هم
االجتامعي كام تق َّدم .القوى املسلّحة ومالك الدولة وموظّفو القطاع
والطبقات الدنيا غري مغطّاة من قبل الضامن
ّ
ّ
االجتامعي وغريه من التحويالت االجتامعيّة.93
األكرث انتفا ًعا من نظام الضامن
ّ
يخص الطبقات الوسطى املدنيّة التي تنتفع أكرث من
الص ّحة العا ّمة يف املنطقة يف ما ّ
ميكن العثور عىل صورة مشابهة ألنظمة ّ
الص ّحة العا ّم أن يكون كلّ ًّيا .ينفق أكرث
غريها من الفئات .ففي دول مجلس التعاون
الخليجي ،يكاد إرشاف الدولة عىل نظام ّ
ّ
املتخصصة
الص ّحة العا ّمة ولكن معظمها أيضً ا مي ّول املستشفيات
ّ
املحل يف البلدان العرب ّية عىل ّ
من اثنني يف املئة من الناتج ّ ّ
الحكومي عىل صيانة املستوصفات والعيادات الريف ّية التي
أقل من اإلنفاق
الخاصة التي تفيد الطبقات املدن ّية .وتعود نسبة ّ
ّ
ّ
يحتاجها الفقراء.
يعاين نظام العناية الص ّحيّة العا ّم حالة مامثلة من التغطية املحدودة وإعادة التوزيع املحدود .فمبدئيًّا ،تتمتّع كافّة البلدان
العربيّة بأنظمة عناية ص ّحيّة شاملة مت ّولها إيرادات الدولة باستثناء نظام العناية الص ّحيّة اللبنا ّين ،ويعود ذلك إىل االعتامد
الص ّح ّية من القطاع
الخاص .94عا ّمة ،يتم تزويد خدمات العناية الص ّح ّية يف املنطقة العرب ّية مقابل
ّ
املفرط عىل مز ّودي العناية ّ
االجتامعي
رسم صغري أو م ّجانًا .إضاف ًة إىل تلك الخدمات العا ّمة الشاملة ،قامت بلدان عديدة بتطوير أنظمة الضامن الص ّح ّي
ّ
الرسمي .ففي مرص واألرد ّن وتونس تدير أنظمة الضامن هذه مرافق العناية
الخاص
ملوظّفي القطاع العا ّم يف األساس والقطاع
ّ
ّ
الص ّحيّة ألعضائها .ففي مرص غطت منظّمة التأمني الص ّح ّي ،وهي املز ّود األ ّول يف مجال التأمني ما يقارب  57يف املئة من
املجتمع ( .95)2008-2009أ ّما يف تونس فكانت مع ّدالت التغطية أعىل ،إذ س ّجلت  99يف املئة و 83يف املئة يف األردنّ .يف لبنان،
الص ّحة العا ّمة دور املؤ ِّمن األخري لنسبة  53يف املئة من املجتمع الذين ال يتمتّعون بتغطية من جراء وظيفتهم أو
تتّخذ وزارة ّ
خاص .تعود التفاوتات غري املنصفة بني الفئات االجتامع ّية املختلفة يف املنطقة العرب ّية إىل التفاوتات يف
من قبل تأمني ص ّح ّي ّ
حاالت التوظيف :فغال ًبا ما يتمتّع الرجال بتغطية أكرب من النساء واألغنى أكرث من األفقر .يف مرص عىل سبيل املثال ،تستفيد
العسكري من العناية الص ّحيّة امل ّجانيّة يف أفضل املستشفيات الحكوميّة يف حني يكتفي األفقر
النخبة السياسيّة والسلك
ّ
96
باملستشفيات األقل جودة ذات مستويات العناية املتدنّية .

93
94
95
96
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خالصة وخطوات تالية يف تطوير السياسة االجتامع ّية العرب ّية

ق ّدم هذا البحث ملح ًة حول سياق سياسة الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية .وتم وضعها يف إطار الت ّيارات العامل ّية الناشئة
يف الحامية االجتامع ّية كام ت ّم تقييمها من ناحية تأثريات السياسة يف الفقر والالمساواة يف املنطقة العرب ّية .لقد كان هذا
البحث مق ّي ًدا من ناحية الك ّم ّية املحدودة ملعطيات التقييم الج ّيدة حول برامج الحامية االجتامع ّية يف املنطقة العرب ّية .عىل
الرغم من ذلك ،استطاع تقديم تحليل مرتكز عىل األدلّة ميكن تلخيصها بالنقاط السبع األساسية اآلتية:
	.1تؤ ِّمن املنطقة العربيّة أنواع برامج حامية اجتامعيّة مامثلة ملناطق أخرى من العامل ،وتواجه تح ّديات مامثلة ع ّدة
كالتي يف الهند والصني والربازيل وأفريقيا الجنوبيّة :كيف تجعل دميقراطيّة بطريقة فعالة ،كيف يعالَج مع ّدل بطالة
رسمي كبري ،كيف يوفَّر األمن الغذا ّيئ ،كيف تعالج التوتّرات الدين ّية واملدن ّية وكيف يُدعم
عا ٍل وقطاع عمل غري
ّ
االقتصادي .ليست املنطقة العرب ّية مبثال استثنا ّيئ الت ّجاهات السياسات العامل ّية كام هو غال ًبا مذكور يف
النم ّو
ّ
الكتابات اإلمنائ ّية .ولك ّن املنطقة العرب ّية ،إضاف ًة إىل تح ّدياتها اإلقليم ّية ودون اإلقليم ّية ،متعلّقة أيضً ا باالقتصاد
العاملي الذي لديه تأث ٌري يف مخرجات الرعاية االجتامعيّة لكافّة البلدان النامية والتي ستح ّد أكرث من
السيايس
ّ
ّ
تط ّورات السياسة االجتامعيّة عىل األصعدة الوطنيّة.
	.2ميكن إذًا للمنطقة العربيّة االستفادة من خربات البلدان النامية األخرى كالربازيل وجنوب أفريقيا التي قامت
باالنتقال الناجح من الحكومات االستبداديّة وتسعى اآلن إىل اعتامد مبادئ العدالة االجتامع ّية واملواطنة االجتامع ّية.
وميكنها أيضً ا االستفادة من خربة بوستوانا أو من أمثال الكويت ود ّيب حول كيف ّية التفادي من اللعنة املال ّية للموارد
االقتصادي.
الطبيع ّية واستثامر موارد الريع يف تحسني رأس املال اإلنسا ّين والنم ّو
ّ
	.3تتمتّع كافّة البلدان العرب ّية بأنظمة الزكاة والوقف وتتّبع املبادئ الدين ّية اإلسالم ّية واملسيح ّية للعدالة االجتامع ّية.
لذلك ،وإىل ح ٍّد ما ،تعالج البلدان العربيّة مبادئ حقوق اإلنسان  -التي قامت بعض االقتصادات االنتقاليّة كالهند
والربازيل وأفريقيا الجنوبيّة بإدراجها يف دساتريها .لكن تشكّل هذه املبادئ الدينيّة سيفًا ذا ح ّدين شأنه شأن
اإليرادات من املوارد الطبيع ّية .ما مل تكن إدارتها ج ِّيدة وحكيمة من قبل القادة العرب ،فس ُيفقد رأس املال
االجتامعي واملا ّيل وستقوم فقط بإحداث المساواة اجتامع ّية وقلق مد ّين.
ّ
	.4تراوح املنطقة يف الخلف من حيث الهيكل ّي ُة اإلداريّة لبعض برامج الحامية االجتامع ّية لديها والتي تعاين مشاكل يف
مهم من برامج املساعدة
مستوى األداء يف الح ّد من الفقر ومن مع ّدالت الالمساواة .كام تشهد املنطقة هد ًرا ًّ
االجتامعيّة إىل املجتمعات الغنيّة .تبقى فلسطني يف الصدارة لكن مقارنة مع باقي العامل تغطّي برامج املساعدة
عاملي يفوق الـ  50يف املئة .إضاف ًة إىل ذلك متيل
االجتامعيّة  26يف املئة فقط من املجتمعات الفقرية مقارنة مبع ّدل ّ
الفئوي والجغرا ّيف الذي يؤث ّر يف التغطية الف ّعالة
البلدان العرب ّية إىل تفضيل الطرق االستهداف ّية القدمية كاالستهداف
ّ
للفقراء.
الرضيبي لتمويل السياسة
	.5برامج الحامية االجتامع ّية الشاملة كضامن الح ّد األدىن من الدخل وآل ّيات التمويل
ّ
االقتصادي يف
االجتامع ّية التي تتمتّع بنجاح موث ّق يف البلدان األعضاء وغري األعضاء يف منظّمة التعاون والتطوير
ّ
مجال الح ّد من الفقر والالمساواة ليست مدرجة يف برامج سياسات املنطقة العربيّة .هذه الفجوة يف السياسة يف
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املنطقة تزيدها مع ّدالت الفقر والالمساواة التي بقيت مستق ّرة يف العقدين األخريين .تتفاقم هذه الحالة بأ ّن
أنظمة الحامية االجتامع ّية تغطّي  40-30يف املئة فقط من املجتمعات العرب ّية .فث ّمة رشائح كاملة من السكّان
متوسط مع ّدالت
الخاص
اعي والعاملني لحسابهم
ّ
ّ
مستثناةّ ،
والعمل غري الرسم ّيني .ويف حني أ ّن ّ
كعمل القطاع الزر ّ
االجتامعي إىل أقلّيّة صغرية .إضاف ًة
البطالة يف املنطقة يصل إىل  15يف املئة (األعىل يف العامل) ،تصل منافع الضامن
ّ
والسيايس ،وهي أيضً ا غري متوافرة ملن
العسكري
إىل ذلك ،تتّجه منافع التأمني الص ّح ّي األساسية نحو نخب السلك
ّ
ّ
رسمي كامل.
ال يعملون بشكل
ّ
	.6التح ّديات السياس ّية التي تواجهها املنطقة العرب ّية تزداد سو ًءا ،إذ عالوة عىل السياسات الجغراف ّية اإلقليم ّية،
يل لسياسات الحامية االجتامع ّية .حال ًّيا
الحاجة مل ّحة إىل إصالحات إدارة الحكم لفسح املجال أمام التط ّور املستقب ّ
أي بلد ،ما يؤ ّدي إىل هدر املوارد .وهذه هي حالة العناية
برامج الضامن
االجتامعي مج ّزأة إىل برامج ع ّدة يف ّ
ّ
الص ّحيّة ،كام هو موضح يف البحث ،مع بلدان ع ّدة كلبنان وقطر ومرص ذات متويل متع ّدد وأنظمة إدارة عاملة.
ليست املساحة الرضيب ّية بتح ٍّد كبري يف املنطقة العرب ّية كام هي حال البلدان األخرى يف العامل ،مبا أ ّن مع ّدل اإلنفاق
املحل
املحل .لكن عىل األقل عرشة يف املئة من الناتج ّ ّ
االجتامعي يراوح ما بني سبعة واثني عرش يف املئة من الناتج ّ ّ
ّ
تعود إىل إعانات الغذاء والوقود التي ليست بأفضل أشكال إعادة توزيع الرثوة والح ّد من الفقر.
	.7املوقف املتّخذ يف هذا البحث هو أ ّن الهموم االجتامع ّية يجب أالّ تُل َح َق بالسياسة االقتصاديّة كمخرج أو كرزم
اجتامعيّة (شبكات األمان ،الخدمات االجتامعيّة الهادفة التي يجب تقدميها من قبل وزارات قطاعيّة التحديد) .يف
هذه الحالة ،يتم تصميم االسرتاتيجيات االجتامعيّة مبعزل عن العمليّة اإلمنائيّة واالقتصاديّة للحكومة .مع ذلك
تظهر الخربات السلب ّية من حول العامل أ ّن املقاربة «األوىل» للنم ِّو مل تق ّدم مجتمعات مستق ّرة اجتامع ًّيا كام مل تق ّدم
حصص التط ّور العادلة واملراعية للجنسني والبيئة.
عىل أساس التعليالت أعاله ،نقرتح خمس سياسات أساس ّية وهي:
ماسة
	.1ميكن املنطق َة العرب ّية املبارشة حاالً بإصالحات تقن ّية وتصميم ّية .برامج شبكات األمان
االجتامعي يف حاجة ّ
ّ
إىل اإلصالح من أجل ضامن تغطية فُضىل للفقراء وتأثري أكرب يف الح ّد من الفقر والالمساواة .تط ّبق األرد ّن وغ ّزة
أنظمة تسري عىل ما يبدو يف االت ّجاه الصحيح .إنّ ا إضاف ًة إىل ذلك ،يجب أالّ يُنظَ َر إىل برامج التحويالت النقديّة
يخرج املستفيدون من برامج التحويالت
املرشوطة عىل أنّها مشكلة اإلصالح العاجل .بل ينبغي الحرص عىل أالّ
َ
االجتامعي حاصلني فقط عىل مستوى الكفاف ،بل أن يكونوا قادرين عىل
النقديّة املرشوطة وشبكات األمان
ّ
إحداث تغيري وتق ّدم حقيق ّيني يف معيشتهم .ال يوجد ما ّ
يدل عىل ذلك يف البلدان العرب ّية ،إذ تشري البحوث الحال ّية
االجتامعي.
األسايس من شبكات األمان
إىل مستويات عالية من التبع ّية حيث األرس التي تعيلها اإلناث هي املستفيد
ّ
ّ
املدريس أو التغذية املدرسيّة عىل
النقدي املرشوط الذي يساعد عىل دعم االرتياد
يجب إدراج برامج التحويل
ّ
ّ
جدول أعامل السياسة االجتامعيّة يف املنطقة العربيّة.
امي لكافّة املوظّفني .هذا تط ّور ُمر َّحب به ،إالّ أنّه
	.2يشهد العامل العريب حاليًّا تح ّركًا نحو تغطية التأمني الص ّح ّي اإللز ّ
أمس الحاجة إىل
اعي ّ
ال يغطّي بعض املجموعات الضعيفة ّ
والعمل غري الرسم ّيني الذين هم يف ّ
كعمل القطاع الزر ّ
هذه الربامج ألنّهم قد ال يكونون من املوظّفني أو انهم يتقاضون أجو ًرا متدنّية .تضمن هذه الربامج التأمين ّية
الخاص ،ما يعني أ ّن الحصول عىل عناية ص ّح ّية عالية الجودة سرياوح حسب
رشاكات مع رشكات تأمني القطاع
ّ
البوالص املدفوعة فيزيد من الالمساواة االجتامعيّة.
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	.3يجب أالّ يربط الوصول إىل العناية الص ّح ّية املناسبة يف املنطقة العرب ّية بربامج التأمني املبن ّية عىل التوظيف أو
الحالة الوظيف ّية .تنفق البلدان العرب ّية كث ًريا بنسبة عرشة يف املئة عىل إعانات الغذاء والوقود لذلك هناك مساحة
رضيب ّية لدعم أنظمة العناية االجتامع ّية العا ّمة األكرث فعالية .يف الواقع ،تق ّدر منظّمة العمل الدول ّية أنّه ،بنسبة
واالجتامعي للمواطنني
أي بلد توفري رزمة مناسبة من التأمني الص ّح ّي
املحل ،ميكن ّ
اثنني يف املئة فقط من الناتج ّ ّ
ّ
كافّةً .اإلعانات الغذائ ّية ال تعالج مشكلة نقص التغذية املتفاقمة يف املنطقة العرب ّية .يجب أ ّوالً معالجة العوامل
الص ّحة إىل
االجتامع ّية املتعلّقة بعدم الحصول عىل دخل أسايس وخدمات أساس ّية .قد يصل اإلنفاق
الفردي عىل ّ
ّ
أسايس للفقر والالمساواة.
 50يف املئة من اإلنفاق املنز ّيل يف املنطقة العرب ّية ،وهو مح ّدد
ّ
الرسمي
وعمل القطاع غري
	.4مه ٌّم للمنطقة العرب ّية إذًا أن تأخذ بعني االعتبار كيف ميكن العاطلني عن العمل ّ
ّ
والعمل ذوي األجور املتدنّية الحصول عىل الخدمات االجتامعيّة األساسيّة والح ّد األدىن من الدخل .ستؤ ّدي أنظمة
ّ
االستهداف أو استطالع املوارد البرشيّة إىل التساؤل حول املجموعات املدرجة واملستثناة وقد توصم بعض
املجموعات التي تحصل عىل املساعدة .كام قد تواجه مخاطر إحداث التفاوتات بني املجموعات الضعيفة ،ما يعني
أ ّن مشاكل الفقر الطويلة األمد لن ت ُعالَج .هذه املسألة مه ّمة يف ما يتعلّق مبع ّدالت البطالة العالية يف املنطقة
العرب ّية .إ ّن وضع برنامج ضامن الح ّد األدىن للدخل أو برنامج ضامن العمل لَسياس ٌة طويلة األمد يجب أخذها بعني
االعتبار.
	.5تستحق سياسات سوق العمل التي تدعم التوظيف ومستويات العمل الجيِّدة أن تؤخَذ بعني االعتبار من قبل
ّ
اعي يف املنطقة العربيّة ،ما
السياسات الطويلة األمد والقصرية األمد .عىل النم ّو
ّ
االقتصادي أن يتض ّمن القطاع الزر ّ
للعمل الريف ّيني الذين ميكنهم الحصول عىل برامج
قد ّ
يحل مجموعة من املشاكل من خالل خلق وظائف رسم ّية ّ
الرسمي .وهذا قد يساعد أيضً ا التعامل مع مشاكل نقص الغذاء والوصول إىل املياه .االستثامر
االجتامعي
الضامن
ّ
ّ
يف البنية التحت ّية هو حاجة مل ّحة يف هذا املجال وهذه مه ّمة ال ميكن إالّ الحكومة أن تديرها أل ّن املناطق الجغراف ّية
االقتصادي يف قطاعات معيّنة ،كام هي الحال يف الهند حيث
املعنيّة قد تكون غاية يف الفقر .يجب أالّ يرتكّز النم ّو
ّ
املؤسسات السياسيّة.
تسيطر نخبة من رجال األعامل عىل مناطق النم ّو من خالل صقل عالقات مع ّ
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