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شكر وتقدير

ُق ّدمت مسودة هذا الدليل في ورشة عمل تجريبية

البرنامج التدريبي المنبثق عنه وتأمين استجابته

 30تموز/يوليو  2015بمشاركة مجموعة صغيرة من

اإلسكوا بجزيل الشكر لجميع المشاركين في الورشات

ُعقدت في بيروت ،الجمهورية اللبنانية من  27إلى

لحاجات المستفيدين منه .وفي هذا السياق تتقدم

الخبراء الحكوميين العاملين في مجال وضع وتنفيذ

ّ
وقدموا
التدريبية الذين أسهموا في اختبار هذا الدليل

في دول مختارة من الدول األعضاء في اإلسكوا.

في تطوير مضمونه وتعزيز قيمته التدريبية على

السياسات والبرامج المتعلقة بالحماية االجتماعية

القيمة التي كان لها األثر البالغ
المالحظات واألفكار
ّ

وقام المشاركون باختبار الدليل واستعراض مضمونه

الصعيدين الوطني واإلقليمي.

مع مراعاة الخصوصيات السياسية واالجتماعية

وتثمّ ن اإلسكوا جهود السيد جيلبير ضومط ،مدير

للمراجعة والتعديل في ضوء مالحظات فريق عمل

حميد ،والسيد نبيل حسن،
المؤلف من السيدة أمل
ّ

ودراسة إمكانية تطبيقه على المستوى الوطني

واالقتصادية لكل دولة .وخضع الدليل بعدها

اإلسكوا وآراء المشاركين في الورشة التجريبية

والمحرّ رين اللغويين.

ً
ُ
أيضا في ورش تدريبية دون إقليمية
واستخدم الدليل
( .)regional-subانعقدت الورشة األولى في مدينة
مسقط ،بسلطنة ُعمان من  3إلى  6تشرين األول/

مؤسسة «بيوند» لإلصالح والتنمية وفريق عمله

والسيد عمر عبد الصمد ،والسيدة جيسيكا حنا،
ً
جميعا على الجهود التي بذلوها في عملية
وتشكرهم
البحث العلمي ومراجعة األدبيات وفي صياغة

ومراجعة المسودات المتعددة لهذا الدليل ،وإعداد

النسخة النهائية منه.

أكتوبر  2016بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية

ً
َّ
أيضا لفريق عمل اإلسكوا الذي ساهم
ويوجه الشكر

وتنفيذ سياسات وبرامج الحماية االجتماعية في دول

المختلفة إلعداده واختباره والتدريب عليه ،وشارك

في مدينة الرباط ،بالمملكة المغربية من  26الى 29

ونخص بالذكر السيدة مهى يحيى ،الرئيسة السابقة

في ُعمان وبمشاركة المسؤولين المختصين بتطوير
مجلس التعاون الخليجي .كما ُعقدت ورشة ثانية

تشرين الثاني/نوفمبر  2018بالتعاون مع وزارة األسرة

والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية في المملكة

في وضع تصوّ ر للدليل ،وعمل على تنسيق المراحل

في مراجعته وتنقيحه وإخراجه بصيغته النهائية،

لقسم العدالة االجتماعية والمشاركة ،واألستاذ أسامة
صفا ،رئيس قسم العدالة االجتماعية ،والسيدة دينا

المغربية ،واستهدفت المسؤولين الحكوميين المعنيين

تنير ،مسؤولة الشؤون االجتماعية ،والسيدة أنجيال

في دول شمال أفريقيا األعضاء في اإلسكوا.

المستشارة اإلقليمية للسياسات االجتماعية ،والسيدة

بتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج الحماية االجتماعية

سعت ورشتي العمل إلى التدريب على كيفية

استخدام الدليل ومناقشة المواضيع المشتركة

المتعلقة بتحديات الحماية االجتماعية في الدول

سمارة ،باحثة اجتماعية ،والسيدة سامية حمّ ودة،
أمل السالم ،مساعدة إدارية.

ً
وختاما ،تتقدم اإلسكوا بجزيل الشكر للدول األعضاء

على اهتمامها بالمواضيع التي يطرحها الدليل .وتأمل

والس ُبل األمثل لمواجهة هذه التحديات من
المشاركة
ُ

اإلسكوا أن يحظى الدليل بالدعم الالزم لتبنيه على

إلى ذلك ،هدفت الورشتين إلى تحسين الدليل وتعزيز

من أجل تطبيقه وتعظيم االستفادة منه.

خالل تبادل التجارب والدروس المستقاة .باإلضافة

المستوى الوطني وتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات
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مقدمـة

ألف -سياسات الحماية االجتماعية من
أجل العدالة االجتماعية

استخدام هذه األدوات في تحقيق التنمية العادلة
ً
دائما واضحة .وقد ركزت
والمستدامة ليست

تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في

معالجة موضوع الفقر والتعرض له ،على

إحقاق العدالة االجتماعية ،منها تفاقم مستويات

الفقر وانعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها؛
وارتفاع معدالت البطالة ،ال سيما في صفوف

النساء والشباب ،وتزايد العاملين في القطاع غير

النظامي ،واإلقصاء االجتماعي لشرائح واسعة من

المجتمع ،وسوء اإلدارة الحكومية ،باإلضافة الى
تغير المناخ وعدم االستقرار
اآلثار المترتبة عن
ُّ

السياسي .وتفاقمت هذه التحديات في السنوات
الماضية على أثر الحروب والنزاعات في بعض

الدول العربية التي ذهب ضحيتها مئات اآلالف،

والتي جعلت ماليين المواطنين بحاجة ماسة

الى مساعدات إنسانية وحماية من الجوع
والمرض والخطر.

معظم المبادرات في العقود الماضية حول

استهداف الفقراء والمعرضين للفقر ببرامج خاصة

للتأمين االجتماعي وما ُيعرف بشبكات األمان

االجتماعي ،دون أن تعالج ،األسباب االجتماعية
واالقتصادية والسياسية للفقر ومسبباته من

منظور متكامل .ورغم تزايد االهتمام بالمبادئ

التشاركية ،لم تبلغ مشاركة المواطنين في

ً
مستوى
صياغة سياسات الحماية االجتماعية بعد

يخوّ ل لهم التأثير على وجهتها ومساءلة

الحكومات بشأنها .ويبقى الرابط بين الحماية
ً
ضعيفا في غياب
االجتماعية والعدالة االجتماعية

حقوق المواطنة وعدالة توزيع الموارد
واإلصالحات الهيكلية الالزمة.

وتتطلب معالجة هذه النواقص تغييرات لتحويل
ً
عامة  ،وسياسات
مسار السياسات االجتماعية

في ظل هذه األحداث ،تشكل الحماية االجتماعية
ً
مجموعة من األدوات الفعالة للوقاية من المخاطر

الحماية االجتماعية خاصة .وينبغي أن تترافق

العدالة ،والمساواة ،والسالم .والحماية االجتماعية

ومستدامة ،وإصالحات في الحكم تنطلق من مبادئ

ً
وأساسا لبناء مجتمعات تسودها
والحد من الفقر،
هي عنصر أساسي في العقد االجتماعي الذي
ً
قانونيا باحترام واجباتها
تلتزم بمقتضاه الدولة

وتطبيقها عن طريق تلبية الحد األدنى المقبول

من االحتياجات ،وخدمات الرعاية الصحية،
والسكن ،والتعليم.

هذه التغييرات مع استراتيجيات اقتصادية شاملة

الحقوق والمساواة واإلنصاف والمشاركة ،التي هي
أساس للعدالة االجتماعية .ويتم ذلك من خالل:

( )1استبدال المقاربة التقليدية للحماية االجتماعية
المبنية على المساعدة باستراتيجية متكاملة

وواضحة للحماية االجتماعية مبنية على الحقوق
ومفهوم التنمية المستدامة وتساهم في تحقيق

ً
ً
ملحوظا في
تقدما
وقد حققت المنطقة العربية

أهداف التنمية المستدامة التي تتميز بالشمولية

على الرغم من التحديات المختلفة القائمة
ً
مسترشدة بالتجارب الناجحة في المناطق

والتكامل فيما بينها وإشراك الفئات المعنية في
كافة المراحل كشرط اساسي لنجاح تطبيقها بدالً

تحسين سياسات وبرامج الحماية االجتماعية

األخرى ،واألطر والمبادئ العالمية لحقوق

اإلنسان والتنمية المستدامة ،غير أن كيفية

واإلنصاف؛ ( )2التنسيق بين الجهات المختلفة

من تجزئة برامج الحماية االجتماعية وتوزيعها

على مختلف المؤسسات الحكومية؛ ( )3الشراكة
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والتكامل بين مقدمي الخدمات .فعلى الرغم

من نشاط ومشاركة منظمات المجتمع المدني،

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ

والمؤسسات الخيرية والدينية واألحزاب
السياسية ،ومؤسسات القطاع الخاص،

والوكاالت الدولية المعنية بالتنمية في تقديم

الخدمات والموارد األساسية لتلبية الحاجات

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

األساسية للمواطنين في بعض الدول العربية،
ّ
اال أن ذلك يحصل في معظم األحيان في
ظل سياسات اجتماعية ّ
وتوزيع غير
هشة
ٍ
متوازن للخدمات.

ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

إن اعتماد هذه االستراتيجية المتكاملة

يستوجب إصالح خطط وبرامج التقاعد العامة،
وإعادة النظر في برامج الضمان االجتماعي أو

المساعدة االجتماعية المتوفرة ،وفي سياسات

>المواطنة :يقع المواطن وحقوقه في ُ
صلب

الروابط القائمة فيما بينها باإلضافة الى مراجعة

تسعى إليها ،وحمايته من التهميش هي أولوية لدى

العمل وبرامج خلق فرص العمل والنظر في

ونقد أدوات التمويل الوطنية والدولية المتوفرة
لتنفيذ هذه الخطط .أما المسألة الحيوية التي

يجب إيالءها األهمية الالزمة في هذه العملية

فتتعلق بتطوير سياسات تحاكي الواقع

سياسات الحماية االجتماعية والغاية النهائية التي

الدول التي تحترم مواطنيها.

>المشاركة :إن مشاركة المجتمع المدني والنقابات
ً
فضال عن القطاع
والهيئات االجتماعية الفاعلة

الخاص والهيئات االقتصادية خالل تطوير وتنفيذ

والظروف الوطنية السياسية واالجتماعية
ً
بدءا بتحديد الرؤية واإلطار العام
واالقتصادية

أساسي من أجل تحقيق أهدافها.

المشاركة وآليات فعّ الة للمساءلة والمحاسبة.

بل هي غاية أي حكومة أو سلطة سياسية وواجبها تجاه

ً
وصوال الى تنفيذها
لعمل هذه السياسات
ً
وفقا لمعايير واضحة قائمة على
وتقييم نتائجها

ويعتبر تطوير هذه السياسات وتنفيذها

عملية مستمرة تستند إلى حوار دائم بين

الحكومات والمجتمع المدني من أجل بناء

مطلب
وتقييم سياسات الحماية االجتماعية هي
ٌ

>العدالة :ليست سياسات الحماية االجتماعية وسيلة
لمساعدة المحتاجين َتمُ ُّن بها الحكومة على مواطنيها،

مواطنيها أن تحقق العدالة االجتماعية ،أي أن يتساوى
المواطنون في العيش الكريم ،ويتم تقديم الحماية

لهم بما يتناسب مع وضعهم االجتماعي واالقتصادي.

>التنمية :تندرج سياسات الحماية االجتماعية ضمن

التوافق وابتكار حلول مستمرة تتوافق مع

سعي الحكومات إلى تحقيق التنمية البشرية في
واقتصاديا وسياسياً،
ً
ً
اجتماعيا
المجتمع ،واالرتقاء به

المعنية بتخطيط وتمويل وتنفيذ وتقييم

في المجتمع ،وكل ذلك بشكل مستدام يحافظ على

أولويات المجتمع والموارد المتوفرة .كما

يتطلب بناء القدرات المؤسسية والبشرية

وهي أولوية من أجل تأمين االستقرار والرخاء والتطور

سياسات وبرامج الحماية االجتماعية إلى

الموارد الطبيعية والثروات الوطنية لألجيال المقبلة.

إيجاد نظام مالي شفاف.

ً
انطالقا مما سبق يجب أن تبنى أي

سياسة للحماية االجتماعية على المبادئ
الخمسة التالية:

>الشمولية :تستند فعالية سياسات الحماية االجتماعية
إلى مدى شموليتها لجميع الفئات االجتماعية التي

لديها الحق في الحماية ،ويجب أن تأخذ بعين

االعتبار النواحي الحياتية على ُّ
الص ُعد االجتماعية
والبيئية واالقتصادية والثقافية والسياسية كافةً.
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َ
استجابة لهذه المتطلبات ،أعدت اإلسكوا دليل

على استخدام الدليل .وتهدف الدورات التدريبية

بناء القدرات لتطوير سياسات الحماية االجتماعية

في المدى القصير إلى إشراك المؤسسات الحكومية

الباحثين في مؤسسة بيوند لإلصالح والتنمية

بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ،في عملية

القائمة على المشاركة بالتعاون مع فريق من

بقيادة السيد جيلبير ضومط .ويندرج هذا الدليل
ضمن مجموعة واسعة من األنشطة التي ُتنفذها
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

(اإلسكوا) ضمن برنامج التعاون الفني للفترة

الممتدة من  2015الى  2019بما في ذلك الخدمات

والسلطات المحلية وكافة الجهات الفاعلة األخرى،
رسم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج

نحو شامل
المتصلة بالحماية االجتماعية على
ٍ
ومستدام وقائم على َنهج المشاركة .أمّ ا على المدى
ِّ
الطويل ،فمن المتوقع أن تمكن الدورات التدريبية

الجهات الوطنية المعنية من التداول بشأن مقترحات
إلصالح برامج وسياسات الحماية االجتماعية

االستشارية اإلقليمية وأنشطة التدريب والمشاريع
ً
استكماال لجهود اإلسكوا
الميدانية .ويأتي الدليل

والنظر في أساليب تحويل هذه البرامج من أدوات

السياسات والخطط والبرامج االجتماعية
ً
انطالقا من المبادئ التي ترتكز عليها
الوطنية

تدمج احتياجات وتطلعات المواطنين ضمن أجندة
ً
شموال تهدف إلى إعادة
تنموية للسياسات أكثر

وأنشطتها البحثية والمعيارية الرامية إلى تعزيز

العدالة االجتماعية والتي تتضمن الحقوق

والمساواة واإلنصاف والمشاركة.

ويقدم دليل بناء القدرات لتطوير سياسات الحماية

االجتماعية القائمة على المشاركة مجموعة من

النماذج العملية والمهارات واألدوات الضرورية

لصياغة سياسات الحماية االجتماعية وتنفيذها

وتمويلها وتقييمها ،وكيفية بناء التوافق حولها
ً
ً
وتلبية الحتياجات
تعزيزا لفعاليتها ونجاحها

لتوفير رعاية اجتماعية متجزأة إلى أدوات ناجعة

ّ
والحد من الفقر،
توزيع الثروات ،وإدارة المخاطر،
ً
وتعزيز فرص االستثمار خصوصا في السياسات
االجتماعية وسياسات التشغيل.

وتستهدف ورش العمل التدريبية الفئات التالية:
•أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات

الحكومية المعنية بتطوير وتمويل وتنفيذ

وتقييم سياسات الحماية االجتماعية (وزارة

التخطيط ،وزارة الشؤون االجتماعية ،وزارة

مختلف شرائح المجتمع .ويعتمد الدليل على ال َنهج

الصحة ،وزارة المالية ،وغيرها)؛

وعلى أدوات عمل تحليلية وتدريبية ،باإلضافة إلى

والمستشارين العاملين في وضع السياسات

اإلشارة إلى عدم وجود معيار واحد أو تصميم

وسياسات سوق العمل النشطة وبرامج

المبني على الحقوق ()rights based-approach

مراجع علمية وتجارب إقليمية وعالمية .وتجدر

ّ
موحد لسياسات الحماية االجتماعية المتكاملة،

•المسؤولين الحكوميين في اإلدارات العامة
االجتماعية وأنظمة التأمينات االجتماعية

المساعدة االجتماعية والدعم وغيرها من

بيد أن الدليل يقدم آلية تدريبية لتطوير سياسة

برامج الحماية االجتماعية؛

المعنية بالحماية االجتماعية والتوصيات الصادرة

المدني العاملين في مجال تقديم الخدمات

تتكيف مع خصوصيات المنطقة العربية والواقع

االجتماعية والقروض الصغيرة وغيرها من

متكاملة ومتماسكة تتناسب مع األطر العالمية

بشأنها ،وتكون في الوقت عينه سياسة مرنة
المحلي لكل بلد.

باإلضافة إلى ذلك ،تسعى اإلسكوا إلى تنفيذ

دورات تدريبية وطنية وإقليمية لبناء قدرات

أصحاب المصلحة والمعنيين بتطوير سياسات

وبرامج الحماية االجتماعية وتقديم الخدمات

•قيادات وخبراء وناشطين من منظمات المجتمع
االجتماعية كالتعليم والصحة والمساعدة

التدخالت المتعلقة بالحماية االجتماعية ،بهدف
تقديم وجهات نظر ورؤى إضافية مفيدة في

وضع سياسات قائمة على مبادئ العدالة؛

•خبراء وطنيين وإقليميين وأكاديميين

متخصصين في مجال الحماية االجتماعية أو
المشاركة في التنمية يسعون إلى التأثير في
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صنع القرار وتعزيز الحوكمة وتحسين

واقع وسياسات الحماية االجتماعية في

الدول العربية.

> ّ
خطة الفصل :وهي تشرح كيفية إدارة الجلسة
ً
بدءا من تحديد هدف الفصل
التدريبية
واألسئلة المحورية التي يجيب عنها.
ً
تعريفا إلحدى
>محور الفصل :ويتضمن

مراحل صناعة سياسات الحماية االجتماعية

باء -منهجية إعداد “دليل بناء القدرات
لتطوير سياسات الحماية االجتماعية
القائمة على المشاركة" وكيفية
استخدامه

باإلضافة إلى تقديم شرح مفصل لكل

مرحلة.

>أداة العمل :يتضمن كل فصل أداة تحليلية أو
تخطيطية أو تنظيمية أو تطبيقية يمكن

استخدامها في تطبيق مراحل صناعة سياسات

الحماية االجتماعية.

>دراسة حالة :يرافق كل قسم دراسة حالة

ّ
يشكل هذا الدليل آلية تدريبية لبناء قدرات

تم اختيارها من تقارير المالمح الوطنية

سياسات وبرامج الحماية االجتماعية وغيرهم

خالل الفترة  2015-2013وذلك بهدف تطبيق

الخبراء والناشطين في المنظمات غير الحكومية

على تطبيق المرحلة المطروحة في واقعهم

التدريبية الى
العملية
االجتماعية .وتهدف هذه
ّ
ّ

>المراجع :يتضمن كل فصل الئحة من المراجع

وبرامج الحماية االجتماعية ،بأسلوب يضمن

موضوع الكفاءة ومراجع إضافية لمدارس

المسؤولين الحكوميين العاملين على وضع

من أصحاب المصلحة الوطنيين بما فيهم

الذين يعملون في مجال تقديم الخدمات

اإلسهام في تطوير وتنفيذ وتقييم سياسات

الشراكة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني
في صناعة السياسات العامة.

يعتمد الدليل على مجموعة من األدبيات

العلمية ودراسات الحاالت حول
والمراجع
ّ

السياسات العامة وسياسات الحماية االجتماعية
في البلدان العربية .كما يتطرق إلى قصص

النجاح والدروس المستفادة حول سياسات
الحماية االجتماعية في العالم وإمكانية

للحماية االجتماعية التي أعدتها اإلسكوا

المعرفة المُ كتسبة لدى المشاركين ومساعدتهم

الفعلي.

َ
المستخد مة لتطوير المعرفة في
األساسية
فكرية أخرى.

ويتوجه هذا الدليل إلى فئات متعددة يمكنها

االستفادة منه ،من خالل استخدامه كدليل
لتطوير وتنفيذ وتقييم سياسات الحماية

االجتماعية ،أو من أجل التدريب عليه

للجهات المعنية في تطوير هذه السياسات؛
ً
مثال :
من هؤالء
> ُ
ص ّناع القرار :شخصيات في السلطة

أقلمتها بما يناسب والواقع العربي .وقد ّ
تم

التنفيذية والسلطة التشريعية ومستشاروهم.

نحو تفاعلي واختباري ،إذ إنه يربط المعرفة
ٍ
النظرية بالتطبيق العملي ،مما يساعد

مسؤوليات تنفيذية.

تصميم هذا الدليل بهدف استخدامه على

المشاركين على تطوير معارفهم ومهاراتهم

>القطاع العام :مدراء وموظفون في
المؤسسات العامة والذين ُتناط بهم

>المجتمع المدني :فاعلون في المنظمات

آن واحد .ويتكوّ ن الدليل من أربعة أقسام
في ٍ
تشتمل على تسعة فصول ويبدأ كل قسم

>القطاع الخاص :ممثلون عن الهيئات

الحماية االجتماعية .أمّ ا الفصول ،فيتألف

>األحزاب السياسية :قيادات حزبية مهتمة

بمدخل إلى إحدى مراحل صناعة سياسات

كل منها كما يلي:

والنقابات والمؤسسات المدنية.

االقتصادية والمعنيون في تنمية المجتمع.
بالقضايا االجتماعية واالقتصادية.
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>الخبراء واألكاديميون :األساتذة

الجامعيون وذوو الخبرة في القضايا
االجتماعية واالقتصادية.

جيم -تعريف المصطلحات
يحدد هذا الجزء معاني المصطلحات التي

ُ
استعملت في سياق هذا الدليل .وقد جرى
تكييف المفردات لمراعاة أهداف المنهج

التدريبية ووضعها في إطار التحديات التي

>المجتمع المدني :أفراد ومجموعات غير

حكومية وغير ربحية ،تنشط في الحياة العامة
بهدف تغيير اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي،

ثقافي ،تربوي ،وبيئي ،يمكن أن تنتظم ضمن

منظمات تعتمد شروط الحكم الصالح وتكون
ً
سياسيا دونما تمييز بين فئات
مستقلة

ً
دينيا
المواطنين على أي أساس ،سواء كان
ً
عرقيا أو َق َب ً
ً
عائليا.
ليا أو
أو

ُ
جمع بين األفراد
>التنمية المحلية :عملية َت

نطاق جغرافي
والسلطات الحكومية ضمن
ٍ
ّ
محدد ،بغية تحسين األطر االجتماعية واالقتصادية
والسياسية الكامنة في النطاق الجغرافي نفسه.

التكيف
تواجهها الدول العربية ،باإلضافة إلى
ُّ

تترافق هذه العملية مع تمكين المجتمعات

جديدة للحقبة المستقبلية.
ُ
ُّ
عمل
توج ٌه وخطة
>السياسة العامة:
ٍ
ٌ
ّ
ّ
تقدمه مؤسسة حكومية (من دون
لحل

وفي الحياة السياسية على الصعيد الوطني.

مع اإلشكاليات في المنطقة ،وتقديم نظرة

المجتمع المدني ومختلف الجهات المعنية

المحلية من االنخراط في العملية الديمقراطية

>مؤسسات الدولة :هي مؤسسات على صعيد
ّ
محلي ،تعمل ضمن النظام السياسي
وطني أو
والقواعد المتفق عليها (مثل مجلس الوزراء،

أو بالشراكة معها) ويتضمّ ن الطرق والوسائل

مجلس النواب ،القضاء ،الوزارات ،المؤسسات

مبنية على الحجج والمعلومات العلمية.

العامة فهي المؤسسات التي ترتبط بالسلطة

السياسية حول استراتيجية أو برنامج ما،

مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين

المواطنين على المستويات السياسية أو

وتتقاضى أجرها من المال العام.

لمعالجة مشكلة أو قضية عامة بطرق

توضح السياسة العامة قرار السلطة

أو تشريع قانون بهدف تحسين حياة
االقتصادية أو االجتماعية.

>المحاسبة :القدرة على تحديد مسؤولية

وتبعات تصرفات األشخاص داخل السلطة

ومؤسسات الدولة.
ّ
توفر المعلومات الموضوعية
>الشفافية:

العامة ،المؤسسة العسكرية) .أما المؤسسات
التنفيذية بشكل مباشر أو غير مباشر ،وهي

مثل الوزارة والمدرسة والمستشفى وغير ذلك،

>الحكومة :اإلدارة الحالية القائمة الموكل إليها

ممارسة السلطة .وهي تجمع القيادات السياسية

الموجودة في الحكم .وتشكل الدولة اإلطار الذي
يحوي الحكومة ويحدد صالحياتها وضوابطها

وعالقتها مع المواطنين ،إذ الدولة هي البناء التي

واألساسية حول نشاط مؤسسات الدولة بيد

تسكن فيه الحكومة.

>الحوار :وسيلة عملية لتحليل المشكالت

بما في ذلك الجمعيات والقطاع األكاديمي

المواطنين في الوقت المناسب.

المحتملة والستنباط حلول بديلة .وهو
ّ
حل التأزم في العالقات ،وعلى
يساعد على

مجتمع
االعتراف بهويات وآراء مختلفة في
ٍ
واحد .ويزوّ د بالمعلومات الضرورية التخاذ

قرار وإنشاء بيئة رمزية تعزز الفكرة

السائدة بأن التغيير ممكن في المجتمعات

المعقدة والمتشابكة.

>الجهات غير الحكومية :تشمل المجتمع المدني
واألحزاب السياسية خارج السلطة واإلعالم

والقطاع الخاص والمجموعات المنظمة وغير

المنظمة ،والشبكات والجهات الدينية.
ّ
توفرها الدولة لكافة
>الخدمة العامة :خدمة

المواطنين ،بغض النظر عن قدرتهم على دفع ثمنها.

وبعض هذه الخدمات يقع في خانة حقوق اإلنسان
األساسية ،مثل الحق في التعليم والصحة والمياه.
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القسم األول
مبادئ ومسار تطوير سياسات
الحماية االجتماعية
ً
ّ
إلحاحا في المنطقة
أشد
أصبح تطوير سياسات الحماية االجتماعية وتنفيذها

وتغير
العربية في ظل األزمات االقتصادية المتتابعة ونتائج الحركات الشعبية
ُّ

بعض األنظمة السياسية ،وازدياد التشنجات السياسية وضعف المؤسسات
العامة ومخاطر تدهور ُّ
اللحمة الوطنية .وفي مثل هذه الحاالت فإن سياسات

الحماية االجتماعية هي واجب الدولة أوّ ً
كراع وضامن لحقوق اإلنسان.
ال
ٍ
إن نجاح تطوير وتنفيذ وتقييم سياسات الحماية االجتماعية يعتمد على
ّ

تمكين صناع القرار والمجتمع المدني من قدرات علمية وعملية تمكنهم من
المشاركة الفعّ الة في هذه العملية.

يتطرّ ق هذا القسم الى التعاريف المختلفة لسياسات الحماية االجتماعية

ومكوناتها وأولوياتها ،باإلضافة إلى المسار المتوقع خالل تصميم السياسات

وتنفيذها .ويتألف القسم األول من فصلين:

الفصل األول :تعريف سياسات الحماية االجتماعية.
الفصل الثاني :مسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية.

ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ
محددة للسياسات العامة التي
“الحماية االجتماعية هي نتيجة
ّ

تعمل على تحسين حياة المواطنين عن طريق التأمين االجتماعي،

وتوفير الحماية ضد المخاطر والتحديات طوال حياتهم عبر المساعدة
وعبر جهود
ﺗﺼﻤﻴﻢالمختلفة،
االجتماعية ،وتقديم الدعم والتمكين للفئات
ﺍﻟﻬﺪﻑ

الدمج االجتماعي التي تعزز من قدرة المجموعات على لعب دور

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

وتطور المجتمع بشكل
فعال والمشاركة في النمو االقتصادي
ّ

متكامل يضمن التنمية المستدامة”.
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 .1تعريف سياسات الحماية االجتماعية

ّ
خطة الفصل
>هدف الفصل

•التعرّ ف على مفاهيم ومجاالت وأولويات سياسات الحماية االجتماعية ،وتب ّني مقاربة مبنية على مبادئ
حقوق اإلنسان ،حيث تتحمل الحكومة مسؤولية تأمين الحماية االجتماعية لجميع المواطنين بهدف

الوصول إلى استقرار اجتماعي ،وتطور اقتصادي ،ووعي سياسي في المجتمعات العربية.
>أسئلة محورية

•ما هو تعريف سياسات الحماية االجتماعية؟

•ما هي المجاالت واألولويات التي تعالجها سياسات الحماية االجتماعية؟

•كيف تساهم سياسات الحماية االجتماعية في تعزيز االستقرار والرخاء في المجتمع؟
>تصميم الفصل

•اِطرح على المشاركين هذا السؤال :ما هو تعريف سياسات الحماية االجتماعية؟
• ّ
ً
نقاشا حول العناصر المكونة لتعريف سياسات الحماية االجتماعية.
وثق األجوبة على اللوح ،وافتح
ّ
سيتم تبنيه في الدليل.
•اعرض التعريفات المختلفة والتعريف الذي

َق ِّسم المشاركين إلى مجموعات ،من خمسة إلى سبعة مشاركين ،واطلب منهم اإلجابة على
األسئلة التالية:

•ما هي األولويات التي يجب أن تعالجها سياسات الحماية االجتماعية في بلدانكم؟
•ما هي أهمية تطوير سياسات حماية اجتماعية؟

•ما هو دور الحكومة في توفير الحماية االجتماعية؟

•اطلب من المشاركين عرض نتائج نقاشاتهم بعد تدوينها على أوراق كبيرة.
ّ
•اعرض على المشاركين مجاالت وأولويات سياسات الحماية االجتماعية وأكد على أهمية دور
الحكومة في توفيرها.

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية
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ألف -تعريف السياسة العامة

المجتمع .فالدول تحتاج إلى سياسات عامة تهدف

إن أكثر ما تحتاجه حكومات المنطقة العربية هو

حياة المواطنين وتأمين الحماية االجتماعية

معالجة الظلم االجتماعي والالمساواة اللذان كانا أحد

األسباب األساسية وراء الحركات الشعبية التي شهدتها
فإن توفر سياسات
بعض الدول في عام  .2011وعليه،
ّ

الحماية االجتماعية يمكن أن يساهم بشكل مباشر في

إعادة الثقة بين المواطن والدولة ونسج عقد اجتماعي
يضمن حقوق اإلنسان في المجتمع.

ثمّ ة تعريفات عديدة لمفهوم السياسة العامة ،أبرزها:
“سلسلة من األنشطة ،يقوم بها فرد أو مجموعة
توفر فرصاً
ّ
أو مؤسسات الدولة ،ضمن بيئة معينة،
لتحقيق هدف أو غاية ُتعنى بالمصلحة العامة».
“خطة عمل من أجل معالجة قضية عامة ما متفق

عليها من قِ بل مجموعة من األشخاص لديهم
االستعداد للمثابرة من أجل تحقيقها».

السياسة العامة هي ما تقرر الحكومات فعله،

بالشراكة مع المجتمع المدني ،من أجل معالجة

قضية عامة وطرح الحلول العملية لها واآلليات
لتطبيقها والموارد المطلوبة لذلك.

ِّ
وتعر ف اإلسكوا السياسة العامة على أنها قرار

السلطة السياسية حول استراتيجية أو برنامج
أو تشريع بهدف تحسين حياة المواطنين

على المستويات السياسية أو االقتصادية أو
االجتماعية .وهي َت ُ
وج ٌه وخطة عمل مبنية

على الحجج والمعلومات العلمية ،تطورها وتنفذها
ّ
لحل مشكلة أو معالجة قضية
جهة حكومية

بمشاركة المجتمع المدني.

ّ
يؤكد هذا التعريف على أنه من مسؤولية الحكومات
أن تصنع وتنفذ السياسات العامة للحماية

االجتماعية .ويؤدي تقاعسها ،في التصميم أو

التنفيذ أو التقييم ،إلى إحداث أثر سلبي كبير على

إلى استحداث قوانين ،وتنظيم المجتمع وتحسين
واالقتصادية والسياسية لهم ،أو تحتاج إلى كل
ً
معا  .يشكل هذا النوع من األهداف
هذه األهداف

حجر األساس للخطط التنموية لدى الدول بحيث
أنه يضمن العدالة االجتماعية والمساواة بين

المواطنين والنمو االقتصادي ،ويساهم في تطوير

مستوى الرفاه االجتماعي واالقتصادي لدى مختلف

فئات المجتمع.

اكتسبت صناعة السياسات العامة أهمية كبرى

خالل العقود الماضية ألنها الوسيلة الرئيسية التي
ً
وغالبا ما
تخوّ ل الحكومة إحداث تغيير إيجابي.

تكون السياسات أكثر واقعية ومشروعية عندما يتم
تطويرها من خالل النظر إلى المكونات المختلفة

والمتغيرات السياسية واالجتماعية
للواقع،
ّ

واالقتصادية وحتى البيئية ،وموافقة الشعب

ومشاركته في صنعها.

إن اعتماد الحكومات ال َنهج التشاركي الحديث ،الذي
ّ
يركز على إشراك المجتمع المدني في مسارات العمل
خالل صناعة السياسات العامة وتنفيذها ،يشكل

فرصة أكبر لتعزيز االستقرار في المجتمع ،إذ يصبح
ً
محوريا في دفع التغيير االجتماعي
دور الحكومات

واالقتصادي وتحديث المجتمعات التقليدية وتنظيم

الصراع وحماية السيادة الوطنية ،وما إلى ذلك من
قضايا أساسية يحتاجها المجتمع.

إن مشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات
ً
وخصوصا تلك المتعلقة بالحماية االجتماعية،
العامة،
ّ
مع الجهة الحكومية ،مُ
تطلب أساسي لنجاح تطوير

وتنفيذ السياسات .وتوضح الفصول التالية من

هذا الدليل األشكال المتعددة إلشراك المجتمع
ً
مثال :
المدني؛

•تطبيق الالمركزية اإلدارية التي تسهم في

إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات

تمس بحياتهم
المتعلقة بسياسات عامة
ّ
ً
ً
ً
محليا  ،وتلعب دورا أساسيا في التنمية
اليومية
االقتصادية االجتماعية بشكل عام؛
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•إنشاء مرصد يكون دوره متابعة آليات اتخاذ

القرار ،ويضم ممثلين عن الحكومة ،ومنظمات

المجتمع المدني ،ومؤسسات القطاع الخاص؛

•تيسير حوار وطني يستعين بآراء المجتمع
المحلي لتصميم ورصد وتقييم السياسات

العامة .في بعض األحيان ،يجتمع عدد من

المهمشة ( )vulnerableبأن يشاركوا ويستثمروا
ّ
التغلب على الفقر.
في تطوّ ر المجتمع وبالتالي

>القاعدة الثالثة  -نمو اقتصادي لصالح الفقراء:
وهي التي تعتبر أن الحماية االجتماعية عنصر

أساسي في سبيل تعزيز النمو االقتصادي لصالح
الفقراء .تنطلق هذه القاعدة من القناعة ّ
بأنه

الجهات المعنية من عاملين في القطاع العام

ال يمكن التوصل إلى حماية اجتماعية في ظل

واألحزاب ،للعمل بالشراكة في مشاريع تدعم

وباألخص الفقراء منهم ،إمّ ا من خالل تأمين فرص

والخاص ،باإلضافة إلى أعضاء المنظمات
سياسات الحماية االجتماعية؛

•إعداد الموازنة العامة لسياسات الحماية

االجتماعية بأسلوب تشاركي حيث تقدم
منظمات المجتمع المدني اقتراحاتها من

خالل حلقات نقاشية وآليات رسمية لجمع

هذه االقتراحات ،وفي بعض األحيان يصوت

عليها ممثلون عن المنظمات ضمن اجتماعات
عامة يشاركون فيها.

غياب تنمية اقتصادية تشمل جميع فئات المجتمع

عمل ،أو عن طريق التأمين االجتماعي أو سياسات

تصريف المنتوجات ،على األخص الزراعية منها.
ً
جزئيا وتتالقى في
هذه القواعد الثالث متداخلة

مجموعة من الحلول والخيارات .إن واجب الدولة

في توفير الحماية االجتماعية لمواطنيها يعني

اختيار مجموعة من السياسات لضمان هذه الحماية
يحسن من مستوى
للجميع على نحو فعّ ال ،بما
ّ

معيشة ونوعية الحياة لدى الفئات المهمّ شة والفقراء.

باء -تعريف سياسات الحماية االجتماعية

ّ
تدل على أهمية ايجاد مقاربة شاملة
إن هذه القواعد
َ
ألي سياسة من أجل الحماية االجتماعية ،ومن ث َّم

تشكل الحماية االجتماعية أبرز القضايا التي ُتعنى

زيادة المساواة واألمن االنساني والنمو االقتصادي.

عند الحديث عن تطوّ ر المجتمعات .وثمّ ة ثالث

ثمّ ة تعاريف عديدة لمفهوم الحماية االجتماعية

الحيز األكبر
بها السياسات العامة ،والتي تأخذ
ّ

قواعد رئيسية متعارف عليها عند تعريف مفهوم
الحماية االجتماعية:

>القاعدة األولى  -حق إنساني :تعرّ ف الحماية
ّ
كحق من حقوق اإلنسان وتتبع ال َنهج
االجتماعية

تعزيز مجتمعات حيوية ،متماسكة ومستقرة ،من خالل

منبثقة عن القواعد الثالث ومنها:

>منظمة التنمية والتعاون االقتصادي :عرّ فت
الحماية االجتماعية على ّ
أنها السياسات

القائم على حقوق المواطنين الذي يعرّ ف المواطنين
على ّ
أنهم «أصحاب الحقوق (”)rights-holders

واإلجراءات التي تعزز قدرة الفقراء والفئات
الهشة (أو الضعيفة أو األكثر ّ
تأث ً
ّ
را) على
ّ
ّ
وتمكنهم من إدارة المخاطر
التغلب على الفقر

) .”bearerفي هذا السياق ،يمكن تعريف الحماية

الحماية االجتماعية :التأمين االجتماعي

والدولة على ّ
أنها “المكلفة بالواجبات (duty-

والصدمات بشكل أفضل .وتشمل إجراءات

االجتماعية على أنها حق من حقوق اإلنسان العالمية،

والتحويالت االجتماعية وتأمين المعايير

>القاعدة الثانية  -إدارة المخاطر االجتماعية:

>منظمة العمل الدولية ( :)ILOعرّ فت الحماية
االجتماعية على ّ
أنها تتضمّ ن تسع مجاالت وهي:

مثل الحق في التعليم والصحة ،والعمل وغيرها.

األساسية لضمان بيئة عمل داعمة.

ّ
يتم ربط الحماية االجتماعية بـ “إدارة المخاطر
ّ
تدخل لدعم الحاالت
االجتماعية” العتبارها أفضل

الرعاية الطبية؛ المساعدات في حالة المرض؛

في نسب الفقر .تسمح الحماية االجتماعية للفئات

تعويضات إصابات العمل؛ تعويضات األسر؛

االجتماعية غير المستقرّ ة والتي تؤدي إلى تزايد

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية

اإلعانة في حالة البطالة؛ إعانات كبار السن؛
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إعانة األمومة؛ تعويضات العجز؛ ومساعدة

الناجين .وتقترح ثالث طرق للوصول إلى حماية
اجتماعية متكاملة وهيُ :ن ُظم الحماية االجتماعية
الشاملةُ ،ن ُظم التأمين االجتماعي ،وخطط

المساعدة االجتماعية.
ِّ
يعر ف الحماية االجتماعية على
>البنك الدولي:

أنها مجموعة من التدخالت لمتابعة األفراد واألسر

والمجتمعات لمساعدتهم على إدارة المخاطر

المحيطة بهم ،ولمحاربة الفقر .ضمن هذا المنظار،
ً
نوعا من االستثمار
تعتبر الحماية االجتماعية

لتقوية الموارد البشرية.

االجتماعية
يعر ف الحماية
>االتحاد االوروبي:
ّ
ِّ
ّ
بأنها مجموعة التدابير التي تتخذها الدول
لتأمين الحد األدنى من الرعاية والحماية

للمواطنين من مخاطر انخفاض المدخول

سوق العمل ،وبرامج التأمين الصحي ،إضافة الى

جوانب من السياسات القطاعية المتعلقة بالتعليم
والصحة ،وبرامج التأمين الصغرى في مجالي

الصحة والزراعة ،وكذلك برامج الدعم أو اإلعانات
المؤقتة (كالغذاء ،واإلسكان ،ومنتجات الطاقة،

وغير ذلك).

وبهدف التطرق إلى مختلف جوانب الحماية

االجتماعية سيستعين هذا الدليل بالتعريف التالي:

ّ
محددة للسياسات
“الحماية االجتماعية هي نتيجة
العامة التي تعمل على تحسين حياة المواطنين

عن طريق التأمين االجتماعي ،وتوفير الحماية ضد
المخاطر والتحديات طوال حياتهم عبر المساعدة

االجتماعية ،وتقديم الدعم والتمكين للفئات

المختلفة ،وعبر جهود الدمج االجتماعي التي تعزز

ألسباب مرتبطة بالبطالة أو المرض أو اإلعاقة

من قدرة المجموعات على لعب دور فعال والمشاركة

الزوج أو الشريك.

يضمن التنمية المستدامة”.

أو الشيخوخة أو كلفة إعالة العائلة أو وفاة

ِّ
تعر ف الحماية االجتماعية بأنها
>منظمة اإلسكوا:
مجموعة من اإلجراءات والسياسات والبرامج

في النمو االقتصادي وتطوّ ر المجتمع بشكل متكامل

>من المهم ّ
أل ُينظر إلى الحماية االجتماعية

العامة المصمَّ مَ ة للحد من الفقر وعدم المساواة

على أنها تتعامل فقط مع المشاكل الناتجة

رأس المال البشري وفرص العمل ودعم قدرة

أشكال السياسة العامة التي تحرر الطاقات

ودعم النمو الشامل وذلك من خالل تعزيز

األفراد واألسر على إدارة المخاطر االقتصادية

والحياتية .وتشمل هذه البرامج على سبيل

المثال ال الحصر( :أ) برامج التأمين االجتماعي

التي توفر الحماية للعاملين النظاميين وأسرهم

من بعض المخاطر االجتماعية التي تؤدي إلى
ً
ً
جزئيا كالشيخوخة ،والعجز
كليا أو
فقدان الدخل
الصحي ،والوفاة ،والمرض ،والوالدة ،واألعباء

األسرية ،والبطالة وحوادث العمل .وتقوم برامج

التأمين االجتماعي عادة على االشتراكات .ونتيجة
ً
كثيرا ما تستثني العاملين
لذلك فإن هذه البرامج
في القطاع غير الرسمي؛ (ب) برامج المساعدات

أو التحويالت االجتماعية الموجهة إلى الفقراء

عن غياب رفاه اإلنسان ،بل هي شكل من

البشرية وتعزز تكافؤ الفرص بين المواطنين

كنتيجة أساسية.

أن سياسات الحماية
>من المهم التنبه إلى ّ
االجتماعية الناجحة هي تلك التي

ّ
جاد من القيادة
يدعمها التزام سياسي

السياسية للدولة.

جيم -أولويات الحماية االجتماعية
وارتباطها بالسياسات العامة األخرى

والفئات السكانية الضعيفة مثل األسر التي ترأسها

ً
ّ
جزءا من السياسة
تشكل الحماية االجتماعية

وغيرهم (ما ُيعرف بشبكات األمان االجتماعي

ّ
مهم
االجتماعية والسياسات االجتماعية األوسع

النساء ،والمسنين ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،

)social safety nets؛ (ج) باإلضافة إلى ذلك فإن

الحماية االجتماعية تشمل بعض جوانب سياسات

االجتماعية ألي دولة .إن الربط بين الحماية

بهدف تحليل وترتيب أولويات اإلنفاق العام

والخيارات العامة للدولة ،بما في ذلك الخدمات
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األساسية ،كالصحة والتعليم والمياه على سبيل

الفرص من خالل تمكين جميع األسر من تأمين
ً
إضافة إلى العمل على
التعليم األساسي ألطفالهم،

تعتبر سياسة الحماية االجتماعية أداة فعّ الة لمعالجة

البشرية ،ورفع مستوى القدرة على االستهالك

باإلضافة إلى ذلك ،فالحماية االجتماعية رؤية واسعة
النطاق ُتعنى بالحد من الفقر ،ودعم الضعفاء وتحويل

>تعزيز التنمية البشرية :التأكد من أن جميع

المثال ال الحصر.

مَ واطن الضعف والتهميش والحاجات المزمنة.

وضعهم االقتصادي االجتماعي إلى األفضل ،حتى ال

يواجهوا صعوبات تمنعهم من المشاركة واستغالل
إنما أيضاً
فرص التنمية ،ليس فقط على المدى القصيرّ ،
ً
ّ
يؤكد
انطالقا من هذه النظرة
على المدى الطويل.
األكاديميون والخبراء في سياسة الحماية االجتماعية
على ّ
أنها ال تركز فقط على كيفية رسم السياسة

من أجل تخفيف الخطر عن بعض الفئات ،بل هي
ً
أيضا بكيفية تحويل الواقع واستثمار الموارد
ُتعنى

الموجودة بهدف تخفيف الخطر الذي يواجه الفئات

المهمشة ،ودعم االندماج االجتماعي في المجتمعات

تأمين معايير الصحة والتغذية الالزمة للتنمية

وتحسين معيشة األسر الفقيرة.

األسر لديها القدرة والموارد الكافية لتطوير
إمكاناتها البشرية األساسية ،وضمان القوى

العاملة الماهرة والمنتجة.

>تدعيم التضامن االجتماعي :المساهمة في

مستويات التماسك االجتماعي الالزم للتنمية

االجتماعية والثقافية واالقتصادية على المدى

الطويل ،وتوفير بيئة داعمة يمكن لألفراد واألسر
التكيف معها وتطوير استراتيجيات ُ
وس ُبل تسهم
ُّ

خوف من حدوث
في تحسين نوعية العيش دونما
ٍ
أزمة أو صدمة في حال فشلهم.

كي تكون آمنة ومستقرة وعادلة.

من هنا ،تسعى معظم الحكومات العربية بدعم

من منظمات األمم المتحدة إلى استبدال المقاربة

التقليدية للحماية االجتماعية المبنية على

«المساعدة» وما ُيعرف بشبكات األمان

االجتماعي ،باستراتيجية متكاملة للحماية

االجتماعية مبنية على مفهوم التنمية ،وتأخذ

في االعتبار السياق االجتماعي واالقتصادي

ً
بناء عليه؛ تصبح الحكومات
والسياسي القائم.
ً
العربية أكثر جهوزية لدعم التماسك االجتماعي خالل
األزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وأكثر
ً
قدرة على تالفي المزيد من الضعف واالضطراب

االجتماعي .وتساهم الحماية االجتماعية في النمو
االقتصادي من خالل أربع قنوات:

>زيادة األمن االجتماعي :مساعدة األسر

دال -مجاالت الحماية االجتماعية
تضم سياسات الحماية االجتماعية العديد من

عينة من
المواضيع الحياتية والمعيشية ،وهذه ّ

القضايا التي يمكن أن تعالجها:
ّ
>برامج التأمين االجتماعي :تخفف من المخاطر
المرتبطة بالبطالة ،والصحة ،والعجز ،وإصابات

العمل والشيخوخة.

>برامج المساعدة والرعاية االجتماعية:

تؤمّ ن خدمات للفئات األكثر هشاشة ،وهي

التي ال تحظى بفرص أخرى تساهم في تخفيف

الخطر عنها.

>معالجة التهميش :ضمان حقوق فئات ال تملك
قدرات كافية لحماية نفسها ،مثل األقليات

والمجتمعات المحلية من خالل توفير ُس ُبل عيش

والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألسر التي

والسياسية والبيئية والصحية وغيرها ،باإلضافة

>حماية الطفل والمرأة :لضمان تنمية صحية

بشكل متكرر.

>سياسات وبرامج سوق العمل :تهدف إلى تسهيل

كريمة تمكنهم من مواجهة األزمات االقتصادية

إلى الحد من احتمال حدوث مثل هذه الصدمات

>ضمان المساواة في الحقوق األساسية :تعزيز

مستويات المعيشة بشكل يضمن المساواة وتعزيز

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية

ترأسها النساء وغيرها من الفئات.

ومنتجة.

وجود فرص العمل وتعزيز التشغيل الفعّ ال

ألسواق العمل.
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ً
فقرا وغير القادرة
•مسح للفئات والعائالت األكثر

هاء -أساليب تحديد المستفيدين من
برامج الحماية االجتماعية

على الوصول للخدمات األساسية؛

إن إحدى الخطوات األساسية في وضع سياسات

وحجم التهديدات المتوقعة على حياتهم ونوع

الحماية االجتماعية هي تحديد ومعرفة الفئات
األساسية التي يجب استهدافها .ويتم تحديد

َ
المستفيدين عن طريق تطبيق أساليب استهداف تساعد

على تحديد األفراد أو الفئات أو المجموعات األكثر
حاجة إلى الدعم .تتألف هذه األساليب من معايير

وخطوات عملية مستقاة من دراسات إحصائية وعلمية
يتم من خاللها اختيار المستفيدين.

الخطوات األساسية لتحديد الفئات المستهدفة هي:

ً
فقرا
•التركيز على تحليل واقع الفئات األكثر
الخدمات التي يحتاجون إليها؛

•التركيز على تحليل نوع الحاجات خالل مدة
ّ
محد دة ،وليس الحاجات اآلنية فقط،
زمنية

وذلك لمعرفة نوع الخدمات المطلوبة وضرورة

تلبيتها (بشكل دوري أو دائم)؛

•تحليل األصول غير المادية الموجودة واآلليات
المجتمعية التي يمكن االستفادة منها والتي
ً
غالبا ما تكون غير مستثمرة ،مثل األبنية
والمراكز والمساحات العامة وغيرها.

ً
فقرا
أبرز أساليب استهداف األسر األكثر
يتم تحديد موقع جغرافي معروف بانتشار الفقر .ثم ُت َ
ص ّنف
االستهداف حسب الفئة
()categorical

اختبار مصادر الدخل
()means testing

اختبار مصادر الدخل البديلة
)(proxy-means testing

فئات المجتمعات داخل هذه البقعة الجغرافية حسب الوضع

المعيشي الشائع في داخلها ،ويتم استهداف الفئات األكثر
ً
فقرا بينها.

معين كحد أقصى للحصول على مساعدات،
ُي َح َّدد مستوى دخل
ّ

فيتم استهداف كل أسرة ذات دخل أقل من هذا المستوى.

ً
بناء على مؤشرات بديلة
معين
يتم تقدير مستوى فقر
ّ
للدخل .يجمع الباحثون المعلومات المطلوبة عن األسر عن
طريق تعبئة االستماراتُ ،
فتستهدف كل أسرة تستوفي
شروط الفقر المحددة.

االختيار الذاتي
)(self-selection

االستهداف المرتكز على المجتمعات المحلية
)(community-based

ً
ً
حصرا.
فقرا
مشجعة لألسر األكثر
يتم فرض آليات
ِ
قد ُتفرض ساعات عمل قليلة مقابل الدعم المادي،

على سبيل المثال.

ً
فقرا حتى
ُيطلب من السكان تصنيف عائالت المنطقة من األقل
ً
فقرا ،فيتم استهداف العائالت التي أشار إليها أفراد
األكثر
ً
فقرا.
المجتمع بأنها األكثر

المصدرArianna Legovini (2013). Targeting methods for social programs: Involving communities in Identifying the poor. :
Policy Briefcase. Innovations for Poverty Action (January).

23

واو -الحد األدنى للحماية االجتماعية
ً
انطالقا من أهمية ضمان الحماية االجتماعية للجميع،

ولئن كان الهدف النهائي هو إنشاء أنظمة شاملة

للحماية االجتماعية ،فإن تنفيذ هذه األنظمة
ً
ً
تماشيا مع الموارد
تدريجيا
يمكن أن يتحقق

اعتمدت األمم المتحدة ،في نيسان/أبريل  ،2009مبادرة

المتاحة لدى الدول .وينبغي للبلدان التي تعتمد

 ،)Floorباعتبارها واحدة من تسع مبادرات مشتركة

استراتيجيات وطنية تشاركية تحترم مبادئ

الحد األدنى للحماية االجتماعية (Social Protection

على الحد األدنى من الحماية االجتماعية وضع

لألمم المتحدة لمواجهة آثار األزمة االقتصادية العالمية.

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين واإلدماج

وأسرهم من السقوط أو البقاء في الفقر ،إنما يسهم
ً
أيضا في النمو االقتصادي من خالل رفع إنتاجية العمل

توليفة من التدابير بحسب آليات الحماية

إن هذا الحد األدنى ال يساعد فقط على منع األفراد

االجتماعي .وقد تشتمل هذه االستراتيجيات على
االجتماعية المتوفرة ،بما في ذلك ال َنهج القائم

وتعزيز االستقرار االجتماعي.

على االشتراكات أو خالفه ،وال َنهج المخصص

تؤمن مبادرة الحد األدنى للحماية االجتماعية اإلطار
ّ
وتسلط الضوء على واجبات
القانوني للحماية االجتماعية،

حسب السياق االجتماعي واالقتصادي

والسياسي للبلد.

وتوفير خدمات الحماية االجتماعية ،وجعلها مسؤولة

ً
أمرا
ويمكن اعتبار الحد األدنى للحماية االجتماعية

الدولة ،كضامن لحقوق األفراد ،ولحمايتهم من المخاطر،
أمام مواطنيها .كما أن تحديد الحد األدنى للحماية

االجتماعية هو في صلب أهداف التنمية المستدامة.
وتقدم توصية منظمة العمل الدولية بشأن األرضيات
الوطنية للحماية االجتماعية رقم  202لعام 2012

الس ُبل الكفيلة بتوسيع
إرشادات للدول األعضاء بشأن ُ

نطاق الحدود الدنيا للحماية االجتماعية وتكييفها مع

الظروف الوطنية .وتشدد على أن الحد األدنى للحماية
االجتماعية ينبغي أن يشمل على األقل الضمانات

األساسية التالية من الضمان االجتماعي( :أ) الحصول
على مجموعة من السلع والخدمات ،محددة على

المستوى الوطني ،تشمل الرعاية الصحية األساسية،
بما في ذلك رعاية األمومة ،على أن تكون متوفرة

ومقبولة ويسهل الوصول إليها وذات نوعية جيدة؛

(ب) ضمان الدخل األساسي لألطفال ،على األقل عند

المستوى األدنى المحدد على الصعيد الوطني ،وضمان
الحصول على التغذية والتعليم والرعاية وغيرها
من السلع والخدمات األخرى؛ (ج) ضمان الدخل

األساسي ،على األقل عند المستوى األدنى المحدد

على الصعيد الوطني ،لألشخاص في سن العمل غير
كاف ،ال سيما في حاالت
القادرين على كسب دخل
ٍ

المرض والبطالة واألمومة واإلعاقة؛ (د) ضمان الدخل

األساسي ،على األقل عند المستوى األدنى المحدد على
السن.
الصعيد الوطني ،لكبار
ّ

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية

أو الشامل ،وال َنهج العام أو الخاص ،وذلك

ال غنى عنه لالستجابة الى الحد األدنى من هذه
ً
سقفا
االلتزامات .وبالعكس ،فال يمكن اعتبارها

أعلى للحماية االجتماعية .في هذا اإلطار ،وضعت

منظمة العمل الدولية خطة ثنائية األبعاد لتحديد

أرضية الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها .يتمثل

البعد األول في مجموعة أساسية من الضمانات

االجتماعية للجميع (البعد األفقي) ويتضمن توفير
فرص الحصول على الرعاية الصحية األساسية

للجميع ،تأمين الدخل لألطفال وتقديم المساعدة

للمتعطلين عن العمل ،العمالة المؤقتة والفقراء،
وتأمين دخل لكبار السن والمعوقين .ويتمثل

البعد الثاني في التنفيذ التدريجي للمستويات
األعلى (البعد الرأسي) ويتضمن باإلضافة الى

التغطية األفقية ،تغطية واسعة النطاق وشاملة

للحماية االجتماعية لمن تزيد دخولهم عن الحدود

الدنيا(الشكل .)1

ُ
وتظهر نتائج األبحاث التي أجرتها منظمة العمل
الدولية وتجارب العديد من البلدان النامية
ً
تقريبا قادرة
في هذا المجال أن جميع البلدان
على توفير حدود دنيا من الحماية االجتماعية،

وأن هذه الحدود الدنيا تشكل أدوات فعالة في

مكافحة الفقر.
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الشكل  -1توسيع نطاق أرضية الحماية االجتماعية
ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺍﺧﺘﻴﺎ��ﺔ
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
�ﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ّ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﺃﺩﻧﻰ

ﺍﻟﺒﻌﺪ
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ:
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪ��ﺠﻲ
ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺭﻓﻊ ﻣﻦ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ
ﺃﻛﺜﺮ

ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺧﻞ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺿﻌﻴﻒ

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﻓﻘﻲ:

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ )(2012
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺧﻞ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
المصدر :عن دراسة "توسيع التغطية االجتماعية والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسيات"
" Extension de la sécurité sociale et responsabilité sociale des entreprises multinationales : étude exploratoire " Lou Tessier
Helmet Schwarzer avec la collaboration de l'Observatoire de la responsailité sociétale des entreprises (ORSE) - BIT 2013

زاي -مدارس فكرية أخرى

المس بالعدالة
التنمية االقتصادية ،من دون
ّ

من المهم التشديد على أن هذا الدليل اختار

في توفير خدمات اجتماعية ذات جودة.

المدرسة الفكرية التي تعتبر أن الحماية االجتماعية

االجتماعية ،كما يؤكد على دور الدولة الرقابي

هي حق من حقوق اإلنسان ومن واجب الحكومات

تأمينها بشكل تشاركي كي يصبح تأثيرها أكثر

فعالية .ولكن ينبغي االنتباه إلى وجود مدارس

فكرية أخرى تعتبر أن سياسات الحماية االجتماعية

هي حل مؤقت للفقر والمخاطر وحاجات المواطنين
ً
بدال من
االجتماعية ،إذ تؤمّ ن شبكة أمان للمواطن
تشجيعه على العمل من أجل إيجاد حلول بديلة

ترتبط بجذور مشاكله .وتستخدم بعض المدارس

الفكرية األكثر ليبرالية مفهوم النمو االقتصادي
عددا كبيراً
ً
كحل غير مباشر .وعلى الرغم من أن

من الدراسات قد أكدت على أهمية النمو االقتصادي

ودوره الفعال في تعزيز االستقرار االجتماعي،
يفتقد بعض هذه الدراسات إلى عنصر العدالة

االجتماعية والشراكة مع المجتمع المدني في صنع

القرار .كما أن بعضها يفتقد إلى معالجة جذور

المشاكل التي تؤدي إلى الفقر والتهميش .لذلك،
َ
يسعى هذا الدليل إلى إبراز منطق يشمل العامل ْين
ً
سويا  ،ويسلط الضوء
االقتصادي واالجتماعي
على أهمية وضع سياسات تساهم في تشجيع

حاء -سياسات الحماية االجتماعية
في البلدان المعرضة للكوارث واألزمات
مرّ ت بلدان المنطقة العربية بسلسلة من األزمات

والكوارث ،وبعضها ال يزال يعاني منها ،وهي مشاكل
تطال الجوانب األمنية والطبيعية واالقتصادية

واالجتماعية والصحية وغيرها ،وقد أثرت بشكل
كبير على نوعية الحياة التي يعيشها السكان
وارتفاع الحاجة للخدمات الطارئة كالغذاء

والمسكن والطبابة والتعليم.

وتتعثر قدرة الدولة على تقديم الخدمات الالزمة

لمواطنيها ،حتى في البلدان حيث السياسات

االجتماعية متوفرة ومطبقة بشكل جيد ،في حاالت

الطوارئ والكوارث (الحروب والكوارث الطبيعية
ً
مثال إلى:
وغيرها) .ويعود السبب في ذلك
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•استنزاف للموارد المعتمَ د عليها بشكل سريع

وغير متوقع ،بسبب الحاجة الى إغاثة المصابين

وتأمين المسكن لعدد كبير من النازحين؛
ً
•انخفاض عدد القوة العاملة المساهِ مة ماديا في
تمويل خدمات الحماية االجتماعية إما بسبب

انخفاض فرص العمل بشكل مفاجئ أو بسبب نزاع

مسلح أو غيرها من األسباب غير االعتيادية؛

•ارتفاع حاد ومفاجئ في الشرائح وعدد

المواطنين الذين يحتاجون إلى تلقي الخدمات

من الدولة ،كما في حالة ارتفاع عدد المرضى في
ً
ً
مثال؛
مرض معدي
لوباء أو
نتيجة
المستشفيات
ٍ
ٍ
•غياب خطة وميزانية للطوارئ لدى الدولة

•توسع أفقي :وهو إضافة مستفيدين جدد
من برنامج معين ضمن نظام الحماية

االجتماعية؛

تقوم دولة كينيا في حاالت الكوارث
ّ
سكان المناطق الجغرافية
بإضافة

ً
تلقائيا على قوائم المستفيدين
المنكوبة

من البرنامج القائم للدعم المالي المباشر

(ضمن شبكة األمان من الجوع)

وذلك بتقديم المساعدة عبر تحويالت

مالية للمتضررين.

ومؤسساتها.

لهذه األسباب ،وخاصة في المناطق المعرّ ضة للنزاع
والكوارث ،يتعين على صانعي القرار النظر في

طريقةٍ لدمج خطط وسياسات للحماية االجتماعية

تضمن القدرة على تغطية وتلبية حاجات مواطنيها

واستيعاب أي أزمة طارئة.

ويعتبر إدخال عامل الطوارئ ضمن سياسات الحماية
ً
واحدا من معايير نضوج هذه األنظمة .وقد
االجتماعية
تختلف استراتيجيات وأساليب إدخال برامج طوارئ

ضمن أنظمة الحماية االجتماعية والتي بدورها تضمن

تأمين تغطية الحاجات خالل األزمات وحاالت الطوارئ:
•توسع عمودي :وهو رفع من قيمة الدعم

لبرنامج معين ضمن نظام الحماية االجتماعية

أو تمديده لتأمين الخدمات والحاجات الالزمة

خالل األزمات وحاالت الطوارئ؛

تقوم دولة الموزامبيق برفع قيمة الدعم

•استخدام اآلليات واألطر اإلدارية ألحد
البرامج إلطالق وتنفيذ برنامج آخر

يهدف الى تلبية حاجة طارئة وتأمين

الخدمات الالزمة؛

قامت دولة الموزامبيق بوضع

استراتيجية وطنية للتأقلم مع األزمات
الناتجة عن االحتباس الحراري والتي

تم من خاللها وضع آليات تعاون بين

وزارة المرأة والشؤون االجتماعية

المسؤولة عن برامج الحماية االجتماعية

للتغير
ووزارة تنسيق الشؤون البيئية
ًّ

المناخي والمعنية بالوقاية من األزمات

وتغير
الناتجة عن االحتباس الحراري
ُّ

المناخ .يتمثل هذا التعاون بمجموعة
ً
مثال  :برنامج اإلنذار
من البرامج
المبكر للكوارث.

والمساعدات ،خاصة في برامج األشغال

العامة والبنى التحتية ،في حاالت الكوارث

الطبيعية .أضف إلى ذلك تقوم برفع قيمة
المساعدات المادية والعينية (القائمة أصال )ً
وذلك للتأكد من عدم اشتداد الفقر في

المناطق التي تتعرض للكوارث كاألوبئة

وانتشار األمراض المعدية.

مواز يتماشى
•تطوير برنامج دعم إنساني
ٍ
مع وجهة برامج الحماية االجتماعية
الحالية؛

•إعادة التركيز وإعطاء األولوية في دعم
ً
تضررا من أزمة معينة،
ومساعدة الفئات األكثر
وذلك في حاالت انخفاض في الموازنة

المخصصة ألنظمة وبرامج الحماية االجتماعية.

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية
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طاء -تمرين :خريطة الحماية االجتماعية
ضمن مجموعات:
ً
َ
•قم برسم خريطة بلدك بمختلف محافظاته ،وضعْ عليها الخدمات المقدمة حاليا والتي تعتقد أنه يمكن البناء
عليها لتطوير سياسة شاملة للحماية االجتماعية؛

•قم بوصف التحديات/الشوائب الخمس األساسية الموجودة في الخدمات التي وضعتها؛

•قم باختيار ممثل للمجموعة لعرض خريطة الخدمات والتحديات لنقاشها مع جميع المشاركين.
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 .2مسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية

ّ
خطة الفصل
>هدف الفصل

•دراسة مسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية والمراحل المكوّ نة له ،والتمرّ س على األدوات
التي يمكن استخدامها في كل مرحلة من أجل تصميم وتنفيذ هذه السياسات بشكل منهجي

وعملي وتشاركي بين مختلف الجهات المعنية.
>أسئلة محورية

• َّ
مم يتألف مسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية؟

•ما هي العناصر المؤلفة لكل المراحل خالل تطوير سياسات الحماية االجتماعية؟
•ما الذي يمكن ّ
تعلمه من تجارب بلدان أخرى نجحت في حماية مجتمعاتها؟
>تصميم الفصل

•اطرح على المشاركين السؤال التالي :ما هي المراحل التي يعتقدون أنها مهمّ ة خالل تطوير
سياسات الحماية االجتماعية؟
• ّ
وثق اإلجابات وناقشها مع المشاركين.

•اعرض على المشاركين مسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية.
ّ
ست مجموعات واعط كل مجموعة عنوان إحدى مراحل المسار .اطلب منهم أن
قسم المشاركين على
ّ
يطرحوا الئحة من األسئلة ينبغي اإلجابة عليها خالل هذه المرحلة.

•اطلب من المشاركين توثيق أجوبتهم على ورقة كبيرة وعرضها على المشاركين.

ّ
يتم تناولها.
•أطلب من المشاركين إضافة اقتراحاتهم على عرض زمالئهم وأضف النقاط التي لم

•أطلب من المشاركين تبادل تجاربهم حول سياسات الحماية االجتماعية في دولهم.
•اعرض النماذج الناجحة من العالم وناقشها مع المشاركين.

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية
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ألف -مبادئ تطوير سياسة الحماية
االجتماعية

الحكومة والمجتمع المدني خالل تطويرها

وتنفيذها .يتمتع مسار تطوير سياسة الحماية
االجتماعية بأهمية عالية ،ما يعني أن الحوار

من أجل أن تلبي سياسة الحماية االجتماعية

االجتماعي خالل مراحل تطويرها ضروري من أجل
ً
معا .
نجاح صناعتها وتنفيذها في آن

على بعض المبادئ األساسية التي من

خالل العمل على تطوير سياسة الحماية االجتماعية،

غاياتها في تعزيز االستقرار االجتماعي

واالقتصادي والسياسي ،ال ّ
بد من أن تقوم

شأنها تأمين المسؤولية المشتركة بين

من المهم التن ّبه إلى أن تكون:

 -1مستجيبة لالحتياجات والحقائق والظروف المعيشية ألولئك الذين سيستفيدون
ً
مباشرة.
منها
 -2بمتناول جميع المواطنين الذين تستهدفهم وبخاصة المهمشين والفقراء منهم ،من دون أي
شكل من أشكال التمييز.

 -3بكلفة معقولة تستطيع الحكومة تغطيتها من خالل موازنتها العامة على المدى القصير والبعيد،
ّ
ً
أعباء إضافية على األسر والمجتمعات المحلية.
وأل تضع
ً
ً
وسياسيا ،مع ضمان الحكومة أن دور الدولة في الحماية االجتماعية يعكس
ماليا
 -4مستدامة،
ً
ً
كافيا من التأييد الشعبي والمشاركة الشعبية.
مستوى
 -5معمّ مة داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الوضوح في التنفيذ
ومراقبة التطبيق.

 -6تستفيد من قدرات األفراد واألسر والمجتمعات ،وتجنب خلق التبعية واالتكالية.
 -7مرنة  -قادرة على االستجابة للتغيير بسرعة في حال ظهور تحديات جديدة ،وتلبية االحتياجات
المتغيرة لألفراد ضمن دورة الحياة.
ّ

 -8تشاركية  -االعتماد على مشاركة المواطنين في تحديد وتخطيط وتنفيذ سياسة الحماية
االجتماعية كونهم المعنيين األساسيين.

ً
ً
ً
ً
ً
تفضل ً
ّ
اجتماعيا (أحد الجنسين).
نوعا
دينا أو
عرقا أو
منطقة أو
فئة أو
 -9عادلة  -ال
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باء -مسار تطوير سياسة الحماية
االجتماعية

وطرح الحلول الفعلية والممكنة والعلمية التي تؤمن
الحماية االجتماعية.

تشكل دورة تطوير سياسات الحماية االجتماعية،

يعتبر تطوير سياسات الحماية االجتماعية عملية
صعبة ومعقدة ،حيث ّ
أنها تعالج مشكلة حقيقية

الخطوات المتصلة .وتتألف من ست مراحل تتبعها

الحماية االجتماعية وزيادة الفقر واإلهمال وتراجع

مواطنين ومنظمات المجتمع المدني ،وذلك من أجل

يعاني منها المواطنون .لذا ال يكفي طرح غياب

الوضع االقتصادي فقط ،إنما المطلوب تخطي ذلك

2

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

1

كغيرها من السياسات العامة األخرى ،سلسلة من
الجهة المعنية ،من صناع القرار وحكومات أو

بلورة مقترح لسياسة عامة ما.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ
ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

6

ﺗﻘ�ﻴﻢ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ /ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻭﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﻃ�ﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨ�ﻴﻦ

3

ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻞ
ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ

4

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

5

�ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

- -1المرحلة األولى  -تحديد المشكلة :تحليل
الواقع وانعكاسات المشكلة

توفر الموارد لمعالجتها .من الضروري فهم

ً
انطالقا من دافع االستجابة
يتم تحديد المشكلة

من كافة جوانبها لضمان طرح سياسة بديلة

لحاجة ملحة ،أو من أجل تحسين واقع ما أو
مواكبة تطور محلي أو عالمي .تختلف طرق

معالجة المشكالت وطرح سياسة الحماية

االجتماعية المناسبة لحل هذه المشكلة حسب
المشكلة المطروحة وتحليلها واإلحاطة بها

تعالج جميع هذه الجوانب .وتتطلب هذه

المرحلة مهارات تحليلية تستند إلى التقنيات

البحثية العلمية.

يمكن االستعانة باألسئلة التالية خالل هذه المرحلة:

››ما هو رأي المواطنين حول المشكلة التي تواجههم؟

››ما هو أثر المشكلة على الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية؟
››ما هي األولويات الملحة التي يجب معالجتها؟

››من هي الجهات المعنية األساسية وما هي مسؤولياتها؟
››ما هي العوائق التي يمكن أن تمنع حلها؟

››ما هي الخالفات االجتماعية واالقتصادية بين المواطنين وصناع السياسات الناتجة عن المشكلة؟

››ما هي المصالح المباشرة وتلك غير المعلنة للمعنيين؟

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية
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- -2المرحلة الثانية  -تصميم الهدف
والمخرجات المتوقعة

التي سيتم اعتمادها لقياس األثر .من المهم

تشكل هذه المرحلة خطوة انتقالية تتمثل في تحديد

الحماية االجتماعية وضع مدة زمنية معينة

المشكلة وتحليلها ثم طرح الحلول المناسبة وذلك

من خالل تحديد األثر الذي يمكن أن تحققه سياسات

الحماية االجتماعية .يتوجب في هذه المرحلة

طرح المخرجات المباشرة وغير المباشرة والمعايير

خالل تحديد الهدف المرجو من صياغة سياسات
لتطبيقه ،ووضع المعايير الضرورية التي ستحقق
ً
فضال عن تحديد النتائج التي يمكن
الهدف،

التوصل إليها.

يمكن االستعانة باألسئلة التالية خالل هذه المرحلة:

››ما هي النتائج المرجوة من سياسة الحماية االجتماعية؟
››ما هي مؤشرات نجاحها؟

››ما هي التوجهات واالستراتيجيات العامة لمعالجتها؟

››من هي الفئات األساسية التي ستستهدفها؟
سلبي ًا نتيجة حل المشكلة؟
إيجابي ًا أو
››من هي الجهات المتأثرة
ّ
ّ
››ما هي االنعكاسات المباشرة وغير المباشرة لهذه السياسة؟
››ما هي تطلعات المواطنين من هذه السياسة؟

- -3المرحلة الثالثة  -بلورة البدائل واختيار الحل
والحجج الداعمة
تعتمد هذه المرحلة على بلورة خيارات مختلفة لمعالجة

المشكلة المطروحة ومقارنة نتائجها وقابليتها للتحقيق،
ّ
يفضل القيام بدراسات
إضافة للمخاطر التي قد تنتج عنها.

بعد اختيار الحل األنسب ،من المهم التأكيد على صحته

وجدواه من خالل استخدام حجج نوعية وكمية مبنية
على معلومات وبراهين .ثمّ ة عدة مراجع لبناء الحجج

والبراهين يمكن استخدامها ولكل منها نقاط قوة
ً
مثال:
وضعف .نذكر منها

مسبقة لتحليل كلفة كل سياسة مقارنة بالنتائج التي

ستحققها .كما ينبغي إشراك أكبر عدد من الشركاء في هذه

المرحلة ،وبناء التوافق على حل يرضي جميع األطراف ،فذلك
ّ
والتأكد
أساسي لالستفادة من الخبرات المتوفرة في المجتمع
من دعمهم للبديل الذي سيتم اختياره لضمان فعاليته.

•تقييم األبحاث المحلية والعالمية؛
•اإلحصاءات؛

•مراجعة المعلومات التي ّ
تم جمعها؛
•إقامة مشروع تجريبي؛

•تقييم سياسات أخرى مشابهة.

يمكن االستعانة باألسئلة التالية خالل هذه المرحلة:
››ما هي الحلول المختلفة للحماية االجتماعية؟

››ما هي كلفة الحلول المقترحة مقارنة مع النتائج التي ستصدر عنها؟
››ما هي المعايير التي سيتم اعتمادها الختيار الحلول األنسب؟
››ما هي الحلول األنسب التي سيتم اعتمادها؟

››ما هي البراهين العلمية التي تدعم الحلول المقترحة؟

››من هي الجهات المعنية التي يجب أن تتبنى هذه الحلول؟

››بالنسبة للمواطنين والمعنيين ،ما هو الحل األنسب لحل هذه المشكلة؟
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- -4المرحلة الرابعة  -تصميم سياسات
الحماية االجتماعية

على وضع خطة عمل مترابطة ومتكاملة لزيادة

يشمل تصميم سياسات الحماية االجتماعية

السياسة االجتماعية تتناسب مع األولويات،

ترجمة الحل المختار في المرحلة السابقة إلى

خطوات عملية وذلك من خالل اقتراح أدوات

عمل ومنهجية تطبيق .تعتمد هذه المرحلة

األثر .يتخلل هذه المرحلة وضع ميزانية لتنفيذ

وتعتبر الميزانية إحدى األدوات األساسية
للتخطيط والرقابة.

يمكن االستعانة باألسئلة التالية خالل هذه المرحلة:

››من هي الجهات المعنية والمسؤولة عن اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات؟

››ما هي األنشطة والخطوات المتخذة من أجل معالجة المشكلة بشكل مترابط ومقنع؟
››ما هي الموازنة التقديرية لتنفيذ السياسة وما هي مصادر تمويلها؟
››ما هو دور المواطنين في تصميم وتنفيذ هذه السياسة؟

- -5المرحلة الخامسة  -تنفيذ سياسة
الحماية االجتماعية

أساسية وحساسة إذ إن مدة التنفيذ قد
تختلف بحسب النشاطات المتضمَ نة فضالً

يتضمن التنفيذ الفعال لسياسة الحماية

على مسار التنفيذ .إن ضمان نجاح هذه

االجتماعية ثالثة عناصر رئيسية وهي :التنظيم،
وحشد الدعم ،والتطبيق .يعتبر التنفيذ مرحلة

عن ّ
عد ة عوامل إدارية وبيروقراطية قد تؤثر

المرحلة يعتمد على إشراك كافة الجهات
المعنية والمواطنين.

يمكن االستعانة باألسئلة التالية خالل هذه المرحلة:
››ما هي خطة العمل المتبعة من أجل التنفيذ؟

››من هي الجهات المسؤولة عن التنفيذ وكيف ستتم مساءلتها؟

››ما هي النشاطات المنظمة التي ستقوم بتنفيذها هذه الجهات؟
››ما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟

››ما هو دور المواطنين في تنفيذ هذه السياسة؟

››كيف سيتم التعامل مع التحديات خالل التنفيذ؟

››كيف سيتم التنسيق بين مختلف الجهات حول كيفية تطبيق هذه السياسة؟

- -6المرحلة السادسة  -تقييم وتصويب
وتعديل مستمر

بتلقي النقد واآلراء واالقتراحات بشكل مستمرّ وعلى

يجب أن تكون مرحلة التقييم مستمرة وأن ال ينحصر

الحماية االجتماعية أو مسار تطويرها وفعاليته ،بشكل

تطبيقها عند نهاية دورة تطوير سياسة الحماية

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية

االجتماعية .إذ يجب تصميم آليات للمراجعة تسمح

مختلف المستويات ،أكان على مستوى محتوى سياسة

يسمح بالتعديل والتصويب عند الحاجة.
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يمكن االستعانة باألسئلة التالية خالل هذه المرحلة:

››هل هناك خطة تقييم لسياسات الحماية االجتماعية المقترحة والمطبقة؟
››ما هي مستويات التقييم وأهدافه؟

››ما هي المعايير التي ستستخدم من أجل التقييم؟

››ما هي المصادر والطرق المعتمَ دة من أجل تجميع اآلراء واالقتراحات؟
››أين ُ
ستنشر نتائج التقييم ومتى؟
››من هي الجهات المعنية التي ّ
تنفذ التقييم؟
››ما هو دور المواطنين في هذه المرحلة؟

جيم -قصص نجاح لمسار تطوير سياسة
الحماية االجتماعية

الجنوبية تقديم إصالحات في القطاع الصحي،

من أجل أن تكون الحماية االجتماعية فعّ الة ،ينبغي

هذه اإلصالحات إلى زيادة في التغطية والمساواة

بلورة السياسات بطريقة متكاملة ومناقشتها مع جميع

المعنيين لتكون بمثابة عقد اجتماعي جديد للبالد .لكن
ً
ً
مختلفا ،حيث تأتي هذه السياسات
غالبا ما يكون
الواقع
ً
ّ
كردة فعل على األزمات التي تتعرض لها البالد،
أحيانا

أو نتيجة ظهور شوائب في السياسات القائمة ،على

غرار ما حدث في معظم الدول العربية عقب اندالع

الحركات الشعبية ،إذ تصرّ فت الحكومات وفق ما يمكن

>كوريا الجنوبية :شملت اإلصالحات في كوريا

التعويضات ،والبطالة ،والتأمين االجتماعي .وقد ّ
أدت
في تأمين الحماية باإلضافة إلى نتائج ملموسة أخرى
كالتخفيض في نسبة اإلنفاق اإلداري من  11.4في

المائة إلى  4.7في المائة بين عامي  1999و.2003

>أفريقيا الجنوبية :عمدت إلى تحسين جودة التربية

والتعليم وتأمين فرص متساوية للمواطنين للحصول
ً
ّ
إلزاميا
فوحدت البرامج وأصبح التعليم
على التعليم،
ً
ومجانيا للجميع .كما عمدت إلى توزيع التمويل

وصفه بـ “إدارة األزمة” .كما ينبغي عند صياغة سياسات

المخصص للقطاع ،ما أدى إلى زيادة عدد المدارس

الوطنية ومالءمتها مع األنشطة اإلنمائية األخرى .وفي

>قبرص :يغطي نظام الضمان االجتماعي كل

الحماية االجتماعية األخذ بعين االعتبار األولويات

هذا السياق ،ال يمكن للمجتمعات االختيار بين النمو

االقتصادي والتنمية االجتماعية ،ألن كالهما مترابطان.
ً
بناء على ذلك ،ثمّ ة حاجة إلى التوجه نحو إطار إنمائي

كامل يستمد أسسه من حقوق وواجبات المواطنة.

فيما يلي بعض األمثلة من البلدان النامية التي قد

تساهم في تكامل سياسات الحماية االجتماعية:
>اإلمارات العربية المتحدة :تعتمد اإلمارات

العربية المتحدة سياسات سوق العمل النشطة

من  58في المائة إلى  79في المائة.

ّ
يغطي
الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص ،كما
الشيخوخة والوفاة والعجز والمرض واألمومة،

وإصابات العمل والبطالة .الضمان االجتماعي متاح
ً
أيضا لألشخاص المقيمين في قبرص والذين تتجاوز
أعمارهم سن التقاعد بشرط أن يلبوا شروط
ّ
ّ
مرتب أو
وأل يحصلوا على أي
اإلقامة المحددة
مدفوعات أخرى.

>تايوان :أطلقت الدولة عام  1995سياسة حماية
اجتماعية متكاملة شملت العاطلين عن العمل

كجزء من منظومة الحماية االجتماعية وتهدف

والمزارعين وأصحاب العمل .وقد أثبت التركيز على

عن العمل في صفوف القوى العاملة ،وذلك من

سياسة الحماية االجتماعية ،نجاحه وساهم في

إلى تأمين فرص العمل وإعادة دمج العاطلين

خالل تأمين خدمات التشغيل والتوجيه المهني

والتدريب على المهارات.

العمالة ،ووضع جميع فئات المجتمع تحت غطاء

انتقال البالد من نظام ديكتاتوري أو أحادي الجانب

إلى نظام ديمقراطي.
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يضمن المشاركة والمساءلة في إدارة ُن ُظم

دال -تحديات وآفاق لتحسين
سياسات الحماية االجتماعية في
العالم العربي

>الجمع بين الحقوق والتأمين االجتماعي

ثمّ ة مجموعة من التحديات تعيق تصميم وتنفيذ

إطار أوسع للسياسة االجتماعية يهدف إلى إعادة

سياسات حماية اجتماعية فعالة في العالم العربي.
أبرز هذه التحديات هي التالية:

>تقتصر تغطية خطط التأمين االجتماعي القائمة

على االشتراكات أو المساهمات على العسكريين،
والموظفين المدنيين ،والعاملين في القطاع
ً
أعدادا كبيرة من العاملين في
الخاص ،وتقصي
القطاع غير النظامي ،والعاملين في القطاع

الزراعي ،والعمال المهاجرين؛

>ال تغطي خطط معاشات التقاعد سوى ثلث
سكان المنطقة؛

>تعتبر برامج تأمين األمومة في معظم البلدان
العربية غير كافية؛

>بشكل عام لم تثبت برامج الحماية االجتماعية
غير القائمة على االشتراكات/المساهمات أو ما
ً
تأثيرا
ٌيعرف بشبكات األمان االجتماعي ان لها

ً
هاما على خفض معدالت الفقر وذلك لتغطيتها

المحدودة وغير الموجهة؛
ُ
ً
ُ
>تعتمد البلدان العربية كثيرا على نظم دعم الغذاء
والوقود ذات األثر المحدود على إعادة توزيع
الموارد واإلنصاف؛

ّ
ّ
تقدم الخدمات االجتماعية،
تتعدد الجهات التي
>
ومنها الهيئات الحكومية والقطاع الخاص

والمنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية

المحلية أو الدولية ،ويعمل الكثير منها من دون
أي تنسيق مشترك.

ً
ً
سابقا حول تعريفات سياسة
انطالقا مما ذكر

الحماية االجتماعية؛

والمساعدة االجتماعية ضمن حزمة واحدة في

توزيع الثروات ،ومواجهة المخاطر ،والحد من

الفقر وزيادة االستثمار؛

>استبدال المقاربة التقليدية للحماية االجتماعية
المبنية على «المساعدة» وما ُيعرف بشبكات
األمان االجتماعي ،باستراتيجية متكاملة

للحماية االجتماعية مبنية على مفهوم التنمية.
فالسياسات والبرامج الرامية إلى تأمين

الحماية االجتماعية ال يمكن أن تنجح

وتستوفي شروط االستدامة ما لم تعالج

العوامل الهيكلية واألسباب الجذرية للفقر

وعدم المساواة؛

>ينبغي أن تترافق هذه التغييرات مع استراتيجيات
اقتصادية شاملة ومستدامة ،وإصالحات في

الحكم تنطلق من مبادئ المساواة واإلنصاف
والحقوق والمشاركة التي ُت ّ
عد أساس
العدالة االجتماعية؛

>يمكن للمنطقة العربية االستفادة من الممارسات
الجيدة في الدول النامية مثل الصين وجنوب

أفريقيا وأمريكا الالتينية؛

الحيز المالي للحماية االجتماعية باتخاذ
>توسيع
ّ
تدابير تستوفي شروط االستدامة المالية

والسياسية ،واختيار النظام المناسب للتمويل
الذي يكون موضع إجماع؛

>توسيع نطاق الحماية االجتماعية بتأمين
ً
تدريجيا للجميع ،واستكمالها بمستحقات
التغطية
إضافية ،بما يضمن حصول جميع المحتاجين
على الدعم الكافي للدخل وخدمات التعليم

َ
المتخذة
الحماية االجتماعية والخطوات اإليجابية

والرعاية الصحية؛

الحماية االجتماعية في العالم العربي ،وبالتالي

وإفساح المجال لمشاركة المواطنين ،وتوطيد
َ
المواطنة والمسؤولية؛
حس

في الدول العربية ،هناك إمكانية لتحسين أنظمة

مواجهة التحديات المذكورة أعاله .وتتلخص هذه
االحتماالت كالتالي:

>تكريس حق الجميع في الحصول على

الحماية االجتماعية في الدساتير والسياسات

والتشريعات ،كحق غير قابل للتصرف

القسم األول مبادئ ومسار تطوير سياسات الحماية االجتماعية

>خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص،

>تفعيل مسؤولية الدولة في تمويل الخدمات

االجتماعية ،وتوفيرها ،وإدارتها ،وفي تنظيم

الخدمات االجتماعية التي تقدمها الجهات غير
الحكومية ،لضمان جودتها ،وإتاحتها.
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هاء -تمرين :عمل مجموعات
ضمن مجموعاتُ ،قم بالنقاش واالتفاق على:

•الجهات المعنية الرئيسية التي يجب إشراكها في ّ
كل مرحلة من مراحل مسار تطوير سياسات الحماية
االجتماعية في بلدك؛

•الخصوصيات السياسية واالجتماعية والثقافية التي يجب أخذها بعين االعتبار في كل مرحلة من مراحل مسار
تطوير سياسات الحماية االجتماعية في بلدك.

قم باالستعانة بالنموذج التالي:

المرحلة

المعنيون

الخصوصيات السياسية

الخصوصيات االجتماعية

تحليل الواقع وانعكاسات
المشكلة
تصميم الهدف والمخرجات
المتوقعة
بلورة البدائل واختيار الحل
والحجج الداعمة
تصميم سياسات الحماية
االجتماعية
تنفيذ سياسة الحماية
االجتماعية
تقييم وتصويب وتعديل
مستمر

قم باختيار ممثل للمجموعة لعرض النموذج ونقاشه مع جميع المشاركين.

>أسئلة للنقاش حول دراسة حالة ()case study

•ما هي األولويات التي تعالجها سياسات الحماية االجتماعية؟
ً
إنطالقا من التحديات والموارد المتاحة ،ما هي اقتراحاتك لزيادة فعالية تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية؟
•

•ما هي الدروس التي يمكن ُ
تعلمِ ها من خالل الحالة المعروضة والتي يمكن تطبيقها في بلدان أخرى في المنطقة؟
>أسئلة للنقاش حول بلدان أخرى

•ما هي الموارد المتاحة في بلدك والتي يمكن استخدامها لتطوير وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية؟
•ما هي االقتراحات التي تقدمها لصناع القرار في بلدك لنجاح عملية تطوير وتنفيذ سياسات
الحماية االجتماعية؟
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القسم الثاني
أهداف سياسة الحماية
االجتماعية وواقعها
يتوقع المواطنون معالجة أزماتهم االجتماعية خاصة مع تفاقم الحاجات

وتنوعها .ولكن في بعص األحيان ،تفتقد الحكومات القدرة والموارد لوضع

أهداف طموحة للحماية االجتماعية .لذلك تحتاج الحكومات إلى تضافر جميع

الجهود وال سيما لتوفير االختصاصات والدراسات والمعلومات األساسية التي
تسمح لها بتطوير وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية واقعية ومتجاوبة مع

التوقعات .من جهة أخرى ،تصطدم الحكومات باعتراضات من قِ بل الجهات

التي يمكن أن تتضرر من هكذا سياسات ،مما يوجب تحليل موقف هذه

الجهات وتدارك معارضتها.

يطرح القسم الثاني معارف وأدوات تساعد صناع القرار والمجتمع المدني على
التشارك في وضع األهداف وتطوير منهجيات بحثية واستخدام أدوات تسرّ ع
ً
فضال عن آليات لتحليل الجهات المتأثرة والمؤثرة.
من تطوير هذه السياسات
يتألف القسم الثاني من ثالثة فصول:

الفصل الثالث :تحديد أولويات سياسة الحماية االجتماعية وأهدافها.
الفصل الرابع :دراسة وتحليل واقع سياسات وأنظمة الحماية االجتماعية.
الفصل الخامس :أساليب وآليات جمع البيانات حول الحماية االجتماعية.

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها

يقوم مفهوم الحماية االجتماعية على تلبية حاجات المواطنين

وتجنيبهم المخاطر ،ويعتبر فهم واقعهم والبيئة التي ستنفذ
ً
ً
أساسيا للنجاح.
وشرطا
فيها السياسات خطوة مهمة
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 .3تحديد أولويات سياسة الحماية
االجتماعية وأهدافها
ّ
خطة الفصل
>هدف الفصل

اختبار أدوات من أجل تحديد المشكلة واألولويات وتصميم األهداف المرجوة ضمن المرحلة األولى من
ً
وفقا للمبادئ اإلنسانية التي تستند عليها السياسة.
عملية تطوير سياسة الحماية االجتماعية

>أسئلة محورية

•كيف يتم تحديد المشكلة التي ستعالجها سياسة الحماية االجتماعية؟

•ما هي األولويات واألهداف المرجوة التي يجب اختيارها ضمن السياسة؟

•من هم الشركاء المحليون والجهات المعنية في تحديد المشكلة واألولويات االجتماعية؟
>تصميم الفصل
• َق ّس ْم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة مشاركين.

•اطلب منهم اختيار دولة لدراستها من خالل االجابة على األسئلة التالية:
› ›ما هي المشكلة التي يجب أن تعالجها سياسة الحماية االجتماعية؟

› ›ما هي المبادئ التي يجب أن تستند إليها سياسة الحماية االجتماعية؟
› ›ما هي األولويات التي يجب أن تتناولها سياسة الحماية االجتماعية؟
› ›ما هي المعايير التي استندوا عليها الختيار األولويات؟
› ›ما هو األثر المرجو من هذه السياسة؟

› ›ما هي المعايير التي تؤشر إلى نجاح هذه السياسة؟
•اطلب من المشاركين عرض نتائج عملهم بعد توثيقها على ورقة بيضاء كبيرة.
ً
نقاشا بين المشاركين حول نتائج عملهم.
يسر
• ّ
•اعرض على المشاركين آليات تحديد المشكلة واألولويات واألهداف.

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها
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يشكل تحديد القضايا أو المشاكل التي يجب معالجتها

ُّ
تشعب موضوع الحماية
االجتماعية ،وذلك بسبب

االجتماعية .ويكمن التحدي في اتباع منهجية كاملة

واألسباب المرتبطة بكل مكوناته .فعلى سبيل المثال،

المرحلة األولى من مسار تطوير سياسة الحماية

متكاملة لتحديد إطار المشكلة وجميع العوامل المؤثرة

بها واالنعكاسات المحتملة لها .إن اتباع منهجية متكاملة

يعتمد بشكل أساسي على إشراك األطراف المعنية كافة
في هذه المرحلة من أجل تحديد األهداف والنتائج

المتوقعة للوصول إلى سياسة حماية اجتماعية تراعي
الواقع السياسي والمؤسساتي والمجتمعي وأبرزها:

•األثر المتوقع على مختلف الجوانب االجتماعية،
واالقتصادية ،والسياسية ،وغيرها؛

ُّ
وتعدد الجهات/األطراف المؤثرة فيه
االجتماعية

عند اختيار فئة اجتماعية محددة كالشباب العاطلين

عن العمل ،يمكن التطرق إلى حل هذه المشكلة من
ّ
عدة جوانب ،ومن َث َّم يمكن اقتراح مجموعة من
الحلول التي تستوجب وضع سياسات محددة.

تختلف األولويات بين بلدان المنطقة بحسب

الوضع الداخلي لكل منها.ولكن بصورة عامة ال
ّ
تحديين على
يزال انتشار الفقر والبطالة أبرز

ّ
الملحة؛
•األولويات

•الجهات المعنية األساسية ومسؤولياتها؛
•العوائق التي يمكن أن تمنع حلها؛

مستوى المنطقة ،يضاف إليهما نوعية التعليم

والخدمات الصحية ،والنزاعات ذات الطابع

العشائري والطائفي والعرقي.

•الخالفات التي يمكن أن تنتج عنها؛

•المصالح المباشرة وتلك غير المعلنة.

ألف -تحديد المشكلة واألولويات
يشكل تحديد المشكلة واختيار األولويات أحد

أبرز المحطات في مسار تطوير سياسة الحماية

تختلف معالجة المشكلة حسب طريقة فهمها وكيفية
ً
مثال هل سبب المشكلة هو النظام التعليمي غير
تحديدها:

المالئم لسوق العمل ،أو ضعف السياسات االقتصادية التي
ال تشجع على تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

توفر فرص العمل في قطاعات حيوية ،أم أن المشكلة
تكمن في نزوح الشباب من الريف لعدم تأمين الدعم
الالزم لهم الستثمار الموارد المحلية بشكل مستدام؟

باء -تحديد األولويات
يمكن لهذه األسئلة أن تساعدنا في تحديد األولويات واختيار المشكلة التي ينبغي معالجتها:

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
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تساعد الشبكة التحليلية التالية على تحديد المشكلة األولى التي ستعالجها سياسة الحماية االجتماعية وذلك من

خالل االنطالق بفهم المبادئ األساسية لتطوير هذه السياسة .كما تبين الشبكة خصائص أساسية أربع تسهلعملية

ّ
الملحة  -اإلمكانية  -الفعالية.
اتخاذ القرار وتحديد المشكلة ذات األولوية .هذه الخصائص هي :الخطر  -الضرورة

المبادئ
ما هي المبادئ اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي سأعتمدها كقاعدة لتحديد المشكلة التي ستعالجها سياسة
الحماية االجتماعية؟
الخطر

ما هو حجم الخطر الذي يواجهه المجتمع في حال لم يتم
معالجة هذه المشكلة االجتماعية؟

اإلمكانية

هل تتوفر الموارد البشرية المالية والتقنية الالزمة

لمعالجة المشكلة؟

جيم -تطوير أهداف سياسة الحماية
االجتماعية
ً
انطالقا من تعريف المبادئ وتحديد المشكلة

التي ستعالجها سياسة الحماية االجتماعية،

ينطلق تصميم السياسة من تحديد األهداف والنتائج

المتوقعة بعد تنفيذها .وتساعد األسئلة التالية الجهة
المعنية بتطوير السياسة على وضعها:

ُس َّلم األولويات
تجتمع ّ
عدة عوامل مرتبطة بالمشكلة بطريقة

غير مباشرة لتؤثر على موقفنا منها بحيث ترفع
من درجة أهميتها على ُس َّلم األولويات .هذه
العوامل هي:

››المبادئ اإلنسانية؛
››الضغط الشعبي؛

››المصلحة السياسية؛
››الدعم الدولي؛
››سهولة الحل؛

››حماسة الفئة المستهدفة.

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها

اإللحاح

ما هو عدد المتضررين من المشكلة وما هو حجم الضرر

الذي يواجهونه؟
ا لفعا لية

هل معالجة المشكلة يؤدي إلى أثر مهم على المجتمع

ويستخدم الموارد الموجودة بالطريقة األمثل؟

•ما هو األثر النهائي لسياسة الحماية االجتماعية
على المواطنين والمجتمع؟

•ما هي النتائج التي تسعى السياسة إلى تحقيقها

على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي؟
ّ
ستدل على نجاح السياسة؟
•ما هي المعايير التي
عند تحديد المشكلة واألهداف من المهم االنطالق

التغيرات
من الواقع الحالي واألخذ بعين االعتبار
ُّ
ً
مثال :
المحتملة في المستقبل القريب،
التغيرات في األنماط السلوكية لدى فئات
•
ُّ
المجتمع (زيادة الهجرة أو النزوح نحو

المدن أو زيادة في عدد الوالدات)؛

التغيرات في سوق العمل (طلب سوق
•
ُّ

التغيرات في
العمل لمهارات محددة أو
ُّ

مجاالت العمل)؛

•زيادة األمراض واألوبئة (مرض فقدان المناعة

المكتسبة ،السرطان ،األمراض المعدية أو المزمنة)؛

والتغيرات في مصادر
•االستدامة المالية
ُّ

الدخل (مصادر دخل رسمية أو غير رسمية
أو فقدان مورد حيوي محلي يؤثر على

مصادر الدخل)؛

وتغيراتها (تزايد في
•الفروقات بين المناطق
ُّ
نسب الفقر بين الحضر والريف).
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دال -تمرين :محاكاة ـ االتفاق على األولويات بين المعنيين
سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين ،واحدة تمثل المعنيين الرسميين (حكومة ،وزارات ومؤسسات عامة)
والثانية تمثل المجتمع المدني .على كل مجموعة أن تلعب الدور المُ عطى لها.

قم باالستعانة بدراسة الحالة حول فلسطين إضافة لمعرفتكم العامة عن الواقع الفلسطيني للعمل على هذا التمرين.
على كل مجموعة أن تضع ثالث أولويات للواقع الفلسطيني بعد نقاشها ودراستها بحسب المعايير التي تناولها
الفصل وتطوير الحجج المناسبة.

بعد االتفاق على األولويات الثالث ،قم باختيار ممثلين عن كل من المجموعتين.
سيقوم الممثلون بالجلوس على طاولة مستديرة لعرض األولويات التي تم اختيارها ،واالتفاق على ثالث أولويات

مشتركة في ما بينهما .سيتم النقاش على أساس المعايير المذكورة أعاله ،وكل مجموعة بحسب واقعها ومصالحها.
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 .4دراسة وتحليل واقع سياسات وأنظمة
الحماية االجتماعية
ّ
خطة الفصل
>هدف الفصل

دراسة وتحليل البيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية والتشريعية وفهم الجهات

المؤثرة والمتأثرة في عملية تطوير وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من أجل تعزيز األثر المتوقع منها.

>أسئلة محورية

•ما هو تحليل الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والتشريعي والمؤسساتي المحيط بتطوير
وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

•من هي الجهات المتأثرة والمؤثرة في سياسة الحماية االجتماعية وما هي خصائصها؟

•كيف يمكن لدراسة تشخيصية للواقع أن تساهم في نجاح تطوير وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟
>تصميم الفصل

قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة مشاركين ضمن المجموعات ذاتها التي
ّ
تكونت خالل الفصل الثالث.

•اطلب منهم دراسة الواقع في الدولة التي اختاروها في الفصل السابق من خالل اإلجابة على األسئلة
ً
(مشجعا استخدام الحاسوب والبحث على اإلنترنت عن المعلومات المطلوبة):
التالية

› ›ما هي المعلومات التي تحتاجون إلى جمعها من أجل فهم الواقع المرافق لسياسة الحماية االجتماعية؟
ً
حاليا
› ›ما هي المعلومات التي لديكم أو استطعتم جمعها من خالل اإلنترنت عن البرامج الموجودة
والمتعلقة بالحماية االجتماعية؟ اجمعوها ضمن الشبكة التحليلية المقترحة في الدليل.

› ›ما هي المعلومات التي ما زلتم بحاجة إليها من أجل استكمال دراسة الواقع؟

› ›من هي الجهات المتأثرة والجهات المؤثرة في سياسة الحماية االجتماعية التي اخترتموها؟
حلل هذه الجهات ضمن الشبكتين المقترحتين في الدليل.

•اطلب من المشاركين عرض نتائج عملهم بعد توثيقها على ورقة بيضاء كبيرة.
ً
•ي ِّ
نقاشا بين المشاركين حول نتائج عملهم.
َسر
اعرض على المشاركين البيئات التي يجب دراستها والفئات المتأثرة والمؤثرة وخصائص كل منها.
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يقوم مفهوم الحماية االجتماعية على

تلبية حاجات المواطنين وتجنيبهم المخاطر،
ويعتبر فهم واقعهم والبيئة التي ستنفذ
وشرطا أساسياً
ً
فيها السياسات خطوة مهمة
للنجاح .إن عدم االنطالق من تحليل الواقع

كخطوة أولى لتطوير سياسة الحماية

•فهم اإلطار التشريعي؛

•فهم اإلطار المؤسساتي وتحليل المشاريع
الحالية؛

•تحليل الجهات المعنية المتأثرة والمؤثرة
بشكل مباشر؛ وغير مباشر.

االجتماعية ينتج عنه الخروج عن المبادئ
األساسية لسياسات الحماية االجتماعية

المذكورة في الفصل األول ،وعلى وجه

الخصوص مبادئ االستجابة واالستدامة

والمشاركة.

ألف -فهم البيئة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية
إن فهم البيئة السياسية التي ستتبنى

السياسة االجتماعية هو أمر في غاية األهمية،

القرار السياسي

حيث إن المؤسسات وحتى التشريعات

ال شك في أن عدة عوامل ،وأبرزها

السياسية ،بينما القرار لدعم أي فئة اجتماعية

هي األدوات التي توضع لتنفيذ اإلرادة

توفر الموارد ،تتحكم بسياسات الحماية
االجتماعيةّ .
إل أن القرار األول يبقى

قرار سياسي.

ذلك زيادة الدعم واإلعانات أو زيادة

ينطلق فهم البيئة السياسية من تحديد

ً
سياسيا  .من الدالالت الواضحة على

أو عدم دعمها وكيفية مقاربة الموضوع ،هو

الرواتب في معظم الدول العربية خالل

الدور المعتمد للدولة في موضوع السياسة

في المنطقة.

المقاربات التي يمكن تبنيها« :مقاربة حقوقية»

سنة من بدء التحركات الشعبية

االجتماعية ونظرتها للموضوع .وثمّ ة نوعان من
أو مقاربة «تلبية الحاجات»  ،24 23كما أشرنا في
الفصل األول.

ال يقتصر فهم الواقع على معرفة الجهات
ً
أيضا
المعنية والقوانين فقط ،بل يقتضي

فهم وتحليل العناصر االقتصادية والسياسية

واالجتماعية التي تحيط بالمشكلة .وتؤثر كل
سياسة عامة مرتبطة بالحماية االجتماعية

>المقاربة «الحقوقية» :تنطلق من اعتبار

الحماية االجتماعية والحاجات التي تنضوي
ً
ً
استنادا الى اإلعالن العالمي
حقوقا
ضمنها

للحقوق االجتماعية.

على مصالح مختلف الفئات ،فتستفيد

جهات بعينها ،ولكن يمكن أن تتضرر مصالح
ّ
ّ
الكلي
يحتم الفهم
جهات أخرى .إن ذلك

المقاربة الحقوقية

لتحقيق التوافق على السياسات المقترحة

أكد اإلعالن العالمي للحقوق االجتماعية

للمشكلة والعالقات والمصالح الموجودة

وضمان نجاحها .وتتطرق األقسام التالية إلى

على المقاربة الحقوقية لموضوع الحماية

االجتماعية من خالل:

مرتبطة بالعرض والطلب في السوق.

كيفية فهم واقع سياسات وأنظمة الحماية
•فهم البيئة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية؛

االجتماعية وكرسه كحق وليس كخدمة
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إن فهم خيارات األطراف السياسية في الحكم ومقاربتها لموضوع الحماية االجتماعية يساعد في فهم
ً
ً
ضروريا لفهم البيئة السياسية وتحديد أدوار
مدخال
السياسات والتشريعات والخيارات .ويشكل ذلك

كافة األطراف ومصالحهم كما يساعد في فهم تفاصيل التركيبة االقتصادية واالجتماعية للدولة بما يتيح

صياغة سياسة تتعامل مع الواقع.

ً
أساسي ًا للدولة ،ال
دورا
وتفرض هذه المقاربة
ّ

ُ
وط ّبقت من خالل برنامج األغذية العالمي في

والموارد الالزمة ،بل كذلك على تأمين الحقوق

«الغذاء مقابل األصول» ( )asset-for-foodلحل

يقتصر فقط على تأمين البيئة التشريعية

وتعزيز المساواة من خالل توفير الحاجات
ّ
المحقة لكل المواطنين .كما تؤكد هذه
األساسية
المقاربة على أهمية مشاركة المواطنين للتأثير

على تطوير السياسات .25

ُ
وتعتبر البيرو من الدول الرائدة في تحقيق
المقاربة الحقوقية فقد بادرت إلى تطوير

مشروع «بداية حياة جيدة» ،والذي يتطرق

الى غياب الخدمات الطبية ذات الجودة
ّ
الرضع وسوء تغذيتهم .فقد تشاركت
لألطفال

الصومال ،إذ قدمت الجهة المذكورة برنامج

مشكلتي الجوع والجفاف المتزايدين .وجاء

حل مشكلة سوء التغذية في هذه الحالة

باالعتماد على المساعدات الخارجية ،والتي
ربما مرّ ت عبر مؤسسات الدولة ،ولكنها لم ُتطبق
ضمن هيكلية تشاركية فعّ الة ومستدامة ،ولم
ُتحدث التغيير المتوقع في السياسات العامة

لدى الدولة الصومالية .27

ً
نموذجا للمعلومات
ويعرض الجدول أدناه

األساسية التي يجب جمعها واألبواب الرئيسية

الدولة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع

التي يجب االستعالم عنها ،باإلضافة الى التفاصيل

إلى نشر التوعية لدى األهل ،فحقق هذا
ً
ً
ً
ً
وتغييرا واضحا في
ملحوظا
نجاحا
التشارك

المعلومات واإلجابة عن األسئلة العمل على اإلحاطة

الكاملة بالموضوع ،وذلك من خالل محاولة كشف

 2000و.262004

على سبيل المثال:

المدني لتقديم الخدمات الطبية ،باإلضافة

المؤشرات الصحية لدى األطفال بين عامي

>المقاربة المبنية على «تلبية الحاجات»:

الخاصة بكل سياسة .ومن الضروري خالل تجميع

التأثيرات غير المباشرة واألبعاد المختلفة للقضايا؛
•فهم البعد التاريخي للقصور الحاصل:
وذلك يعني معرفة المطالب التاريخية

تتبنى هذه المقاربة مفهوم السوق الحرّ  ،حيث

للمجموعات السياسية واالجتماعية والثقافية
ُ
والنقابية ،وما إذا أقرّ ت سياسات أو قوانين

ّ
يتم ذلك من خالل الدولة ،بل يمكن للسياسات

انتماء ما.
معينة نتيجة سياسة ما أو
ٍ

من قِ بل القطاع الخاص ،ليكون دور الدولة
ً
تنظيميا فقط.

الحديثة على ثقافة المواطنين ،حيث أدت

تتم تلبية الحاجات األساسية للمواطنين من
ّ
الضروري أن
خالل أدوات السوق ،وليس من

التي تحرر االقتصاد أن تؤدي إلى توفر الخدمات

كانت المقاربة المبنية على «تلبية الحاجات»
ً
اتباعا قبل اكتشاف المقاربة الحقوقية
األكثر

والتي كانت أكثر استدامة وفعالية .وعلى سبيل
المثال ،أتبعت هذه المقاربة المبنية على الحاجات
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سابقة لمعالجتها ،وإذا ُهمّ شت مجموعات

•تأثير العولمة وانتشار وسائل االتصال
الحديثةّ :
أثرت العولمة وانتشار وسائل االتصال
إلى رفع سقف التوقعات لديهم حول

حاجاتهم األساسية وتغيير عاداتهم االستهالكية

ّ
سهلت وسائل االتصال
وأنماط عيشهم .كما
الوصول إلى المعلومات وزادت من فرص

إشراك الناس.
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عناصر أساسية تساعد في فهم البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
>االقتصاد

•الناتج المحلي اإلجمالي.
ُ
•الدخل األسري ومصادره وتوزيعه.
ً
تغيرها على مرّ السنين األخيرة.
•نسب البطالة،
وتحديدا لدى الشباب ،وكيفية ُّ

اختصاصيون وغيرهم.
•فهم التركيبة العمالية :قطاع عام ،قطاع خاص ،عمال يوميين،
ّ

•تقسيم سوق العمل من نسب العمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ّ
تتوفر لهم الطبابة والتعليم والخدمات األساسية من كهرباء ومياه.
•أصحاب القدرة المادية الذين

•موازنة وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون االجتماعية والوزارات األخرى المعنية.
•موازنات المؤسسات االجتماعية.

•توزيع الثروات الوطنية على المناطق والفئات والجهات.
>الديمغرافيا

•السكان وتوزيعهم الديمغرافي حسب العمر والنوع االجتماعي والمناطقي.
•المجموعات اإلثنية والعرقية والطائفية الموجودة والعالقة فيما بينها.
•تاريخ مختلف المجموعات وصراعاتها السابقة.
•نسب النمو السكاني المتوقعة حسب العمر.
وتغيرها.
•نسب الوالدة والوفاة
ُّ

•الهجرة الداخلية  -النزوح إلى المدن.
•الهجرة الخارجية.
>االجتماع

•عدد األشخاص ذوي اإلعاقة.

•الخدمات االجتماعية والصناديق والتقديمات الموجودة.

•نسب الفقر وتوزيعها على مختلف الفئات.
ً
تهميشا والتحديات التي تعاني منها :صحية واجتماعية واقتصادية وغير ذلك.
•الفئات األكثر
>البيئة المعلوماتية

•هل من السهل الوصول إلى المعلومات؟
•هل يوجد معلومات كافية؟

•أين يمكن الحصول على المعلومات وما مدى مصداقيتها؟

باء -فهم اإلطار التشريعي

يتكون اإلطار التشريعي المرتبط بالسياسات االجتماعية

أحد أهم األهداف ألي اقتراح سياسة عامة هو تكريسها

والمراسيم الخاصة بالتقديمات االجتماعية والوزارات
المعنية ،ثمّ ة سياسات تنموية وخطط استراتيجية غالباً

بقانون يشرّ عها ويضمن استمراريتها ونجاحها ،من هنا

تأتي أهمية فهم اإلطار التشريعي والعمل من خالله.

من عدة طبقات متداخلة .باإلضافة إلى القوانين

ما تمتد إلى أبعد من عمر الحكومة الواحدة وتشكل
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مظلة لمجموعة من التشريعات والقوانين .أما الدستور

في ظل هذا اإلطار التشريعي المتداخلُ ،يفترض

الخاصة بالبالد ،وال سيما في ما يتعلق بتحديد حقوق

المشكلة التي يريدون معالجتها والسياسة التي

فيبقى المظلة األكبر التي تحتضن كل التشريعات

المواطنين ودور الدولة في تأمين الخدمات .ومع تطور

دور المنظمات الدولية واألطر العالمية واإلقليمية المعنية
بالتنمية وحقوق اإلنسان واالقتصاد العالمي (منظمات

األمم المتحدة ،البنك الدولي ،منظمة التجارة العالمية،
ُ
استحدِ َثت طبقة أخرى
جامعة الدول العربية وغيرها)

من القوانين والمعاهدات التي يجب دراستها ضمن اإلطار

التشريعي ،أال وهي المعاهدات واالتفاقات الدولية.

ُ
بص ّناع سياسات الحماية االجتماعية ،وبعد تحديد
يريدون العمل عليها:

•التعرف على آلية صياغة القوانين والوصول إلى

التشريعات وهو ما يختلف بين بلد وآخر بحسب
هيكلية السلطة التشريعية ونظامها؛

•تجميع وتحليل كل القوانين المرتبطة
بالموضوع المحدد؛

•تحديد الثغرات القانونية.

أسئلة أساسية تساعد في فهم اإلطار التشريعي
•	 من هي الجهات الحكومية والبرلمانية التي يمكنها تقديم مشاريع واقتراحات قوانين

آلية تطوير القوانين وإقرارها

متعلقة بالحماية االجتماعية؟

•	 كيف تقرّ مشاريع واقتراحات القوانين؟

•	 ما هي المسارات التي يمكن أن يتبعها اقتراح أو مشروع قانون في المجلس التشريعي؟

•	 هل يوجد قانون يتناول قضايا الحماية االجتماعية؟
ٌ
فاعل ،وهل ثمّ ة مراسيم تطبيقية له؟
•	 هل هو
تجميع وتحليل كل القوانين
المرتبطة بالموضوع

•	 هل يلبي الغرض أو يحتاج إلى تعديل؟

•	 هل يندرج ضمن خطة حكومية للحماية االجتماعية؟

•	 هل يرتبط بمادة دستورية معينة أو حق دستوري معين؟
•	 هل يرتبط بمعاهدة دولية أو ترعاه أي اتفاقية موقعة؟

•	 ما الذي يضمن تطبيق السياسة المقترحة؟ قانون أو مرسوم إداري أو تعديل دستوري؟
•	 ما الذي يعيق التطبيق؟ نقص إمكانات؟ نقص خبرات؟ قرار سياسي؟
تحديد الثغرة القانونية

•	 هل تتناقض السياسة المطروحة مع أي قوانين موجودة اآلن؟
•	 من يتضرر من إقرار هكذا قانون؟

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها
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جيم -فهم اإلطار المؤسساتي والمشاريع
القائمة للحماية االجتماعية
تتطلب المرحلة الثانية بعد فهم الواقع السياسي

واالقتصادي العام وتحليل اإلطار التشريعي،

استيعاب الواقع بشكل متكامل أي تحليل

المؤسسات الموجودة والمشاريع القائمة بهدف

الخروج بسياسة مكمّ لة لما هو موجود.

وهيكلها وعملية اتخاذ القرار وقدراتها وإمكاناتها؛

•يقتضي تحليل المؤسسات النظر في كيفية

تواصلها وتأثير بعضها على بعض ،وفهم العالقات

المؤسساتية ومصادر تمويلها والخالفات الموجودة
في ما بينها ،إذ من شأن هذه الظروف أن تعرقل

تنفيذ السياسة في وقت الحق؛
ً
أيضا التفكير بأثر السياسة المقترحة على
•من المهم
هذه المؤسسات وعلى مصالحها.

- -1اإلطار المؤسساتي

- -2المشاريع القائمة للحماية االجتماعية

ّ
المحدد للسياسة االجتماعية
بغض النظر عن الموضوع

ُي ّ
عد تكامل التدخالت في مجال الحماية االجتماعية
ٍّ
القيمين على هذا القطاع بسبب
وترابطها أبرز
تحد يواجه ّ

التي ُ
ستطرح ،ال بد أن تنفذ السياسة من خالل التفاعل

مع مجموعة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،مثل

منظمات المجتمع المدني والصناديق الرسمية والمنظمات

الدولية الفاعلة في المجال .من شأن المعرفة المسبقة

بهذه المؤسسات وأدوارها أن تساهم في زيادة فرص

النجاح وتقليل إمكانية االعتراض عليها أو تكرار العمل

أو عرقلة األثر المرجوّ .

تشعبه وصعوبة التنسيق بين مختلف األطراف والبرامج
ً
غالبا ما تعاني
التي يتم تنفيذها في آن واحد .نتيجة ذلك،
سياسات الحماية االجتماعية من ثغرات عديدة ال سيما

من حيث المساواة ،فتحصل بعض الفئات المهمشة على

ّ
كم كبير من المساعدات فيما تستثنى مجموعات أخرى.
ُ
وتعتبر عملية المسح الحالية للمشروع مهمة ألنها تسمح

ومن المفيد التذكير بالنقاط التالية خالل عملية تحليل

لواضعي السياسات تحديد بقية المشاريع الموجودة،

•ال يقتصر اإلطار المؤسساتي على مؤسسات الدولة
ً
أيضا إحدى المنظمات
فقط بل يمكن أن يشمل

تكاملها في إطار سياسة اجتماعية موحدة .وللوصول

اإلطار المؤسساتي:

الدولية أو اإلعالم أو منظمات المجتمع المدني أو
شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية .ومن

المهم النظر في اإلدارة المعنية في تلك المؤسسات

والبناء على نجاحاتها ،وتجنب األخطاء نفسها ،وضمان

إلى هذه النتيجة ينبغي التعرف بعمق على البرامج

ّ
المخصصة للفئة المستهدفة (مثل الشباب
الحالية
العاطلين عن العمل أو العائالت التي تعاني الفقر)
واستيفاء المعلومات المبينة في الجدول التالي:

الفئة المستهدفة

البرنامج

المنف َّذة
الجهة
ِ
(قطاع عام
وقطاع خاص
ومجتمع مدني)

هدف البرنامج

خدمات البرنامج

كيف يتداخل مع
البرامج األخرى

من هي الجهة
المعنية بتنفيذها
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التالؤم مع المشاريع الحالية :التجربة اللبنانية
ً
وغالبا ما ْ
يت َب ُعون إلدارات مختلفة ،ما يصعّ ب التنسيق والتالؤم
يتعدد األطراف في مجال الحماية االجتماعية
بين المشاريع الموجودة .تتفاقم المشكلة مع غياب إطار عام للتخطيط والتنسيق (كوزارة التخطيط مثال)ً
بحيث تزداد نسب الهدر من خالل استهداف المجموعات ذاتها بتقديمات من ّ
عدة صناديق أو مؤسسات
واستبعاد مجموعات أخرى لصعوبة الوصول إليها.

ً
ّ
الموحدة الشاملة لحماية الفئات
نموذجا لهذه الحالة ،حيث تغيب االستراتيجية
تشكل التجربة اللبنانية

الضعيفة أو المعرضة للخطر ،وتمتاز أغلب التدخالت الحديثة بعدم االستدامة ،وذلك بسبب تأثرها الكبير

بالوضع السياسي المتوتر من جهة ،وبسبب غياب التنسيق بين األطراف المعنية المختلفة .على سبيل المثال

ٌ
جزء كبير
تتعدد صناديق التقديمات الصحية من دون توحيدٍ للمعايير والخدمات التي تقدمها ،في ما يبقى

من اللبنانيين من دون أي تغطية ،مثل العاطلين عن العمل أو العمال غير النظاميين.

Economic and Social Commission for West Asia (unpublised manuscript), 2014. “Social Protection as Development:
.”social protection country profile: Lebanon

دال -تحليل الجهات المعنية المتأثرة
والمؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر
تعريف الجهات المعنية بتطوير سياسة
الحماية االجتماعية
الجهات المعنية هي الفئات المجتمعية المؤلفة من

الدولة كمنظم...
من الضروري التأكيد على أهمية دور

كمنظم أساسي وصاحب الدور
الدولة
ٍ
األكبر في مسار تطوير سياسات الحماية
االجتماعية .يمكن للمنظمات الدولية

وصناديق الدعم والقطاع الخاص والمجتمع

األشخاص والمنظمات الذين يتأثرون بسياسات

المدني أن يكونوا شركاء أساسيين في

لديها مصلحة في تنفيذ هذه السياسات.

مظلة الدولة التي من واجبها أن تتبنى

الحماية االجتماعية ،باإلضافة إلى الفئات التي

عند تحليل سياسات الحماية االجتماعية يجب إجراء

التخطيط والتنفيذ والتقييم ولكن ضمن

المقاربة الحقوقية للموضوع.

تحليل للجهات المعنية بتطوير هذه السياسات ،أي
ّ
تؤثر عليها.
تلك التي تتأثر بها وتلك التي

››الجهات المتأثرة الرئيسية :المتضررون

ال تكون الجهات المعنية هي نفسها في كل القضايا

االجتماعية ،باألخص األشخاص الذين

التي تعالجها هذه السياسات ،مثل الفقر والبطالة

واالندماج االجتماعي .وليس كل المعنيين المحتملين
جهات فاعلة في هذه القضايا ،أو فاعلين على جميع

مستويات صنع السياسات والمراحل التي تمر بها.

لذلك نفرّ ق بين فئتين من الجهات المعنية:

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها

> الجهات المتأثرة

أو المستفيدون من سياسات الحماية
يعانون من الفقر واإلهمال.

››الجهات المتأثرة الثانوية :الوسطاء

في عملية صنع السياسات ،مثل مقدمي

الخدمات ومنظمات المجتمع المدني

وهيئات الرصد.
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تتواصل السياسات التي تعمل على تعزيز الحماية االجتماعية مع فئات متأثرة مختلفة ،ويقدم الجدول التالي
ً
نموذجا عن ذلك:

سياسة الحماية االجتماعية

سياسة تطوير سوق العمل

سياسة التأمين االجتماعي

سياسة المساعدة والرعاية االجتماعية

سياسة الحد من التهميش

سياسة حماية الطفل

الفئات المستهدفة
األفراد في سن العمل :ويشمل ذلك ّ
كل الذين يتقاضون األجور (رسمية أو غير رسمية)،
والعاملين والعاطلين عن العمل ،والذين يخضعون للبطالة المق ّنعة.

كبار السن ،األشخاص ذوي اإلعاقة ،النساء الحوامل ،العاطلون عن العمل ،العمال
والموظفون في القطاع العام والخاص ،العاملين لحسابهم الخاص.

األشخاص ذوي اإلعاقة ،األقليات اإلثنية ،مدمنو المخدرات ،األيتام ،األسر

ذات العائل الواحد ،الالجئون ،ضحايا الكوارث الطبيعية أو الصراعات األهلية

والمرضى ،كبار السن ،األرامل ،النساء الحوامل ،العاطلون عن العمل.

المجتمعات الريفية والحضرية التي هي في خطر ،وغيرها من الفئات المهمشة لضمان
إنماء محلي ومجتمعي متكامل.

األطفال والشباب ( 0-18سنة).

> الجهات المؤثرة

والمراسيم واإلجراءات في مجاالت

يمكن أن يكون لدى هذه الجهات عالقة مباشرة

الحماية االجتماعية.

وتتكون هذه الجهات من:

ٌ
جزء
واألهلية والجامعات ومراكز الدراسات

أو غير مباشرة بسياسات الحماية االجتماعية.

››الوزارات والوكاالت الحكومية :فهي مسؤولة

عن وضع السياسات وتنفيذها .تتراوح الجهات

الفاعلة بين مؤسسات رسمية ومؤسسات

مستقلة حكومية وإدارات عامة.
››البرلمانات :المجالس المنتخبة ديمقراطياً
ٌ
جزء هام من عملية صنع القرار .إنها
تقرّ القوانين والموازنة العامة ،وتالياً
ً
ً
مهما في توجيه سياسات
دورا
تلعب
الحماية االجتماعية.

››موظفو اإلدارة العامة :األشخاص داخل

اإلدارة (مثل المدراء العامين في الوزارات)

المسؤولة عن إعداد القوانين والبرامج

››الشركاء االجتماعيون :المنظمات المدنية

من عملية صنع القرار أو لهم دور استشاري

من خالل طرح البدائل والمساعدة باألبحاث

والمساهمة في التنفيذ والمراقبة والمساءلة.

››القطاع الخاص :ويمكن تقسيمه إلى أكثر
ً
مثال الشركات الكبرى متعددة
من فئة؛ فثمّ ة

الجنسيات ()transnational corporations
والتي تأتي باالستثمارات الضخمة إلى البالد،

والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ،والتي
يمكن أن تشارك مؤسسات الدولة في تقديم

الخدمات العامة.

››المجتمع المدني :ممثلو المنظمات غير
الحكومية العاملة في مجاالت متعلقة
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بالحماية االجتماعية .وثمّ ة شريحة مهمة

واقتصادية ،والتي تحاول فتح األسواق ودعم
قطاعات معينة مرتبطة بمصالحها ،وتقديم

ضمن المجتمع المدني هي النقابات ،ال سيما
ً
ً
أساسيا
دورا
النقابات المهنية ،والتي تلعب

القروض التي تهدف إلى دعم سياسات

››خبراء :مثل الخبراء في مجال القضاء على

››المنظمات الدولية :مثل منظمة التجارة

في تقديم الخدمات العامة.

الفقر ،والدمج االجتماعي أو مكافحة البطالة.

››وسائل اإلعالم :الوسائل المرئية والمسموعة

والمقروءة واإلعالم االجتماعي .ويلعب اإلعالم
ً
ً
أساسيا في اإلضاءة على المشاكل ونشر
دورا
السياسات وتحفيز الناس.

››المواطنون بشكل عام :بما في ذلك األشخاص
المعنيون بقضايا الحماية االجتماعية.

››حكومات العالم :والتي تملك مصالح سياسية

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها

الحماية االجتماعية.

العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
ً
جدا على التوجهات
وهذه من الجهات المؤثرة
ً
غالبا ما تأتي هذه
العالمية والمحلية ،إذ
المنظمات مع مشاريع مصممة ومرتبطة
بإصالحات اجتماعية واقتصادية.

››منظمات األمم المتحدة :والتي تمتلك الخبرات
والمعلومات وتقدم الدعم التقني في مجال

تخطيط وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية.
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هاء -تمرين :عمل مجموعات ـ الفئات المعنية بسياسات الحماية االجتماعية
ضمن مجموعات قم باختيار أحد األمثلة عن سياسات الحماية االجتماعية التالية:
•سياسة تطوير سوق العمل؛

•سياسة المساعدة والرعاية االجتماعية؛
•سياسة التأمين االجتماعي؛
•سياسة الحد من اإلهمال؛
•سياسة حماية الطفل.

ضمن كل مجموعة قم بتحديد الجهات المتأثرة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ،في السياسة المختارة ،إضافة

للجهات المؤثرة .قم باالستعانة بالنماذج التالية:

الجهة المتأثرة
بصورة مباشرة

خصائصها

حاجاتها

توقعاتها

نظرتها

سلوكها

الجهة المتأثرة
بصورة غير مباشرة

خصائصها

حاجاتها

توقعاتها

نظرتها

سلوكها

الجهة المؤثرة

موقفها

قدرتها

تأثيرها

سيتم النقاش على أساس المعايير المذكورة أعاله ،وكل مجموعة بحسب واقعها ومصالحها.

دورها
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 .5أساليب وآليات جمع البيانات حول
الحماية االجتماعية
خطة الفصل
>هدف الفصل
التعرّ ف على طرق البحث وأدوات جمع المعلومات األساسية من أجل دراسة وتحليل الواقع المؤثر على

عملية تطوير وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية ،باإلضافة إلى كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل زيادة فعالية البحث.
>أسئلة محورية

•ما هي أهمية جمع البيانات بشكل منهجي وعلمي خالل عملية تطوير سياسة الحماية االجتماعية؟
•ما هي األدوات األفضل لجمع البيانات المتعلقة بسياسة الحماية االجتماعية؟

•كيف يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز فعالية دراسة الواقع؟
>تصميم الفصل

قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة مشاركين ضمن المجموعات ذاتها التي تكونت
• ّ
خالل الفصل الثالث.

•اطلب منهم دراسة الواقع في الدولة التي اختاروها في الفصل السابق من خالل اإلجابة على األسئلة
ً
(مشجعا استخدام الحاسوب والبحث على اإلنترنت عن المعلومات المطلوبة):
التالية
ً
انطالقا من البحث الذي قمتم به خالل الفصل السابق؟
› ›كيف تنوون تجميع المعلومات الناقصة لديكم
نظموا المعلومات ضمن الشبكة المقترحة ضمن الدليل.

ّ
› ›اختاروا أداة واحدة ّ
وأعدوها من أجل عرضها أمام المشاركين.
تودون استخدامها في جمع المعلومات

•اطلب من المشاركين عرض نتائج عملهم بعد توثيقها على ورقة بيضاء كبيرة.
ً
نقاشا بين المشاركين حول نتائج عملهم.
يسر
• ّ

•اعرض على المشاركين أهمية جمع المعلومات وأدوات جمعها باإلضافة إلى أهمية استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها
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يعتبر جمع البيانات عن الحماية االجتماعية
ً
صعوبة عند بلورة سياسات
أحد أكثر الجوانب

ّ
بيانات
التوصل إلى
الحماية االجتماعية .إذ إن
ٍ

دقيقة وموثوقة أمر بالغ األهمية لوضع سياسات
ّ
يترتب على
تستجيب الحتياجات المواطنين .وقد
ّ
توخي الدقة في البيانات
وقوع األخطاء أو عدم

كلفة عالية على مستوى السياسات من حيث

الموارد المالية والبشرية واالنعكاسات االجتماعية

واالقتصادية والسياسية.

ألف -أهمية جمع البيانات
ّ
يتعذر على ص ّناع السياسات اإلحاطة بالمشكلة

وتحديد الثغرات لبلورة خيارات سياسية صائبة بشأن
الحماية االجتماعية من دون الحصول على بيانات

عن الحماية االجتماعية على فترةٍ زمنية متواصلة.
ً
ّ
والتقدم
التغيرات
قدرة على رصد
وقد يصبحون أقل
ُّ

المحرز إثر توفير خدمات الحماية االجتماعية على
مرّ الوقت ،وعلى رصد قدرة ُن ُظم الحماية االجتماعية
على تحقيق األثر المرجو منها.

َ
ّ
ُ
عملية جمع المعلومات
جمع البيانات
يمثل

المتغيرات المهمة بالنسبة لسياسات
حول
ّ
الحماية االجتماعية وتصنيفها وتحليلها
ّ
ومنظمة.
بطريقةٍ منهجية

وعلى سبيل المثال ،اعتمدت دولة ميانمار المقاربة
المبنية على جمع البيانات في اتخاذ قرارات ُتعنى

ّ
المختصة بالمسنين.
بسياسات الحماية االجتماعية

ّ
تم جمع البيانات من خالل اإلجابة العلمية على

أسئلة محددة كالتالي :كيف تختلف األوضاع المادية

لدى األشخاص الذين يسكنون مع المسنين عن

األوضاع المادية لدى األشخاص الذين ال يقطنون
مع أفراد كبار في السن؟ ما هي الحالة الصحية

لدى الكبار في السن؟ وغيرها من األسئلة التي
ِّ
ُتمكن أجوبتها صانعي القرار من تحديد السياسات

االجتماعية المعنية بتعويضات الشيخوخة وتأمين

الخدمات الصحية لكبار السن وغيرها من سياسات

الحماية االجتماعية.28

ً
ُ
عملية صعبة لألسباب التالية:
ويعتبر جمع البيانات
ّ
ّ
ّ
موحد حول منهجيات
مؤش ٍر عالمي
•عدم توفر
البحث في مجال الحماية االجتماعية؛
• ّ
قلة الوثائق ومصادر المعلومات الموثوقة في
المجتمعات المتضرّ رة؛
• ّ
قلة قواعد البيانات واإلحصاءات التي يمكن

الوصول إليها؛
• ّ
قلة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في العديد من دول المنطقة؛

•غياب اإلجماع حول أدوات جمع البيانات

وكيفية تحليلها؛
• ّ
قلة المعلومات المتوفرة حول الحماية االجتماعية
حسب النوع االجتماعي.

أما منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فتواجه

تحديات خاصة بسبب قلة البيانات وتدني جودتها،
ٍ

يضاف الى ذلك عدم توفر اإلمكانيات الالزمة (التقنية

والمادية) .وتساهم في ذلك ثالثة عوامل
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هي:

>«تسييس اإلحصاءات» ،أي عدم قبول الحكومة
بأي بيانات تختلف عن البيانات التي تصدرها

الجهات الرسمية العامة.

> اشتراط الحصول على تصريح أو إذن رسمي قبل
إجراء أي مسوحات ،بحيث ُتمارَ س الرقابة على
ما تم جمعه من معلومات.

>عدم كفاية التدريب على عملية جمع البيانات
وتخص ً
ً
ّ
صا .
تقنية
وتحليلها ،وهي عملية تزداد
ال ُي َ
شكل من أشكال توثيق المعلومات
نظر إلى أي
ٍ
جمع «للبيانات» ّ
على ّ
ٌ
إل في حال كانت هذه
أنه

المعلومات:
ً
ّ
محد د (مثال  :كيف
بحث
>تجيب على موضوع
ٍ
ّ
التغيرات الحديثة في سياسة االستثمار على
أثرت
ُّ

مستويات الهجرة؟).
ً
ً
فرضية ما (مثال  :ترتبط التحويالت النقدية
>تختبر
بالقدرة الشرائية للمرأة في المناطق الريفية).
ً
ً
(مثال  :يتراجع التوتر االجتماعي
نتيجة ما
>تثبت
بفضل عملية الحوار التشاركي).
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ّ
ً
ً
يؤثر اإلصالح في قطاع
(مثال:
أثرا ما
تقيم
> ّ
ّ
معدالت التسرّ ب المدرسي).
التربية على

ّ
يخص الحماية االجتماعية ،فيتيح
أما في ما

•التأكد من استخدام أساليب فعالة لجمع البيانات؛
•التأكد من مبادئ العمل؛

•اعتماد البيانات على مؤشرات واضحة وعلمية.

جمع البيانات لص ّناع السياسات:

•وضع إطار لتقييم الوضع االقتصادي أو
االجتماعي أو البيئي؛

•تحديد الجهات المعنية المنخرطة؛

باء -أساليب جمع البيانات

•قياس أثر السياسات ،الموجودة منها أو

عند مراقبة عملية جمع المعلومات ،على صناع القرار

•تحديد طبيعة الفئة المهملة في المجتمع

على الخطوات التالية :30

ّ
محددة؛
•تأييد أو معارضة قوانين وأنظمة

2.2تحديد الشريحة المستهدفة :من الذين سيستخدمون

غير الموجودة؛
وحاجاتها؛

التأكد من أن األساليب المستخدمة فعّ الة وتعتمد

لم يتم جمع البيانات؟
1.1تحديد الهدفَ :

•إثبات صحة بعض الفرضيات أو التوقعات

هذه البيانات وكيف ينوون اإلفادة منها؟

•إشراك المواطنين والجهات المعنية؛

االجتماعي ،أو االقتصادي ،أو البيئي ،أو السياسي

معين؛
وضع
بشأن
ّ
ٍ

•التشاور مع الخبراء؛

•توثيق الحاالت المتعلقة بالمشكلة التي

3.3فهم القضية المطروحة :ما هي طبيعة الوضع
غير المرغوب فيه والمطروح للبحث؟

المتغيرات :ما هي األسباب والنتائج ومن
4.4تحديد
ّ

•بلورة حجج وبراهين لصالح سياسات

هي الجهات الفاعلة المنخرطة؟
ّ
المعقدةَّ :
عم ينتج الوضع غير
5.5تحديد الجوانب

•تغطية الحماية االجتماعية :أي الرقعة

6.6التعرّ ف على الجهات المعنية :من هم

ّ
يتم معالجتها؛

الحماية االجتماعية؛

المرغوب فيه ،ومن هم المنخرطون فيه؟

الجغرافية وخصائص المواطنين المستفيدين

بشكل مباشر أو
األشخاص المعنيون أو المتأثرون
ٍ

ّ
المخصصات والمنافع :أي التباينات
•مستوى
ّ
ّ
الموز عة على
المخصصات
في مستوى

ّ
والماديّ ة
7.7توفير الموارد :ما هي الموارد البشريّ ة

من قوانين الحماية االجتماعية؛

الشريحة المستهدفة؛

•تحليل الثغرات :أي الفروقات في قيمة
الدعم الموزع على شريحةٍ ما.

وعليه ،يسمح جمع البيانات بوضع سياسات

تقوم على الحجج والبراهين ،كما يضمن أن النتائج
والخالصات تصلح التخاذ القراراتُ .
وتعرف النتائج
الدقيقة على ّ
أنها «بيانات أساسية» يمكن على

غير مباشر بهذا الوضع ،وما هي خصائصهم؟

المطلوبة للقيام بجمع المعلومات؟ وما هي الفترة

الزمنية الالزمة لذلك؟
ّ

ويجدر على صناع القرار التأكد من أن اختيار

أساليب جمع البيانات يعتمد على العوامل التالية:
•نوعية البيانات المطلوبة؛

•طبيعة الشريحة المستهدفة؛
ّ
• ّ
المتوفرة.
مدة الفترة الزمنية

أساسها قياس النتائج واألثر والفئات المستهدفة

ٌ
جزء من
إن أساليب جمع البيانات هي
منهجيةٍ أوسعُ .
وتعرّ ف المنهجية على ّ
أنها

ً
رقابي ًا خالل عملية جمع
دورا
ويلعب صناع القرار
ّ

وعلى األساليب المط ّبقة في مجال الحماية

بغية اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به.

البيانات حول سياسات الحماية االجتماعية.

يتركز الدور الرقابي على التالي:

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها

ّ
يؤثر على العملية
اإلطار المفاهيمي الذي

مزيج من األساليب
االجتماعية  .وتتألف من
ٍ
الكمّ ية والنوعية في آن معاً.
ٍ
31
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وفي ما يلي بعض األساليب الشائعة لجمع البيانات:

األساليب النوعية

الكمية
األساليب
ّ

المقابالت

المُ سوحات

مجموعات التركيز

التجريب

دراسة الحالة

اإلحصاءات

تحليل الخطاب

استطالعات الرأي

اإلثنوغرافيا

تحليل المحتوى

جيم -مبادئ جمع البيانات
أيّ ًا كانت أساليب جمع البيانات المختارة ،ال ّ
بد من

التأكد من أن تكون المنهجية العامة:
ً
تشاركية :أي تسمح بإشراك المواطنين والجهات
>

المعنية في بلورة أهداف عملية جمع البيانات وأدواتها.
ً
شفافة :أي ّ
أنها ُ
ّ
للتوصل إلى نتائج دقيقة
صمّ مت
>
من خالل عمليةٍ مفتوحة وتشاورية.
ً
جامعة :أي أنها تضمن أن الفئات المستهدفة أو
>
المتضرّ رة مشمولة في عملية جمع البيانات.

إن المبادئ الواردة أعاله ُتفضي إلى:
> ّ
تملك المواطنين والخبراء للمشروع ،ما يجعل

سياسات الحماية االجتماعية موضع إقبال وترحيب
لدى المواطنين.

>إدماج المجموعات المهمّ شة أو المحرومة في

البحث ،ما يجعل سياسات الحماية االجتماعية
ً
مرآة الحتياجات الناس.

>إضفاء شرعية على القرارات واالتجاهات

ّ
تغيرات ذات
يؤدي إلى
المتعلقة بالسياسات ،ما
ُّ
مغزى وأثر على مستوى السياسات.

دال -قراءة البيانات وتنظيمها
إن مؤشر الحماية االجتماعية يسمح بتجميع
ّ
يوفر المعلومات
بشكل
البيانات وقياسها
ٍ

ّ
يقد م هذا القسم
ويصب في صناعة السياسات.
ً
ّ
المتغيرات األكثر
ويحدد
لمحة عن هذا المؤشر
ّ
ً
ً
وتكرارا والتي يمكن لص ّناع السياسات
شيوعا
االعتماد عليها.

ً
مراعيا للمعايير
من المهم أن يكون أي مؤشر
ً
الدولية ،والسياق المحلي في آن معا  .وعليه،
ّ
االطالع على
يتعين على ص ّناع السياسات
ّ

ً
دوليا والتي
المؤشرات والفئات المتعارف عليها

تسمح لهم بتنظيم بياناتهم.وفي نفس الوقت،
ّ
مؤشر مع الثقافة المحلية
من المهم أن يتالءم أي

واإلطار السياسي والخصائص االجتماعية للبلد.
ٍّ
حد كبير
فعلى سبيل المثال ،وفي بلدٍ يعاني إلى

من التمييز بين الجنسين ،ينبغي أن يوضع المؤشر

بشكل يأخذ بعين االعتبار الفوارق بين الجنسين
ٍ
ً
كافة.
في مجاالت الحياة
ضع مؤشر الحماية االجتماعية
ولقد وُ ِ

( )Social Protection Index - SPIالمُ تعارف
ً
دوليا ليكون نقطة انطالق لتقييم البرامج
عليه

الوطنية للحماية االجتماعية ،وذلك للسماح برصد

التغييرات على صعيد توفير الحماية االجتماعية

على مرّ الوقت ،ولتسهيل المقارنة بين مستويات
ً
دوليا.32
توفير الحماية االجتماعية

يكمن مقياس جدوى مؤشرات الحماية االجتماعية
ً
حصرا في مدى قراءة وفهم ص ّناع السياسات
لها .وفي هذا اإلطار ،يحتاج ص ّناع السياسات إلى:
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•التعرّ ف على مؤشرات الحماية االجتماعية

المقار نة ذات
•مراجعة الترتيبات والبيانات
ِ

•رصد التغييرات في قيمة مؤشرات الحماية

•دراسة المؤشرات الوطنية الفرعية؛

الصلة ببلدانهم؛

السائدة في بلدهم/منطقتهم؛

•فصل القيم المجمّ عة وسير األنماط.

االجتماعية في بلدانهم؛

مؤشر:
بإمكان ص ّناع السياسات أن يبدؤوا باإلجابة على األسئلة الواردة في الجدول أدناه بغية وضع
ٍ

البيانات التي تم جمعها
•	 من أين ُجمِ عت البيانات؟

عم ماذا كان ّ
•	 َّ
يتم البحث؟
ُ
استخدم؟
نوع من األساليب
أي
•	
ٍ
المتغيرات المستقلة وغير المستقلة؟
•	 ما هي
ّ
•	 ما هي المؤشرات الرئيسة المُ ّتفق عليها؟

الفوائد والمنافع
ً
حاليا من الحماية االجتماعية؟
•	 من الذين يستفيدون
•	 من هي الشريحة المهمّ شة من المواطنين؟
•	 ما هي احتياجات المواطنين؟

ً
حاليا؟
•	 ما هي برامج الحماية االجتماعية الموجودة
ّ
ونحدد بدقة المنافع الحالية كافة؟
•	 كيف يمكننا أن نص ّنف

قراءة النتائج
•	 كيف يمكن فهم الثغرات القائمة؟

•	 كيف يمكن تحسين الوصول إلى النتائج؟
•	 كيف يمكن تعزيز التغطية؟

•	 ما هي المؤشرات التي يبدو أنها تطرح تحديات؟

ّ
توفر بيانات إضافية
•	 ما هي البيانات النوعية المفقودة؟
•	 ما هي البيانات الكمّ ية المفقودة؟

•	 هل باإلمكان الحصول على هذه البيانات؟

القسم الثاني أهداف سياسة الحماية االجتماعية وواقعها
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هاء -تمرين :عمل مجموعات ـ جمع المعلومات
ضمن مجموعات وعلى ورقة كبيرة ،قم بوضع كل مصادر المعلومات المتاحة في بلدك ،إضافة إلى التحديات

التي قد تواجها في هذه العملية على مستوى:
•قدرة الوصول للمعلومات؛

ومصداقيتها.
•دقة المعلومات
ّ

قم باالستعانة بالنموذج أدناه للعمل على هذا التمرين:

نوع المعلومات

مصادر المعلومات

ُطرق تجميع
المعلومات

التحديات
الدقة والمصداقية

قدرة الوصول

قم باختيار ممثل للمجموعة لعرض النموذج ونقاشه مع جميع المشاركين لإلضاءة على المصادر والتحديات التي لم
يتم ذكرها أو التطرق إليها.

>أسئلة للنقاش حول دراسة حالة
•ما هي برأيك أولويات الحماية االجتماعية التي يجب العمل عليها؟
•من هي األطراف المؤثرة في صياغة السياسات الخاصة بالقطاعات ذات األولوية وما هي المعلومات التي
تحتاج لتجميعها عنهم؟
•ما هي اقتراحاتك لتحسين عملية تطوير سياسات الحماية االجتماعية لتكون مبنية على معلومات
واقعية وعلمية؟
>أسئلة للنقاش حول بلدان أخرى
•ما هي المبادئ التي يجب أن تستند إليها الجهة المعنية بتطوير السياسة العامة؟
•ما هي األولويات التي يجب أن تعالجها سياسات الحماية االجتماعية في بلدك؟
ً
تأثيرا على تطوير وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية في بلدك؟
•من هي الجهات األكثر
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القسم الثالث
تصميم سياسة الحماية
االجتماعية
عانت معظم شعوب المنطقة منذ عقود من إهمال الحكومات لحاجاتها
ً
وتحديدا في القضايا التي تالمس
وحقوقها وتركها خارج العملية السياسية،
حياتها اليومية ،وهذه أحد األسباب التي ساهمت في الحركات الشعبية.

لذلك يتوقع المواطنون عند تطوير أي سياسة عامة ،أن يشاركوا في التصميم
ً
خصوصا إذا كان الموضوع يمس بأبسط حقوقهم اإلنسانية وهي
والتنفيذ

ً
رهنا بنجاحها
الحماية االجتماعية .ويبقى مستقبل االستقرار في بلدان المنطقة

في تطوير وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية بطرق تشاركية ينتج عنها ترسيخ
المبادئ اإلنسانية في المجتمع.

يتألف القسم الثالث من فصلين:

الفصل السادس :حلول وطرق لتوفير الحماية االجتماعية.

الفصل السابع :األساليب التشاركية خالل تصميم سياسة الحماية االجتماعية.

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

إن إحدى أبرز التحديات التي تواجه ُصناع القرار خالل تصميم
سياسة الحماية االجتماعية ،هي التأكد من تماسك وتجانس

مكونات هذه السياسة بعضها مع بعض ومع باقي السياسات

االقتصادية واالجتماعية.
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 .6حلول وطرق لتوفير الحماية االجتماعية

ّ
خطة الفصل
>هدف الفصل

توفير المعارف الالزمة لتطوير البدائل وفهم النماذج التنظيمية لتنفيذها ،باإلضافة إلى التمكن
ّ
لحل المشكالت وطريقة التنفيذ األنسب بطرق تشاركية وأدوات حوارية
من آليات اتخاذ القرار

تعزز بناء التوافق.
>أسئلة محورية

•ما هي الحلول األنسب للحماية االجتماعية وما هي معايير اختيارها؟
•ما هي الطرق التنظيمية األنسب لتنفيذها وما هي معايير اختيارها؟
•ما هي اآلليات األكثر فعالية للمشاركة والحوار وبناء التوافق؟

>تصميم الفصل

•اطرح على المشاركين سؤال :ما هي الحلول األفضل للحماية االجتماعية؟
ّ
وحلل معهم األسباب؛
يسر النقاش حول الحلول التي نجحت وتلك التي لم تنجح في المنطقة
• ّ
ّ
•اعرض معايير اختيار الحل األنسب؛

قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة مشاركين واطرح عليهم األسئلة أدناه،
• ّ
ً
واطلب منهم اإلجابة انطالقا من األبحاث التي قاموا بها في الفصول السابقة ،واطلب منهم
استخدام شبكة تحليل البدائل:

› ›ما هي الحلول المبتكرة المقترحة للحماية االجتماعية للفئة المستهدفة؟
ّ
حل وما هي مميزاته وتحدياته؟
› ›ما هي خصائص كل
ً
ّ
› ›ما هي الحجج الداعمة لكل حل والتي يمكن استنتاجها انطالقا من البحث الذي ّ
تم تنفيذه
في الفصول السابقة؟

ويسر النقاش حولها؛
•اطلب منهم عرض خالصة عملهم بعد توثيقها على أوراق بيضاء كبيرة
ّ
•اطلب منهم العودة إلى المجموعات واإلجابة على األسئلة التالية:
ّ
ّ
سيتم اعتماده من قبل الجهة المعنية؟
الحل األنسب الذي
› ›ما هو
ّ
› ›ما هي الحجج الداعمة لهذا الحل؟

ويسر النقاش حولها.
•اطلب منهم عرض خالصة عملهم بعد توثيقها على أوراق بيضاء كبيرة
ّ

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية
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ويسر النقاش حول اإليجابيات
•اعرض الطرق التنظيمية لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية
ّ
ً
مستفيدا من خبرة المشاركين؛
والسلبيات

قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة مشاركين واطرح عليهم األسئلة أدناه واطلب
• ّ
ً
منهم اإلجابة انطالقا من األبحاث التي قاموا بها في الفصول السابقة ،واطلب منهم اختيار النموذج
األنسب للهدف الذي اختاروه لسياسة الحماية االجتماعية التي يعملون عليها:

› ›ما هو النموذج األكثر مالءمة لمبادئ سياسة الحماية االجتماعية وأهدافها؟

› ›ما هو النموذج األكثر فعالية لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟
ً
إشراكا للمجتمع في تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟
› ›ما هو النموذج األكثر

› ›ما هو النموذج األقل كلفة واألكثر فعالية لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

› ›ما هو النموذج الذي يضمن االستمرارية المالية واإلدارية لتنفيذ الحماية االجتماعية؟
› ›ما هو النموذج الذي تسمح قدرات الحكومة البشرية والمالية بتحقيقه؟

› ›ما هو النموذج األفضل الذي يسمح للحكومة بأداء دورها الرقابي وضمان شفافيته وجودة

الخدمات التي سيقدمها؟
ّ
ويسر النقاش حولها.
•اطلب منهم عرض خالصة عملهم بعد أن توثقها على أوراق بيضاء كبيرة
ّ
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إن إحدى أبرز التحديات التي تواجه ُ
صناع القرار

خالل تصميم سياسة الحماية االجتماعية ،هي التأكد

الخيارات المتاحة أكان ،االقتراح يقضي تنفيذها
ً
حصرا أو خصخصتها ،أو إيجاد
من قِ بل الحكومة

من تماسك وتجانس مكونات هذه السياسة بعضها مع

صيغة تعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع

وإن زيادة فعالية سياسة الحماية االجتماعية تقتضي

كافة ومعالجة القضايا التي يعاني منها المواطنون

مرونة عملية التصميم ،ويعالج الصعوبات الموجودة،

عن صيغة التنفيذ المتبعة.

بعض ومع باقي السياسات االقتصادية واالجتماعية.
اتباع منهجية بحثية علمية وشاملة بما يضمن

ويراعي الروابط مع باقي السياسات العامة ،ويضمن

إشراك كل المعنيين (أي القطاع العام والقطاع الخاص
والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية) تحت مظلة

المسؤولية العامة للدولة.

يمكن تحقيق ذلك من خالل تطوير بدائل للحلول

واختيار الحل األنسب والحجج الداعمة ،ثم دراسة

ﻣﻠﺨﺺ �ﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ
ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

المدني .ويبقى بناء التوافق بين األطراف المعنيين
المحطة األبرز خالل جميع هذه المراحل بغض النظر

قبل البدء في بلورة البدائل واختيار الحلول ،وبعد

تحليل المشكلة وتأثيرها على المجتمع ،ووضع

األهداف المرجوة من سياسة حماية اجتماعية ،يمكن
اقتراح هذه العناوين لتكون المحاور األساسية عند

صياغة السياسة:

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ

ّ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻭﻃ��ﻘﺔ
ﻃ�ﺡ
�ﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘ�ﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

ﺃ�ﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ )ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺞ(

ﻃ�ﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ�ﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ألف -تطوير البدائل واختيار الحل
تعتمد هذه المرحلة على تطوير خيارات مختلفة

لمعالجة المشكلة المطروحة ومقارنة نتائجها

وقابليتها للتحقيق ،والمخاطر التي قد تنتج عنها.
ّ
يفضل القيام بدراسات مسبقة لتحليل كلفة كل

سياسة مقارنة بالنتائج التي ستؤول إليها .كما ينبغي
إشراك أكبر عدد من الشركاء في هذه المرحلة وبناء
ّ
حل يرضي جميع األطراف ،فذلك
التوافق على

تحاول هذه الفقرة اإلجابة على سؤالين أساسيين:
ّ
الحل األنسب؟
•ما هو
•ما هي الطريقة األنسب لتحقيقه؟

بعد أن ّ
يتم تحديد القضية أو المشكلة االجتماعية العامة التي

تسعى سياسة الحماية االجتماعية إلى معالجتها بناء على
ً
وانطالقا من البحث حول الواقع
مبادئ وأهداف محددة،
الذي يحيط بهذه السياسة ،يجب دراسة الحلول البديلة

الممكنة واختيار األنسب منها من قِ بل الجهة المعنية من ُ
صناع

أساسي لالستفادة من الخبرات المتوفرة في المجتمع
ّ
والتأكد من دعمهم للبديل الذي سيتم اختياره .إن

القرار والمجتمع المدني .ويوصى بأن ال تقتصر هذه الخطوة
ً
أيضا.
على المدى القريب فحسب ،بل على المدى البعيد

العامة المتعلقة بالحماية االجتماعية.

قبل القيام بتقييم الحلول ،من المهم اقتراح حلول مبتكرة
ً
وانطالقا من البحث
لدى أكبر عدد من الجهات المعنية.

ّ
يتم خاللها اتخاذ القرار
هذه المرحلة محورية حيث
ّ
الحل األنسب لمعالجة القضية أو المشكلة
حول

ً
وفقا للمعايير الدولية للحماية االجتماعية ،ليس من

الذي ّ
تم تنفيذه ،تجدر اإلجابة على األسئلة التالية:

الضروري أن تقوم الدولة بتوفير الخدمة االجتماعية

بشكل مباشر ،بل يمكن أن يقوم أطراف آخرون بتأمين

الخدمات الخاصة بسياسات الحماية االجتماعية شرط

أن يكون للدولة دور أساسي في تحديد المبادئ واإلطار

للسياسة واإلشراف على عمل الشركاء خالل التنفيذ.33

•ما هي الحلول المبتكرة المقترحة للحماية

االجتماعية للفئة المستهدفة؟
•ما هي خصائص كل ّ
حل وما هي مميزاته وتحدياته؟

•ما هي الحجج الداعمة لكل ّ
حل والتي يمكن
ً
انطالقا من البحث الذي ّ
تم تنفيذه
استنتاجها
في الفصول السابقة؟

ً
انطالقا من المعايير التالية:
تسمح هذه الشبكة بتحليل وتقييم البدائل المتوفرة
المعايير
األثر على أكبر عدد من المواطنين المعنيين
االلتزام بالمبادئ اإلنسانية والهدف األساسي
الحصول على أعلى نسبة توافق
ّ
الحل وطريقة توفيره
ابتكار في
أقل كلفة مقارنة بأعلى أثر ممكن
إمكانية رصد التمويل لها
قدرة مؤسساتية وبشرية وفنية على التنفيذ
االستدامة على المدى البعيد
أقل نتائج سلبية على المجتمع (سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية ،بيئية ،ثقافية وغير ذلك)
إشراك أكبر عدد ممكن من المعنيين/الشركاء الوطنيين

ّ
حل -1-

ّ
حل -2-

ّ
حل -3-
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بعد تحليل وتقييم بدائل الحلول المقترحة،
ّ
الحل أو
يتوجب على الجهة المعنية اتخاذ
ً
انطالقا من المعايير أعاله .في
الحلول األنسب
بعض األحيان ،يصعب إرضاء جميع الجهات

ّ
المتخذ .ويمكن تجاوز ذلك من خالل
بالقرار

خمسة اتجاهات مختلفة يمكن لصانعي القرار
االختيار منها:

•تصميم وتنفيذ سياسة الحماية

االجتماعية من قِ بل الحكومة المركزية
واإلدارة المحلية بمشاركة المجتمع

إشراك أكبر عدد منهم خالل هذه المرحلة عَ ْبر

المدني؛

على األسئلة التالية:
ّ
ّ
سيتم اعتماده من
الحل األنسب الذي
•ما هو

الحماية االجتماعية وتوكيله بتنفيذ الخدمات

لقاءات تشاورية معهم على أن تجيب اللقاءات

قبل الجهة المعنية؟
ّ
•ما هي الحجج الداعمة لهذا الحل؟

•إشراك المجتمع المدني بتصميم سياسة
االجتماعية المتعلقة بها؛

•إنشاء شركات عامة يملكها مواطنون من
أجل تأمين الخدمات العامة بعد تصميم
سياسة الحماية االجتماعية من قبل

الدولة وبالشراكة مع المجتمع المدني؛

•إنشاء شراكة بين القطاع العام والقطاع

باء -تطوير طرق لتوفير
الحماية االجتماعية

الحماية االجتماعية؛

ّ
الحل إال إذا ترافق مع طرق تنظيمية
ال يكتمل

خالل تلزيمها إلى القطاع الخاص المحلي

وإدارية من أجل توفيره للفئات المستهدفة

بأعلى أثر وأقل كلفة وبما يتالءم مع المبادئ

الخاص من أجل تصميم وتنفيذ سياسة

•خصخصة سياسة الحماية االجتماعية من
أو الدولي.

واألهداف المرجوة من سياسة الحماية االجتماعية.
لقد برهنت الدراسات ّ
أنه ليس ثمّ ة صيغة
فضلى التباعها من قِ بل ُ
صناع القرار .لكل

صيغة إيجابياتها وسلبياتها وطرق مختلفة
الستخدامها ،ويختلف ذلك بحسب السياق

والظروف الوطنية .ولكن ما يحدد نجاح أو فشل

الصيغة المختارة هو مدى التزام الفريق المنفذ
لسياسة الحماية االجتماعية بالمسؤوليات

والواجبات الموكلة إليه .ومن المهم اإلشارة
ً
انطالقا من «المقاربة الحقوقية» يجب
إلى أنه
إبقاء زمام المسؤولية في أيدي الدولة وعدم

التخلي عن صالحياتها ودورها في حماية
ً
بدال من تلزيمها/توكيلها من
الفئات الضعيفة

ّ
تستغل في
دون مراقبة فعلية لجهات يمكن أن

بعض األحيان حاجات الناس ألغراض اقتصادية

أو سياسية أو فئوية.

ثمّ ة طرق عديدة يمكن تطويرها الختيار الطرق

األنسب لتوفير الحماية االجتماعية ،وفي ما يلي

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

جيم -طرق تنفيذ سياسة
الحماية االجتماعية
- -1تنفيذ من ِقبل الحكومة المركزية أو
اإلدارة المحلية
يمكن للحكومات أن تقوم بتوفير خدمات
الحماية االجتماعية بنجاح وفعاليةّ ،
أن ذلك
إل ّ

يتطلب بعض اإلصالحات في العملية اإلدارية
ً
ً
جذريا في ثقافة الخدمة العامة من خالل
وتغييرا
إضافة بعض الخصائص الريادية التي من شأنها

إحداث تغيير إيجابي في أداء الموظفين

والخدمات العامة .34

ً
تحديدا  ،ثمّ ة خمس ركائز
وبشكل أكثر

أساسية في المؤسسات العامة يجب إعادة

النظر فيها وإصالحها من أجل تنفيذ سياسات
الحماية االجتماعية بشكل ناجح وفعّ ال .
35
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ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎ�ﻴﺔ:
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ:
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ:
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺤﻔ�ﺍﺕ:
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻭﻣﻬﻤﺘﻬﺎ

- -2الالمركزية اإلدارية وسياسة الحماية االجتماعية

إلى فهم األنظمة والقوانين ودور المؤسسات.

يمكن أن تلجأ الحكومات إلى تنفيذ سياسة الحماية

سيما
من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي ،ال ّ

يستوجب تفعيل مسار الالمركزية اإلدارية .تعرّ ف
الالمركزية اإلدارية على ّ
أنها النظام اإلداري الذي

المحلي وإشراكه.

>المركزية الوظائف :أي نقل مجموعة من الوظائف
بما يتيح إدارة الموازنة والتواصل مع المجتمع

االجتماعية من خالل اإلدارة المحلية ولكن ذلك

يخول اإلدارات المحلية تنظيم وإدارة الشؤون المحلية

>المركزية الصالحيات :كالصالحيات المالية

من صرف الموازنة واالقتراض وتطوير مصادر

أخرى للدخل ،والصالحيات اإلدارية كاتخاذ
ً
قادرة على
قرارات ،حتى تصبح السلطة المحلية

للمنطقة والمواطنين بما في ذلك إدارة المنافع العامة

والبنية التحتية ومشاريع التنمية والخدمات العامة.

ويمكن تحقيق الالمركزية اإلدارية من خالل تعزيز:36
>المركزية المعلومات :أي ُ
نقل المعرفة والقدرات

أداء مهامها.

>الجهوزية للمساءلة والمحاسبة :كوجود آليات

من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي ،ما يؤدي

مساءلة شعبية محلية مباشرة ،مع المحافظة على

آليات المحاسبة المالية والقانونية المركزية.

ّ
أدت ال مركزية التمويل الكاملة لخدمات الحماية االجتماعية في بعض الدول في وسط وشرق أوروبا ،مثل

بوسنيا ورومانيا ،إلى الكثير من اإلجحاف في حق المواطنين من ناحية الوصول إليهم والعدالة في معاملتهم
وذلك بسبب النقص في الموارد المالية وغياب اإلرشادات الالزمة إلدارة هذا النوع من الخدمات.

أهم اإليجابيات والسلبيات التي يمكن أن تترتب في حال ُن ِّفذت سياسة الحماية االجتماعية من قِ بل الحكومة
مباشرة ،أو من خالل الحكومات المحلية هي:

تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من ِقبل الحكومة المركزية واإلدارة المحلية
إيجابيات
•	 تعزيز انتماء المواطن وثقته بالدولة من خالل توفير الخدمة مباشرة له؛

•	 الوصول إلى المواطنين كافة من دون تمييز وفي كل المناطق من
خالل انتشار مؤسسات الدولة على جميع األراضي؛

•	 تعزيز العملية الديمقراطية من خالل بناء العالقة بين المواطن
والحكومة المحلية.

سلبيا ت
•	 بطء التنفيذ بسبب البيروقراطية؛

•	 عدم توفر الموارد البشرية أو الفنية لدى الحكومة
المركزية أو المحلية من أجل التنفيذ؛

•	 استشراء الزبائنية السياسية والفساد.
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ّ
مستقلة
واالجتماعية ،وهي تقوم بذلك بصفتها جمعية

- -3تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من ِقبل
منظمات المجتمع المدني

تابعة للحركة العالمية لجمعيات الصليب األحمر

تكتسب منظمات المجتمع المدني الكثير من الخبرة

كافة عمليات تطوير وتنفيذ السياسة من فعالية

والكفاءة والقدرة المؤسساتية في عملها المدني ،ما
يؤهلها لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية

والهالل األحمر  .37تزيد مشاركة هذه المنظمات في

حس هذه المنظمات
تنفيذ السياسات إذ يزداد
ّ

بملكية الخدمات ( )ownershipوبالمسؤولية تجاه

وكلفة منخفضة بفضل أهدافها غير الربحية .في العديد

المستفيدين والحكومة .غير أن ذلك ال يعني تخلي

االجتماعية لفئات مهمشة ولكن تنقصها الموارد من أجل

الخدمة والمساواة في حصول جميع المواطنين على

من األحيان تقوم هذه المنظمات بأنشطة تؤمّ ن الحماية

الحكومة عن دورها الرقابي من أجل التأكد من جودة

توسيع هذه األنشطة وتغطية أكبر عدد من المستفيدين.

هذه الخدمة دون تمييز.

المنظمات من أجل تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من

وثمّ ة آليات مختلفة للتعاون بين الحكومة والمنظمات

يخلق ذلك فرصة أمام الحكومات لبناء شراكات مع هذه

خالل توفير الموارد المالية والمعدات الالزمة لذلك.

على صعيد تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية ،مثل

التعاقد مع منظمة واحدة على صعيد وطني تتكفل

ً
وخصوصا عندما
ثمّ ة تجارب عديدة نجحت في ذلك

بتنفيذ السياسة لجميع المستهدفين أو من خالل التعاقد

منظمات غير حكومية وغير ربحية برهنت عن نجاحها

على صعيد محلي أو باعتماد مزيج بين النموذجين.

استطاعت الحكومات وضع معايير محددة الختيار

وشفافيتها والتزامها برسالتها .في مصر على سبيل
ً
دورا
المثال ،تلعب جمعية الهالل األحمر المصري
ً
رئيسيا في مؤازرة الجهات الحكومية في تقديم

الدعم في حاالت الكوارث وتقديم الخدمات الطبية

مع منظمات محلية متعددة تستطيع أن تنفذ السياسة
على سبيل المثال ،قامت الحكومة في جمهورية غانا

بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة وباء

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،وتوفير الخدمات

الصحية لحماية المواطنين ومعالجتهم.

ثمّ ة العديد من االيجابيات والسلبيات لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من قِ بل منظمات المجتمع المدني .أبرزها:

تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من ِقبل منظمات المجتمع المدني
إيجابيات
•	 تعزيز دور المجتمع المدني كشريك للحكومة في تنفيذ

سلبيا ت
•	 اختيار منظمات مجتمع مدني تفتقر الى اإلمكانات الالزمة

السياسات العامة ليقدم الخدمات االجتماعية من دون تمييز،

مما يؤدي إلى تباطؤ في تقديم الخدمة أو عدم وصولها إلى

•	 توفير الخدمات االجتماعية بكلفة متدنية بفضل الوظيفة

•	 عدم وجود الرقابة من قِ بل الدولة يمكن أن يؤدي إلى فساد
ً
وتاليا هدر في أموال الدولة؛
في منظمات المجتمع المدني

وتوفير الفرص للمواطنين للعمل داخل منظمات مدنية؛

وتفضيل واحدة على أخرى يؤثر على عملها المشترك

ما يحسن الثقة بين المواطن والدولة؛

غير الربحية لمنظمات المجتمع المدني؛

بعض فئات المجتمع؛

•	 محافظة الدولة على أصولها ومواردها داخل المجتمع

•	 وجود خطر زيادة التنافس السلبي بين المنظمات

•	 وصول الجمعيات المحلية الى معلومات مهمة عن

في خدمة المجتمع.

الواقع المحلي؛

•	 وجود قنوات اتصال بين الجمعيات والمواطنين كافة

مما يسهل الوصول إليهم.

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية
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4.4تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية
من ِقبل شركات عامة اجتماعية يملكها
المواطنون

ً
ً
ومتطورا  ،وبدأت
حديثا
يعتبر هذا النموذج

بعض الدول بتطويره .وقد القى هذا النموذج
ً
ً
كبيرا ألنه يستخدم أدوات القطاع
نجاحا
الخاص ضمن شركات عامة اجتماعية

مربحة من دون أن توزع عائدات األرباح
ً
كليا
على المستثمرين ،بل يعاد استثمارها
ً
جزئيا لتحسين نوعية الخدمات
أو
وتوفيرها لعدد أكبر من المستفيدين .إن

الشركة العامة هي شركة ُيسمح فقط

للمواطنين امتالك أسهم فيها وضمن

سقف محدود من رأس المال حيث تمتلك
الدولة الجزء اآلخر من رأس المال.

يتشكل مجلس اإلدارة من لجنة منتخبة
يعين
من المواطنين مع فريق تنفيذي
ّ

حسب الكفاءة.

على سبيل المثال ال الحصر ،تقوم

شركة “نورويتش للمرافق العامة”

( )NPU - Norwich Public Utilities

في والية كونيكتيكت في الواليات المتحدة
األمريكية ،بتوفير أربع خدمات عامة

للمواطنين وهي الغاز الطبيعي والكهرباء
ُ
والمياه وجمع مياه الصرف الصحي .أ نشئت
الشركة في عام  1904ويملكها المجلس
البلدي في “نورويتش” ويقوم بإدارتها

هناك فريق آخر لخدمة الشركات،

القيمين على
ويأتي ذلك بسبب وعي
ّ
الشركة الختالف حاجات المواطنين

والشركات؛

•تقديم المشورة للزبائن بشكل دوري حول
ترشيد استخدام الطاقة ليس فقط
ً
أيضا من أجل تخفيف
ألسباب بيئية بل

الكلفة على المواطنين والشركات ،وذلك
من خالل وسائل التواصل االجتماعي
واإلعالنات العامة ،باإلضافة إلعطاء

النصائح للمواطنين والشركات الجديدة

في مراحل االنتقال أو اإلنشاء في منطقة
“نورويتش” لضمان استخدام أفضل

الممارسات؛

•اعتماد نموذج العمل على أساس التكلفة
من أجل إصدار الفواتير .ويساهم هذا

النموذج بتأمين حوالي  4إلى  5ماليين
ً
سنويا لصندوق منطقة
دوالر أمريكي

“نورويتش” ،ويعادل ذلك  10في المائة

من قيمة الفواتير المحصلة؛

•تعيين مجلس اإلدارة من قِ بل المجلس

البلدي لفترة خمس سنوات ،وهو مؤلف من
ً
سابقا ؛
المواطنين المحليين ،كما ُذ كر

ً
شهريا في اجتماعات
•مشاركة المواطنين

مجلس اإلدارة وخلق مساحة لهم للتعبير

عن اقتراحاتهم ومشاكلهم.

يتطلب هذا النوع من الشركات جهوزية من

قِ بل الحكومة لتكون ريادية في أدائها،

لجان تمثل المواطنين .38

لتمتلك شركات يشاركها فيها المواطنون.

ويعود نجاح شركة “نورويتش” للمرافق

مشاركة الدولة في التمويل واإلدارة ليصبح
ً
مسؤوال عن جودة وشفافية العمل .كما

العامة لعوامل عدة تضاف إلى إدارتها من

قِ بل لجان محلية .أبرز هذه العوامل هي:

يتميز هذا النموذج بأنه يسمح للمواطنين

ً
مؤاتيا لتنفيذ
يمكن لهذا النموذج أن يكون

•اعتماد الشفافية والمساءلة والتواصل

سياسة الحماية االجتماعية كونه يخلق
ً
تعاونا بين الميسورين في المجتمع والفئات

•تخصيص فريق من الخبراء للعمل مع

االجتماعية بجودة أفضل .يبقى أن هذا

الدائم مع المواطنين؛

•تصميم وتنفيذ برامج مستدامة؛

مختلف حاجات القاطنين في المنطقة،

فهناك فريق لخدمة المواطنين كما

األكثر حاجة ،ويضمن استمرارية الخدمة

النموذج يتطلب الوقت إلنشائه ويجب أن

يتوفر له الكفاءات اإلدارية العالية لتحقيقه.
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ثمّ ة العديد من االيجابيات والسلبيات لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من خالل شركات عامة
اجتماعية .أبرزها :40 39

تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من ِقبل شركات عامة إجتماعية
إيجابيات
•	 تحفيز المواطنين لتحمل المسؤولية مع الدولة لالستثمار في

شركات رسالتها اجتماعية تساهم بتأمين الخدمات االجتماعية
ً
تهميشا؛
للفئات األكثر
ً
ملكا للمواطنين ويستفيد
•	 تبقى أصول الدولة ومواردها
منها المجتمع؛

•	 الشكل التجاري للنموذج.

- -5تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية
من خالل الشراكة بين القطاعين
العام والخاص

سلبيا ت
•	 عملية إنشاء الشركات العامة االجتماعية عملية طويلة

ومعقدة وتتطلب الكفاءات العالية؛

•	 إذا تخلت الدولة عن دورها الرقابي ،يمكن أن يتسرّ ب الفساد

إلى أعمال هذا النوع من الشركات؛

•	 يمكن االنزالق إلى جعل االستمرارية المالية تتخطى في

أهميتها الحفاظ على الرسالة االجتماعية للشركة.

القطاعات ليست مربحة للقطاع الخاص ،وتواجه
ً
ً
عاليا من قِ بل منظمات المجتمع المدني،
اعتراضا
حيث ّ
أنه ثمّ ة خطورة بتهميش الفئات األكثر
ً
فقرا في المجتمع لعدم قدرتها على دفع ثمن

تعريف شراكة القطاع العام والقطاع

هذه الخدمات .43

الخاص

ثمّ ة أشكال عديدة للشراكة بين القطاعين العام

ثمّ ة تعريفات عدة لشراكة القطاع العام والقطاع
ً
تداوال
الخاص .أما أكثر هذه التعريفات

فهي التالية:

>«تمويل أو إدارة خدمة عامة أو مشروع ذي
منفعة عامة من قبل شركة خاصة» .41

>«توفير القطاع الخاص األصول والخدمات
ً
تقليديا من قِ بل الحكومة ،مثل
التي تقدم

المستشفيات والمدارس والسجون والطرق

والجسور واألنفاق والسكك الحديدية ،ومحطات
المياه والصرف الصحي والبنية التحتية» .42

والخاص ،أبرزها .44

>عقود الخدمات (:)service contracts

ُيطلب من القطاع الخاص تقديم خدمات
معينة على أن يبقى القطاع العام مسؤوالً
ً
رسميا عنها .أبرز أنواع عقود الخدمات هي

قيام القطاع الخاص بدعم إدارة القطاع العام

من خالل توفير الموارد البشرية والتقنية

مقابل بدل مادي؛

>عقود اإلدارة (:)management contracts
يحتفظ القطاع العام بملكية األصول ويقوم

القطاع الخاص بإدارة وتشغيل الخدمة لفترة

زمنية محددة؛

تشير إحدى الدراسات إلى أنه بالرغم من نجاح

>عقود بناء ،وتشغيل ،ونقل (build operate

مجاالت الحماية االجتماعية مثل الصحة

بتصميم وبناء وتشغيل الخدمة مقابل بدل

شراكة القطاع العام والقطاع الخاص في بعض
والحصول على المياه ،تبقى تجارب النجاح

محدودة بسبب عوامل عدة أهمها أن هذه

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

 :)transfer – BOTيقوم القطاع الخاص
مادي ،وبعد بدء التشغيل يستعيد القطاع

العام الخدمة.
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وثمة العديد من االيجابيات والسلبيات لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من خالل الشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص ،أبرزها:

تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من خالل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
سلبيا ت

إيجابيات
•	 التشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحمل

•	 ارتفاع كلفة تشغيل خدمات الحماية االجتماعية مقارنة

•	 الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين وتأمين خدمات

•	 انعدام فرص التنافس بين شركات القطاع الخاص

•	 إدخال عنصر الريادة إلى القطاع العام وحثه على

•	 ارتفاع فرص عدم تأقلم خدمات القطاع الخاص مع
ً
خصوصا في حال كانت الشركة الفائزة
الواقع المحلي،

المسؤوليات وأداء الواجبات وخدمة المواطنين؛

الحماية االجتماعية لهم من خالل التنسيق بين القطاع

العام والقطاع الخاص في تغطية جميع المناطق؛
االبتكار بما يسهل عملية اإلصالح وتأقلم الخطط

الوطنية مع الواقع المحلي وحاجات المواطنين.

بكلفة التشغيل في حال تقديمها من قِ بل القطاع العام؛

بسبب احتكار السوق من قِ بل كبار الشركات؛

بالمناقصة أجنبية.

قصة نجاح لشراكة القطاع العام والقطاع الخاص في جمهورية تشيلي في أمريكا الجنوبية
شهدت تشيلي في العقود األخيرة إعطاء مساحات أكبر للحوار وتقديم المشورة من قِ بل اللجان

والمؤسسات غير الحكومية .وقد أسفر ذلك عن شراكة ناجحة بين رجال أعمال وأكاديميين وممثلين

عن المجتمع المدني وصناع السياسات العامة في سبيل إجراء اصالحات هامة في عملية تطوير وتنفيذ
سياسات الحماية االجتماعية.

ً
ً
إيجابيا
أثرا
ففي مجال تطوير سياسات الحماية االجتماعية ،كان للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
َتمَ َّثل في:
ً
عوضا عن
› ›جعل سياسات الحماية االجتماعية قضية جامعة لكل المواطنين والفئات المجتمعية
حصرها بالحكومة؛
› ›جعل الحوار السياسي واالجتماعي شفافا؛ً

› ›االستفادة من خبرات القطاع الخاص لتشجيع االبتكار وزيادة أثر السياسات؛
ً
واستقرارا؛
› ›جعل السياسات أكثر شرعية
› ›تعزيز الحكم الديمقراطي.

أما على صعيد الشراكة في تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية ،فنتج عن ذلك:

› ›خلق فرص لالستفادة من خدمات الحماية االجتماعية في فترة زمنية قصيرة؛
ً
للتغيرات اإلقليمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية؛
وفقا
› ›التمتع بقدرات أكبر لتأقلم الخطط والبرامج
ُّ
› ›االستفادة من الموارد الموجودة لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني وتوظيفها في خدمة

المصلحة العامة مثل الكفاءات في مجال خلق فرص العمل وتقديم الخدمات الصحية والتربوية
ذات الجودة العالية.
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- -6تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من خالل
خصخصته للقطاع الخاص
تعريف الخصخصة
الخصخصة هي عملية تقديم خدمات عامة

يمكن لصناع القرار تلزيم كامل الخدمة إلى

مورّ د واحد أو توزيعها على مورّ دين مختلفين
ً
وفقا للحاجة وللعروض المقدمة.
على سبيل المثال ،خصخصت معظم الدول

في المنطقة العربية قطاع االتصاالت لشركات

من قبل مؤسسات القطاع الخاص المحلي أو

خاصة ساهمت في تحسين وسائل االتصال

الخدمات العامة وخدمات الحماية االجتماعية،

في الدولة.

الدولي ،بشكل جزئي أو كلي .عند خصخصة

وجعلها بمتناول أكبر عددٍ من المستفيدين

أهم اإليجابيات والسلبيات التي يمكن أن تترتب في هذه الحالة هي :47 46 45

تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من خالل خصخصتها للقطاع الخاص
سلبيا ت

إيجابيات
•	 تقديم خدمات الحماية االجتماعية إلى جميع المواطنين على

•	 خطورة ارتفاع أسعار الخدمات االجتماعية بسبب رغبة

•	 التخفيف من البيروقراطية والمعامالت اإلدارية

العائالت الفقيرة في الحصول على خدمات الحماية االجتماعية؛

حد سواء دونما تمييز سياسي أو طبقي أو طائفي أو حزبي؛
الرسمية المعقدة؛

•	 االستفادة من كفاءات القطاع الخاص التي يفتقر إليها القطاع

العام والتي يحتاجها المواطنون للحصول على خدمات الحماية
االجتماعية.

دال -اختيار الطرق األمثل لتنفيذ
سياسة الحماية االجتماعية

الشركات الخاصة بتحقيق أرباح طائلة .ويترتب عن ذلك حرمان
•	 احتمال احتكار السوق ( )monopolyمن قبل إحدى الشركات،

وبالتالي خروج الشركات األخرى من المنافسة ،مما يؤدي بدوره
إلى تفاقم مشكلة البطالة والركود االقتصادي – االجتماعي؛

•	 احتمال ارتفاع نسبة الفساد بسبب عدم قيام الدولة بدورها

الرقابي أو بسبب انخراط سياسيين في ملكية هذه الشركات.

ً
فعالية لتنفيذ سياسة
•ما هو النموذج األكثر

الحماية االجتماعية؟
ً
•ما هو النموذج األكثر إشراكا للمجتمع في تنفيذ

ً
ّ
الحل األنسب الذي ّ
تم اختياره
انطالقا من

سياسة الحماية االجتماعية؟

على دراسة الواقع ،يتوجب على الجهة
َ
المعنية بتصميم السياسة أن ُت َ
طريقة
ض ِّم َنها

لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

ً
وبناء
من أجل توفير الحماية االجتماعية

•ما هو النموذج األقل كلفة واألكثر فعالية
•ما هو النموذج الذي يضمن االستمرارية المالية

تنفيذها ،وذلك من خالل اختيار إحدى الطرق

واإلدارية لتنفيذ الحماية االجتماعية؟

تساعد األسئلة التالية في عملية اختيار

والمالية بتحقيقه؟

الذي ّ
تم عرضها أو اللجوء إلى مزيج منها.

النموذج األمثل:
ً
•ما هو النموذج األكثر مالءمة مع مبادئ وأهداف
سياسة الحماية االجتماعية؟

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

•ما هو النموذج الذي تسمح قدرات الحكومة البشرية
•ما هو النموذج األفضل الذي يسمح للحكومة بأداء
دورها الرقابي وضمان شفافيته وجودة الخدمات

التي سيقدمها؟
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هاء -تمرين :لعب أدوار ـ دراسة واقع المؤسسات العامة ووضع التوصيات
تم تعيينكم كمستشارين للدولة لدراسة إمكانية وقدرة مؤسساتها على تنفيذ سياسات الحماية

االجتماعية ومساعدتهم في وضع مجموعة من التوصيات (راجع النموذج أعاله في قسم تنفيذ من قِ بل
الحكومة المركزية أو اإلدارة المحلية).

ضمن مجموعات وعلى ورقة كبيرة ،قم بوضع الثغرات الموجودة ومجاالت التحسين والتطوير في المؤسسات

العامة حسب الركائز المؤسساتية في النموذج التالي:

الركائز المؤسساتية

الثغرات

مجاالت التحسين والتطوير

الثقافة المؤسساتية
السلطة
المساءلة
المحفزات
غاية المؤسسة

ً
ممثال لمجموعة المستشارين لعرض النموذج والتوصيات المطروحة.
قم بوضع الورقة على الحائط واختر

سيقوم المشاركون بالمرور على العمل الذي قامت به كل من المجموعات (لمدة دقيقتين) وطرح األسئلة على
ممثل كل مجموعة ومناقشة التوصيات.
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 .7األساليب التشاركية خالل تصميم سياسة
الحماية االجتماعية
خطة الفصل
>هدف الفصل

تطوير األساليب إلشراك المواطنين والجهات المعنية في كافة مراحل تطوير وتنفيذ سياسة

الحماية االجتماعية وتبني أدوات من أجل تيسير حوار اجتماعي يؤدي إلى التوافق حولها.
>أسئلة محورية

•ما هو أثر إشراك المواطنين والجهات المعنية في مراحل تطوير وتنفيذ سياسة
الحماية االجتماعية؟

•كيف يمكن إشراك المواطنين خالل مراحل تطوير وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟
•ما هي آليات الحوار االجتماعي األكثر فعالية للوصول إلى بناء توافق حول سياسة
الحماية االجتماعية؟

>تصميم الفصل

•اطرح على المشاركين سؤال :ما أهمية إشراك المواطنين في عملية تطوير وتنفيذ سياسة الحماية
االجتماعية؟

يسر النقاش حول أجوبتهم واعرض عليهم أهمية المشاركة في تطوير وتنفيذ سياسة الحماية
• ّ
االجتماعية؛

قسم المشاركين إلى مجموعتين:
• ّ

› ›مجموعة  -1-مؤلفة من تسعة أشخاص :اطلب منها النقاش حول اختيار أفضل نموذج تنظيمي
لسياسة الحماية االجتماعية في مركز القاعة؛

› ›مجموعة  -2-مؤلفة من باقي المشاركين :اطلب منهم مراقبة :مراحل الحوار ،تصرفات

الميسر خالل الحوار والتي
المشاركين المساعِ دة أو المعرقِ لة للحوار واألدوات التي استخدمها
ّ
ساعدت أو أخرت الوصول إلى توافق.

ويسر النقاش حولها؛
•اطلب من المجموعة  -1-إبداء مالحظاتها
ّ
ويسر النقاش حولها؛
•اطلب من المجموعة  -2-إبداء مالحظاتها
ّ
•اعرض مستويات المشاركة ومراحل الحوار وبناء التوافق.

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية
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تحتاج الحكومات لبناء الثقة بين المواطنين والدولة

•االستفادة من تبادل المعلومات والخبرات؛

للفئات المهمشة .إضافة لذلك ،تحتاج الحكومات

•تعزيز ثقة المواطنين بالدولة.

وحشد الدعم من أجل توفير الحماية االجتماعية
لالستفادة من أكبر ّ
كم من الدعم البشري والفني

•ترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية؛

خالل تصميم وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية.

ً
أصواتا فردية أو جماعية ،فاألصوات
قد تضم المشاركة

الرأي فقط بل يجدر انخراطهم في مراحل تطوير
ً
بدءا من
وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية كافة
ً
وصوال إلى التنفيذ .إن أرقى
تحديد القضية والمشكلة

التعبير عن آرائهم ،واألصوات الجماعية تأتي من
ّ
المنظمة داخل المجتمع مثل النقابات،
المجموعات

ال يجب أن تقتصر مشاركة المواطنين على إبداء

مستوً ى من المشاركة يمكن التوصل إليه هو اشتراك

الفئات المهمشة المعنية بسياسة الحماية االجتماعية

مباشرة في تطويرها وتنفيذها لتصبح هي المفيدة
آن واحد.
والمستفيدة في ٍ

الفردية تأتي مباشرة من المواطنين الذين يختارون

واالتحادات ،والمنظمات غير الحكومية .ومن أجل

الحصول على مشاركة فاعلة للمجتمع في تصميم
وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعيةّ ،
فإنه من المهم

تأمين المعلومات الالزمة لهم والتي تخوّ لهم تسجيل
موقف أو اقتراح حلول أو تقنيات أو بدائل.

يشكل تصميم سياسات الحماية االجتماعية فرصة

إلشراك المواطنين والفئات المعنية في الحياة السياسية
واالجتماعية من خالل حثهم على ممارسة مواطنيتهم

وزيادة وعيهم بالمسؤولية لتطوير النظام والمجتمع الذي
يعيشون فيه.

ثمّ ة العديد من األسباب التي تدفع أصحاب القرار إلى

استخدام تقنيات مختلفة لتعزيز مشاركة المواطنين
والفئات المعنية ،هي:

ألف -مسار المشاركة في ُصنع سياسات
الحماية االجتماعية
يدل الشكل أدناه على الترابط المباشر بين مشاركة

الجهات المعنية في تطوير وتنفيذ السياسة العامة.
ً
بدءا
وتوضح المراحل التالية التدرج في المشاركة

ً
وصوال
من تبادل المعلومات خالل مرحلة التحليل

•تعزيز فعالية سياسات الحماية االجتماعية؛

إلى الشراكة الكاملة في مراحل التطوير والتنفيذ .

•استباق النزاعات المحتملة؛

المواطنين والفئات المعنية في تصميم سياسات

•االستجابة للطلب المتزايد في المشاركة؛
•التمكن من تحديد األولويات؛

•تعزيز الشراكة بين المواطنين وأصحاب القرار؛
•تعزيز الوعي السياسي؛
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مستويات المشاركة
اإلبالغ
Inform

اإلشراك
Involve

التشاور
Consult

التعاون
Collaborate

ا لتمكين
Empower

الهدف
توفير معلومات علمية

الحصول على ردود

العمل مباشرة مع

والفئات المعنية على

والفئات المعنية حول

المعنية لضمان

الى توفير البدائل

القرارات.

الحماية االجتماعية

لمساعدة المواطنين

فهم المشاكل إضافة

والحلول.

فعل المواطنين

التحليل ،البدائل و/أو

المواطنين والفئات
فهمهم لقضايا

وانخراطهم فيها.

الشراكة مع المواطنين

تفويض المواطنين

كل جوانب سياسات

مسؤولية كبيرة في

والفئات المعنية في

والفئات المعنية

الحماية االجتماعية بما

االختيار والمساهمة

واختيار الحل األفضل.

حول سياسات الحماية

في ذلك تطوير البدائل

في اتخاذ القرارات

االجتماعية

طريقة التنفيذ
إعالم المواطنين

إعالم المواطنين

العمل مع المواطنين

العمل مع المواطنين

تنفيذ ما يقرره

بالمعلومات المتوفرة.

بالمعلومات المتوفرة،

للتأكد من أن البدائل

لتطوير بدائل مبتكرة

المعنية.

مخاوفهم ،وإعالمهم

ودمج اقتراحاتهم

والفئات المعنية

والفئات المعنية

والفئات المعنية

االستماع إليهم ،تحديد

المطروحة تعالج

كيف ساهموا وأثروا في

كيف ساهموا وأثروا في

الحماية االجتماعية.

الحماية االجتماعية.

مخاوفهم ،وإعالمهم

تصميم وتنفيذ سياسات

تصميم وتنفيذ سياسات

والفئات المعنية

واختيار الحل األفضل

المواطنون والفئات

مع قرارات سياسة

الحماية االجتماعية
قدر المستطاع.

التقنيات المطلوبة
اجتماعات عامة،

استبيانات ،أوراق

نقاش ،مطبوعات،

ونقاشات غير رسمية.

مجالس استشارية،

اجتماعات ألصحاب

المصلحة ،مجموعات

الحوار ،وتكنولوجيا
الفضاء المفتوح
(Open-space

تخصصية ،مجموعات

،)technologies

وجلسات االستماع

المستقبل.

التركيز ،ورش عمل،
العامة وغير ذلك.

مؤتمرات البحث في

باء -قصص نجاح لمسار المشاركة في ُصنع
سياسات الحماية االجتماعية
أثبتت بعض المناهج القائمة على المشاركة والمتبعَّ ة
في مختلف دول العالم نجاحها في تصميم وتنفيذ

سياسات حماية اجتماعية فعالة ومتجاوبة مع حاجات
المواطنين .بعض هذه المناهج هي:
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1.1الميزانية التشاركية.

2.2تدقيق الحسابات االجتماعية.
3.3الالمركزية اإلدارية.

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

مشاركة القيادة مع

اإلدارة المشتركة

ومسؤولية ومساءلة

التعاونية ،اتفاقات

أفراد أخرى ،سلطة

مشروعة ،تخصيص
مجالس محلية ُتعنى

والشراكات والعمليات
رسمية وغير ذلك.

بالتعليم والخدمات

الصحية ،واألسرة،

وخدمات األطفال.

4.4المراصد االجتماعية.
5.5الحوار الوطني.

6.6الشراكات متعددة األطراف.

7.7الديمقراطية التداولية.
ُ 8.8ن ُظم وخطط قائمة على المجتمع المحلي.

- -1قصة نجاح الميزانية التشاركية في البرازيل
ُ
صمِ مت أول ميزانية تشاركية في البرازيل عام 1985

عندما كانت البالد تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية

بعد التخبط في مجموعة من األزمات السياسية.
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أبرز نتائج االنتقال نحو الديمقراطية كانت تب ّني

سياسة ال مركزية إدارية ،حيث قررت الحكومة إشراك

المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ السياسات العامة

لمحاربة الزبائنية السياسية والفساد والتجاوب مع

حاجات المواطنين .في ظل هذا التحول السياسي،
ً
ّ
دورا مهمّ ًا في تقديم الخدمات
أدت المجالس البلدية
األساسية مثل اإلسكان والتربية والصحة والثقافة.

في خطوة لتفعيل الالمركزية ،أعطت الحكومة المزيد

من الصالحيات المالية للمجالس البلدية وسمحت لها

بوضع بعض القوانين لتنظيم عملها .كما زادت قيمة

تساهم الميزانية التشاركية في تحقيق نتائج
إيجابية للسياسات العامة وسياسات الحماية

االجتماعية من خالل:

•التأكد من تصميم سياسات تتجاوب مع
حاجات المواطنين؛

•زيادة الشفافية والمساءلة؛

•توزيع فعال لألموال المستثمرة.
يعتمد نجاح الميزانية التشاركية على

المبادئ التالية:

•وجود اإلرادة السياسية؛

الضرائب البلدية ونوعت كيفية تحصيلها .نتيجة ذلك،

•شفافية الموازنة؛

الميزانيات من أجل تمكينها من تنفيذ الالمركزية

•ال مركزية الخدمات؛

طالبت بعض المجالس البلدية بالمشاركة في تصميم
بفعالية أكبر .وافقت الحكومة المركزية على هذا
ً
مجلسا بلديّ ًا على اعتماد مبدأ
الطلب وأقدم 350
الميزانية التشاركية.

•توفر الموارد المطلوبة واستخدامها بشكل فعال؛
•توفر القدرات المحلية للعب دور فعال في
التصميم والتقييم.

وهناك العديد من اآلليات لتصميم الميزانية التشاركية

- -2قصة نجاح تدقيق الحسابات االجتماعية
في الهند

المواطنون قبل إقرار ميزانية البلدية من أجل اتخاذ

ُط ِرحت فكرة تدقيق الحسابات االجتماعية

المشاركة في المناقشات والتصويت لصالح المشاريع

سياسات الحماية االجتماعية .هذان

أن جميعها يلخص كالتالي :في كل عام ،يجتمع
غير ّ

قرار حول المشاريع والقطاعات التي ينبغي استثمار
ً
وفقا لألولويات .ويحق لكل مواطن
المال فيها
والخدمات التي يعتبرها ذات أولوية.

ٌ
رسم لمنهجية تصميم الميزانية التشاركية:
في ما يلي
>المرحلة األولى :اجتماع المواطنين لمناقشة
حاجات البلدية وتصميم مسودة الميزانية.

للمرة األولى في الهند عام  2005في ظل
َ
قانونين أثرا جذريّ ًا في مسار
إقرار

القانونان هما:

•ابتكار نظام وطني يضمن تأمين الوظائف
في المناطق الريفية؛

•الحق في الوصول إلى المعلومات.

>المرحلة الثانية :مناقشة الحاجات والميزانية من

لقد أدى تنفيذ هذين القانونين إلى الكشف عن

البلدي ورفع المسودة النهائية إلى المجلس البلدي.

في خزينة الدولة.

قِ بل لجنة تضم ممثلين عن المواطنين والمجلس

>المرحلة الثالثة :مراجعة المقترحات من قِ بل
المجلس البلدي وتطويرها من أجل تقديمها

عمليات الفساد والغش والخسائر
الكثير من
ّ

ً
انطالقا من ذلك ،تم طرح فكرة تدقيق الحسابات

إلى السلطة المركزية ،بمشاركة اللجنة الممثلة

االجتماعية من قِ بل مدققين مستقلين لضمان

>المرحلة الرابعة :تنفيذ المشاريع من قِ بل المجلس

يعتمد التدقيق على مراجعة حسابات الحكومة

بالتزامن مع لعب المواطنين لدور رقابي وتقييمي.

للميزانية والمقررات الرسمية.

للمواطنين.

البلدي بعد موافقة السلطة المركزية عليها،

شفافية وفعالية تنفيذ القوانين والسياسات العامة.
مطابقة
والتأكد من أن الواردات والمصروفات
ِ
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في ما يلي منهجية تدقيق الحسابات االجتماعية:

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴ��ﺔ:
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻴ�ﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸ�ﻭﻉ ،ﺗﺪ��ﺐ
ﻓ��ﻖ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣ�ﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﻭﺗﻘ�ﻴﻤﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑ��ﺎ�ﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ

يساهم تدقيق الحسابات االجتماعية في تحقيق

نتائج إيجابية للسياسات العامة وسياسات الحماية

االجتماعية من خالل:

•رفع مستوى الرفاه؛
•تمكين المواطنين؛

•زيادة حس المسؤولية الوطنية؛
•مساءلة السلطات المعنية.

يعتمد نجاح تدقيق الحسابات االجتماعية على

المبادئ التالية:

•وجود اإلرادة السياسية لتبادل الوثائق الرسمية
وجمع البيانات ذات الصلة؛

•إجراء الترتيبات المؤسساتية ذات الصلة ،أي
ِّ
وجود مدققين مستقلين وأكفاء؛
•المتابعة والتطبيق؛

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
ﺇﺷ�ﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺗﺴﻠﻴﻂ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ
ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪ�ﻭﺱ

اعتمد المرصد منهج المشاركة في عمله حيث قام

بتعزيز الشراكات وإجراء مشاورات مع الجهات الفاعلة

على المستوَ يَين المحلي واإلقليمي.

عمل المرصد على تنظيم مجموعة من االستشارات

الفنية والبعثات ذات الصلة بالتبادل المعرفي حيث تم

إشراك خبراء عالميين معروفين من أستراليا ،ومصر،

واألردن ،والسودان ،بهدف تقديم التوجيهات حول:
•البنية المؤسسية للمرصد؛

•تأسيس قاعدة بيانات فنية ومعرفية للمؤشرات؛

•تعزيز الجانب االقتصادي-االجتماعي والتنموي
للمؤشرات؛
ً
ً
•استخدام المؤشرات استخداما استراتيجيا في
صنع القرارات الحضرية والتنموية.

•تسهيل مشاركة المواطنين.

ً
ً
ملحوظا في التأثير على عملية
نجاحا
حقق المرصد

- -3قصة نجاح المرصد الحضري
المنورة
للمدينة
ّ

المؤشرات من أجل التخطيط االستراتيجي وتطوير

ُ
أ ِسس المرصد الحضري للمدينة المنورة عام 2003

للتخطيط الحضري (مثل اإلسكان والطرق والمياه

صنع القرار في مختلف المجاالت وهو يقوم باستخدام
ّ
والحد من
مجاالت الصحة والتعليم وسوق العمل
الفقر .ويقوم المرصد بجمع المعلومات حول  23مؤشراً

بمساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم

والصرف الصحي) و 9مجموعات فرعية للبيانات

العربي إلنماء المدن.

حول الوضع االقتصادي واالجتماعي والتربوي والمعيشي.

ّ
المتحدة للمستوطنات البشريّ ة ( )UN Habitatوالمعهد

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

النوعية .كما يعتمد المرصد على مجموعة من المؤشرات
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- -4تجربة رواندا في تقييمات الفقر التشاركية

وممتلكاتها وبدورها ،تم استخدام هذه التصنيفات

ً
ً
ً
محليا ُيدعى
تشاركيا
نهجا
اعتمدت رواندا

برنامج التأمين الصحي الوطني.52

 ””Ubudeheيهدف الى رفع مستوى معيشة األسر

لتحديد مستوى الدعم الذي تحصل عليه هذه األسر من

الفقيرة باإلضافة الى تمكين المواطنين وإشراكهم

في تقييمات الفقر الوطنية بطريقة تشاركية (.)PPA

وتشير كلمة “ ”Ubudeheإلى ممارسة رواندية قديمة

جيم -الحوار االجتماعي وبناء التوافق

تشجع ثقافة العمل الجماعي والدعم المتبادل لحل
المشكالت داخل المجتمع .وقد ُترجم هذا المفهوم إلى

تستحوذ المواضيع االجتماعية على أهمية

المحلية والمواطنون في تحديد مستوى الفقر

وتطوير سياسة الحماية االجتماعية أهمية لبدء حوار

برنامج تنموي محلي حيث يشارك قادة المجتمعات

واإلقصاء في مجتمعاتهم من خالل جمع بيانات الحالة

االجتماعية واالقتصادية لكل أسرة والمساعدة في

تصنيف وتحديد المستفيدين المحتملين من برامج

عالية لدى المواطنين .من هنا يشكل استخدام

اجتماعي بين الجهات المعنية لبلورة مبادئ وقيم

مشتركة والتوافق على األولويات وتطوير حلول لها.

الحماية االجتماعية الحكومية ،باإلضافة إلى التعبير

يمثل الحوار االجتماعي إحدى أهم التقنيات إلشراك

البرنامج  15000منطقة ريفية وتم تصنيف األسر في
ً
وفقا لوضعها االجتماعي-االقتصادي
فئات مختلفة

ويعتمد نجاح الحوار االجتماعي على بناء التوافق

عن أولوياتهم واهتماماتهم .وفي عام  ،2009غطى

المواطنين في تصميم سياسات الحماية االجتماعية.

حول سياسة الحماية االجتماعية.

ً
وفقا للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياُ ،يعنى بناء التوافق حول السياسة االجتماعية بما يلي:53

2

ﻛﺴﺐ ﺗﺄ�ﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
�ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﻟﻼﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺇ�ﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺻﻨﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ�ﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧَ ﻬﺞ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧَ ﻬﺞ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹ�ﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
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- -1مبادئ نجاح الحوار االجتماعي
يعتمد إجراء حوار اجتماعي فعال على

مجموعة من المبادئ التي يجدر بالجهة الداعية
للحوار االهتمام بها ،وهي :56 55 54

)أ (المبدأ األول
إشراك أكبر عدد من الجهات المعنية،

الحكومية وغير الحكومية .إن إشراك

)د(المبدأ الرابع
خلق نوع من المحفزات للجهات الحكومية.

ينبغي على األطراف المتحاورة إيجاد محفزات
ً
قدما في
متبادلة من أجل الحث على المضي
تطوير وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية.

)ه(المبدأ الخامس
االتفاق على عقد اجتماعي .ينبغي على

األطراف المتحاورة االتفاق على مبادئ

المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع

مشتركة حول مفاهيم الحماية االجتماعية

الشعور بالمسؤولية في تحديد القضايا وأطر

وتحدد حقوقهم وواجباتهم.

الخاص في عملية بناء التوافق يحث على

معالجتها وفي تحمّ ل مسؤولية نجاحها
أو فشلها.

)ب(المبدأ الثاني
إيجاد الرغبة لدى كافة المؤسسات لتصميم

سياسة حماية اجتماعية .يجب أن تبدأ عملية

والتفاهم على قيم جامعة تحكم العالقة بينهم

)و(المبدأ السادس
تطوير آليات للتواصل .من المفيد تطوير

آليات للتواصل بين جميع األطراف من

أجل زيادة فعالية وأثر الحوار .مثال عن

هذه اآلليات:

بناء التوافق من نقطة التقاء لدى جميع الفرقاء.

•موقع إلكتروني لتشارك المعلومات ونشر

المعنية االقتناع بضرورة تصميم سياسة حماية

•تنظيم طاوالت مستديرة في المناطق لزيادة

فعلى كل األطراف في جميع المواقع السياسية

اجتماعية وتلمُّ س أهمية ذلك وفائدتها للمجتمع
ً
وتاليا عليهم االلتزام بعملية التصميم
ككل،
والتنفيذ كاملة.

)ج(المبدأ الثالث
أن عملية
التفكير والتصرف على أساس ّ

تصميم وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية

هي عملية سياسية وليست عملية تقنية .إن

اإلحصاءات وتعزيز التواصل الداخلي؛

الوعي حول الحوار االجتماعي وأهدافه

وتشجيع المشاركة وتعزيز ثقافة التشاور
والتفاوض حول جميع الخيارات؛

•إقامة ندوات وورش عمل في المناطق

حول تحديد األولويات والتشارك في وضع

االستراتيجيات الوطنية؛

•نشر تقارير عن واقع خدمات الحماية

االجتماعية من أجل مساعدة المشاركين

عملية بناء التوافق بين المؤسسات الحكومية

كافة في الحوار على فهم الواقع وتحليله،
ً
وتاليا المشاركة بفعالية أكثر؛

جهة أخرى ،هي عملية سياسية بحتة ،مبنية

ووضعها بمتناول الجميع.

من جهة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
والمؤسسات الدولية أو الدول المانحة من

على التفاوض وبناء الحجج وخلق التسويات
من أجل التوصل إلى تفاهم يرضي جميع

•إعداد تقارير تقييمية حول الحوار ومجرياته

ليس هناك صيغة واحدة إلجراء حوار اجتماعي

األطراف ويصب في مصلحة المجتمع .وإن

يمكن تطبيقها في كل البلدان .فلكل بلد

هذه العملية السياسية يستند إلى بناء قاعدة

والثقافية .لذلك يجب أخذ تركيبة كل بلد بعين
ً
وفقا للواقع
االعتبار وتأقلم الحوار االجتماعي

تحقيق هذه النتيجة المرجوة من خالل

تواصل للتشاور والتوافق على تحديد المشكلة
وأسبابها قبل اقتراح حلول لها.

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية

خصوصيته السياسية واالجتماعية واالقتصادية

المحلي والحاجات المحلية.
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يجب األخذ بعين االعتبار أنه من الممكن عدم التوافق على سياسة حماية اجتماعية
تستجيب لجميع المشاكل .فيمكن أن تبقى بعض األمور الثانوية من دون حل ّ
إل أن ذلك
ً
خصوصا وأن عملية بناء التوافق
ال يجب أن يؤثر على باقي المواضيع المتفق عليها،

هي فرصة لبناء عالقة شراكة متينة بين الدولة وباقي األطراف في سبيل التنمية.

- -2مسار الحوار االجتماعي

>تحديد جدول أعمال الحوار االجتماعي:

يرتكز تنظيم الحوار االجتماعي على مجموعة

الحوار االجتماعي والفترة الزمنية

المبينة أدناه .58 57
من الخطوات
ّ

>تحديد مستوى المشاركة وهدفها :يجب

في هذه المرحلة ،يتم تحديد أجندة

الميسر.
النعقاده واختيار
ّ

>تنظيم لوجستيات الحوار واجراؤه:

تحديد مستوى المشاركة المرغوب بها والهدف

يعتبر التنظيم اللوجستي من المراحل

>تحديد الفئات المعنية :ثمّ ة العديد من

يؤمن الراحة النفسية للمشاركين في

الرئيسي إلشراك المواطنين والفئات المعنية.

الفئات التي يمكن إشراكها في الحوار االجتماعي

المهمة في تنظيم الحوار االجتماعي إذ

الحوار ،وبالتالي يسهل تفاعلهم

مثل عامة المواطنين والسلطات المحلية والهيئات

ومشاركتهم.

المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

والتصويب أساسيان لتحديد نقاط

االقتصادية واألكاديميين واإلعالم ومؤسسات
>تحليل الفئات المعنية :بعد تحديد الفئات

المعنية ،يجدر تحليل خصائص هذه الفئات

ومميزاتها.

>تقييم وتصويب/تصحيح :إن التقييم
النجاح واستخالص الدروس واالستفادة

منها من أجل التخطيط للجوالت الالحقة

من الحوار.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ

2

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

3

1

ﺗﻘ�ﻴﻢ
ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ/ﺗﺼﺤﻴﺢ

6

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

5
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أسئلة أساسية تساعد في تنظيم وإدارة حوار اجتماعي حول سياسة الحماية االجتماعية
>تحديد مستوى المشاركة وهدفها

•ما هي النتائج المرجوة من الحوار االجتماعي؟

•ما هي التقنيات لتحقيق النتائج المرجوة من الحوار االجتماعي؟
•ما هي معايير تحقيق النتائج المرجوة؟
>تحديد الفئات المعنية

•من يهتم بتصميم وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

ستطبق فيها سياسة الحماية االجتماعية؟
•من هي الجهات المؤثرة في المناطق التي
َّ
•من يتأثر بتصميم وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

•من يدير المنظمات ذات المصالح المتصلة بسياسة الحماية االجتماعية؟ من هي الجهات المؤثرة
بهذه المنظمات؟

•من هي الفئات التي يمكن أن تعرقل تصميم وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية في حال

استبعادها عن المشاركة في الحوار االجتماعي؟
ً
سابقا في تصميم وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟
•من هي الجهات التي شاركت
ً
•من هي الجهات التي لم تشارك سابقا في تصميم وتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية والتي
ً
إيجابا في هذا السياق؟
يمكن أن تؤثر
>تحليل الفئات المعنية

•من هي القطاعات التي تمثلها الفئات المعنية؟
•ما هي خصائص وكفاءات هذه الفئات؟

•هل ثمة أي نوع من التواصل بين الفئات المعنية؟

•هل ثمة أي عوامل يمكن أن تعيق تعاون هذه الفئات في ما بينها خالل الحوار االجتماعي؟
>تنظيم لوجستيات الحوار وإجراؤه
ً
ً
مكانا محددا إلقامة الحوار؟
•هل تفضل الفئات المعنية

•هل هناك حاجة لتأمين نقل الفئات المعنية إلى مكان الحوار؟

•كيف سيتم إبالغ الفئات المعنية بمكان وزمان وجدول أعمال الحوار؟
>تقييم وتصويب/تصحيح
•ما هي قصص النجاح؟

•ما هي نقاط الضعف والدروس المستفادة؟

•ما هي التعديالت التي يمكن إجراؤها لضمان نجاح الجوالت المستقبلية من الحوار؟

القسم الثالث تصميم سياسة الحماية االجتماعية
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دال -تمرين :عمل مجموعات ـ الخصوصيات المختلفة للحوار االجتماعي حول سياسات
الحماية االجتماعية
ً
ّ
آخذا بعين االعتبار
أعد حلقة حوار حول اآللية األفضل لتنفيذ السياسة االجتماعية في بلدك
ضمن مجموعات،

الخصوصيات لضمان حوار فعال بين كل من المستويات التالية:
•الثقافية؛

•االجتماعية؛
•السياسية؛

•االقتصادية.
بعد التحضير للحوار ،ستجلسون على طاولة مستديرة للنقاش وستعملون على بناء التوافق حول أفضل آلية لتنفيذ
سياسات الحماية االجتماعية .ستناقش المجموعة بعدها النقاط التالية:

•ما هي أفضل الممارسات من أجل حوار فعال؟
ً
سلبا على الحوار وكيف يمكن التعامل معها؟
•ما هي العوائق التي أثرت

>أسئلة للنقاش حول دراسة الحالة

•ما هي األولويات التي يجب أن تعالجها سياسات الحماية االجتماعية؟

•ما هي الطرق التنظيمية التي تقترحها على ُ
صناع القرار من أجل تنفيذ فعال لسياسات الحماية االجتماعية؟

•ما هي اآلليات التي تقترحها من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والجهات المعنية في عملية تطوير وتنفيذ
سياسات الحماية االجتماعية؟

>أسئلة للنقاش حول بلدان أخرى

•ما هي الحلول األفضل التي تقترحها من أجل تحقيق الحماية االجتماعية في بلدك؟

•ما هي الطرق التنظيمية التي تقترحها لتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية في بلدك؟
•ما هي القضايا التي تعتبر أنها تتطلب من الجهات المختلفة التحاور حولها؟
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القسم الرابع
تنفيذ سياسة الحماية
االجتماعية وتقييمها
إن وجود الرغبة السياسية ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني واألطراف
ً
كافيا لضمان
المعنية كافة في تصميم سياسة الحماية االجتماعية ليس
نجاحها .فباإلضافة إلى هذه العوامل ،يجب وضع خطة عمل وميزانية وآلية

للتقييم من أجل زيادة فرص نجاح هذا النوع من السياسات.

لقد عانت دول المنطقة في المراحل السابقة من الكثير من التحديات التي أدت

إلى فشل خطط السياسات العامة والحماية االجتماعية بسبب غياب آليات التنفيذ

والموارد الالزمة لذلك باإلضافة إلى غياب التقييم المبني على أسس علمية.

يتطرق القسم الرابع من الدليل إلى كيفية تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية
ُّ
تحقق األثر المرجو من خالل تمكين أصحاب القرار واألطراف
وتقييم مستوى

المعنيين من تصميم خطة عمل واقعية مع جدول زمني وميزانية مناسبة لتنفيذ

سياسة الحماية االجتماعية ،باإلضافة إلى تصميم آلية تقييم ومتابعة من أجل
ً
وفقا للتحديات التي يمكن مواجهتها.
التأكد من تنفيذ الخطة بفعالية وأقلمتها
يتألف القسم الرابع من فصلين:

الفصل الثامن :مسار وآليات تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية.
االجتماعية وتصويبها وتعديلها.
الفصل التاسع :تقييم سياسات الحماية
ّ

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

ً
بناء على دراسة
انطالقا من األولويات واألهداف التي ّ
تم وضعها ً
الواقع الحالي في المجتمع ،يتم تحديد برامج الحماية االجتماعية

وأهدافها حسب الفئات المستفيدة باإلضافة إلى الجهة
التي ستدير البرنامج والجهة التي ستمول البرنامج.
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 .8مسار وآليات تنفيذ سياسة
الحماية االجتماعية
ّ
خطة الفصل
>هدف الفصل

التمكن من تحويل سياسة الحماية االجتماعية إلى خطط تنفيذية وتوفير القدرات البشرية والموارد
المالية من أجل تنفيذها بأكثر فعالية لتحقيق العدالة االجتماعية.

>أسئلة محورية

•كيف يتم تطوير البرامج والمشاريع المطلوبة من أجل تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

•ما هي القدرات البشرية المطلوبة واآلليات اإلدارية من أجل تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟
•كيف يتم تطوير الموازنة المطلوبة وتأمين مصادر تمويل لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟
>تصميم الفصل

قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة أشخاص واطرح عليهم األسئلة التالية:
ّ
•ما هي مراحل تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

•ما هي الشروط لنجاح تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

•ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات في الدول العربية؟

•اطلب من كل مجموعة تعيين مقرر لعرض نتائج عمل المجموعات.
قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة مشاركين واطلب منهم اإلجابة على األسئلة التالية:
ّ

•ما هي التشريعات والمراسيم والقرارات اإلدارية الواجب تبنيها في بلدانكم لتنفيذ سياسة
الحماية االجتماعية؟

•ما هي البرامج والمشاريع التنفيذية التي ستساهم في تحقيق أهداف وأولويات سياسة الحماية
االجتماعية في بلدانكم؟

•من هي الجهات التي ستبنون شراكات معها لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية في بلدانكم؟
•ما هي الكفاءات التي تحتاجون إليها في بلدانكم لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية؟

كيف ستضمنون توفير الموارد البشرية الالزمة؟ ضعوا خطة إدارة الموارد البشرية من
أجل تنفيذ السياسة.

•أعدوا موازنة أولية لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية في بلدانكم.

•ما هي طرق التمويل التي ستتبعونها لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية في بلدانكم؟
•اطلب من المشاركين عرض نتائج نقاشاتهم بعد تدوينها على أوراق كبيرة.

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها
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يقوم صناع القرار بمشاركة الجهات المعنية بتنفيذ
ً
وفقا للخطط واآلليات
سياسة الحماية االجتماعية

السلطة التشريعية ،ويحدد ذلك بحسب هوية الجهة
الراعية لتطوير السياسة وقوانين البلد ومكونات

التنفيذية التي تم وضعها .إحدى الخطوات األساسية

السياسة.

والتنفيذية التشريعات والمراسيم والقرارات الالزمة

في لبنان ،على سبيل المثال ،إذا كانت الجهة

قانونية .من ثم يعمل ُ
صناع القرار مع الشركاء

الوزارة تقديم مشروع قانون للمجلس النيابي

لبدء التنفيذ هي أن تتب ّنى السلطات التشريعية

لذلك ،ما يكسب سياسة الحماية االجتماعية صفة

المعنيين على تطوير الخطط التنفيذية من برامج

ومشاريع باإلضافة إلى الخطة اإلدارية والخطة
ً
ً
َ
أساسيا من سياسة
جزءا
اللتين تشكالن
المالية
الحماية االجتماعية.

يتألف مسار تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من

المراحل التالية:

فإن على
الراعية هي وزارة الشؤون االجتماعية،
ّ

لتناقشه اللجان النيابية ،من ثم يتم طرحه

على المجلس ككل للتصويت عليه ضمن جلسة

عامة .بينما إذا كانت الجهة الراعية هي اللجنة

فإن على
المعنية بالشؤون االجتماعية،
النيابية
ّ
ّ

اللجنة تقديم اقتراح قانون ليتم التصويت عليه

ضمن الجلسة العامة .في كلتا الحالتين ،يصعب

التصويت اإليجابي على اقتراح أو مشروع قانون

•تب ّني التشريعات والمراسيم والقرارات اإلدارية؛

ّ
يتم إشراك
أو حتى تنفيذه في ما بعد إذا لم

•بناء الشراكات الالزمة؛

أجل بناء التوافق حوله.

•تطوير البرامج والمشاريع التنفيذية؛

•توفير وإدارة الموارد البشرية المطلوبة؛
•وضع الموازنة المالية للتنفيذ؛
•مقارنة الكلفة بالنتائج؛

•توفير الموارد الالزمة للتنفيذ.

الجهات المعنية في الحوارات التي سبقت من

- -2المراسيم التطبيقية
بعد صدور القانون ،على السلطة التنفيذية

إصدار المراسيم التطبيقية ،أي القرارات التي
تضع اآلليات التنفيذية لهذا القانون .بذلك

ألف -تبنّ ي التشريعات والمراسيم
اإلدارية المتعلقة
والقرارات
ّ
تعرّ ف مرحلة التنفيذ بكونها «المرحلة التطبيقية
اجتماعية» .يتطلب
لقرار رسمي بتأمين حماية
ّ

تصبح السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن

تطبيق القانون المتعلق بالحماية االجتماعية،

وإذا لم تفعل ،يمكن محاسبتها من قبل

السلطة التشريعية.

تصدر المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء أو

تنفيذ أي سياسة قوانين تقرّ ها السلطة التشريعية،

عن الوزير المختص بحسب نوع المرسوم والقوانين

إدارية تقرّ ها اإلدارة العامة.

الوزراء .ويمكن أن تتناول المراسيم اآلليات

ومراسيم تطبيقية تقرّ ها السلطة التنفيذية ،وقرارات

المحلية وكيفية توزيع الصالحيات في مجلس

اإلدارية وتطوير الشراكات وتوفير الموارد

- -1القوانين

البشرية والمالية ودفاتر الشروط والتعاقد.

إن العمل التشريعي عمل تقني يترجم السياسة

إن نشر هذه المراسيم وجعلها متوفرة

بصياغة النص القانوني بشكل متقن .في بعض

ويسهل مشاركتها في عملية ُ
صنع القرار

العامة ويتطلب كفاءات قانونية محددة تسمح

ّ
يتم إقرار سياسة الحماية
األحيان ،يجب أن
ّ
االجتماعية ضمن قانون أو سلة قوانين من قِ بل

للجهات المعنية والمواطنين يعزز الشفافية
وتوفير الدعم الالزم للسلطة التنفيذية
أثناء التنفيذ.
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ً
مثال :برنامج الرعاية
سياسة الحماية االجتماعية.

- -3القرارات اإلدارية
بعد إصدار المراسيم وبحسب هوية الجهة التنفيذية،
ّ
تتولى اإلدارة العامة المسؤولة عن التنفيذ بإصدار

القرارات اإلدارية المطلوبة من أجل تنفيذ المراسيم
التطبيقية .تستوجب بعض القرارات موافقة الوزير

المختص وذلك بحسب نوع القرار والقوانين اإلدارية

والصالحيات المتاحة لإلدارة العامة .وإذا لم تقم

اإلدارة العامة بالتنفيذ ،يمكن محاسبتها من خالل آليات
المحاسبة المتوفرة ضمن القوانين اإلدارية.

الصحية األساسية.

>المشروع هو مجموعة من األنشطة التي تحقق
ً
أهدافا محددة لسياسة الحماية االجتماعية خالل
فترة زمنية معينة.

يعتمد نجاح أي برنامج أو مشروع على التالي:
•تحديد المجموعة األساسية المستهدفة
والمستفيدين النهائيين؛

•تنسيق األنشطة والموارد البشرية وتنظيمها حسب
الفئات المستهدفة؛

باء -تطوير البرامج والمشاريع التنفيذية
بعد إقرار التشريعات الالزمة ،تتم ترجمة سياسة

•تأمين الموارد المالية وإدارتها بأعلى فعالية ممكنة؛
•وضع نظام للمتابعة والتقييم من أجل تحقيق
النتائج المرجوة.

الحماية االجتماعية إلى خطط تنفيذية من خالل تطوير

ً
انطالقا من األولويات واألهداف التي ّ
تم وضعها

النتائج المرجوة منها.

يتم تحديد برامج الحماية االجتماعية وأهدافها

برامج ومشاريع تتجاوب مع أولويات السياسة وتضمن

>البرنامج هو مجموعة من المشاريع والمبادرات

والخدمات المستمرة التي تساعد في تحقيق أهداف

ً
بناء على دراسة الواقع الحالي في المجتمع،

حسب الفئات المستفيدة باإلضافة إلى الجهة
التي ستدير البرنامج والجهة التي ستمول

هذه البرنامج.

ّ
يلخص النموذج التالي تسلسل الخطوات لمسار سياسة الحماية االجتماعية منذ تطويرها وحتى تنفيذها.
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مثال من النيبال
ّ
وتفصل هذه الفئات من
يتضمن الجدول التالي مختلف فئات سياسات الحماية االجتماعية في دولة النيبال،

حيث برامج سياسة الحماية االجتماعية وأهدافها الرئيسية والمستفيدين منها والجهة الحكومية المسؤولة عن

تنفيذها والجهة المانحة التي تغطي تكاليف تطبيق البرامج.59

نوع البرنامج

الهدف الرئيسي

تفاصيل البرنامج

النطاق الجغرافي/
المستفيدون

الجهة المديرة
للمشروع

يستهدف فئات قليلة من

القطاع العام على

وزارة العمل

ضمان اجتماعي

الحماية من البطالة،

للعاملين في القطاع

وضمان الشيخوخة

المساعدات الغذائية

معالجة مشكلة

نظام رسمي لتوزيع

ونقص التغذية

وبرنامج الغذاء مقابل

تقديم الوجبات

معالجة نقص التغذية

المؤسسات العامة

المدارس

االلتزام بالحضور إلى

وتأمين صحي

العام

الغذائية في

خلق فرص عمل

المرض ،والحوادث،

الجوع الشديد

والتحفيز على

المواطنين العاملين في
ّ
الموظفين
القطاع العام –

المستوى الوطني

الحكوميين ،الجيش،
ّ
ّ
المعلمين
الشرطة،

المساعدات الغذائية

حسب المنطقة

ومنظمات
اإلغاثة

العمل

ومنظمات األمم المتحدة

الرسمية

الحكومة،

أصحاب العمل،
ّ
الموظفون

الحكومة

المتضرّ رة

جميع المدارس

الجهة المانحة

وزارة التربية

المدرسة

خلق فرص عمل

في المناطق الريفية

وتطوير ال ُبنى
التحتية الريفية

أشغال عامة أو أشغال

تنموية – المال مقابل

منطقة كارنالي

العمل

وزارة العمل،

وزارة التنمية

المحلية

الحكومة

ومنظمات
اإلغاثة

– برنامج كارنالي

للتوظيف« :عائلة

واحدة عمل واحد»

منح تمويلية

للمقاطعات

تمويل الجهات

جميع المقاطعات
الـ  75في البلد

الرسمية المحلية

والتنمية المجتمعية

لألشخاص المعوّ قين

يعانون من إعاقات

 500إلى  1000روبي
شهريّ ًا وذلك حسب

رواتب التقاعد

ضمان الشيخوخة

جميع المواطنين فوق

مساعدات مالية

األشخاص الذين

حركية أو بصريّ ة
ّ

جميع المعوّ قين

صعوبة اإلعاقة

عمر الـ  ،70أو فوق

عمر الـ  60في منطقة
كارنالي أو في حالة

االنتماء لطائفة داليت،

يستفيدون من مبلغ
 500روبي شهريّ ًا

الجميع مخوّ ل
لالستفادة

وزارة التنمية

المحلية

وزارة التنمية

المحلية

الحكومة،

من خالل
اإلدارة

ا لمحلية
لوزارة

ا لتنمية

ا لمحلية

الحكومة

الحكومة
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نوع البرنامج

تفاصيل البرنامج

الهدف الرئيسي

مساعدات لألرامل

مساعدة اجتماعية

األرامل فوق عمر الـ 60

تقديمات صحية

التخفيف من

مساعدة مالية في

األمهات واألطفال

التكاليف الطبية

الوفيات عند

خالل عملية التوليد

عبر تقديم الدعم

الحكومة ،من

حاالت الوالدة – تغطية
وتكاليف المواصالت

قطاع الصحة

المحليينفي

منظما ت
اإلغاثة

والقابالت

القانونيات

منح تعليمية

االندماج االجتماعي

للفئات المهمّ شة
ً
اجتماعيا – الفتيات،

منح تعليم مهني

المساواة بين

التلميذات من عائالت

لإلثنيات
منح
ّ
ّ
المهد دة

االندماج االجتماعي

أطفال طائفة الداليت

للفتيا ت

الحكومة
خاللالعاملين

الالزم

الجنسين

النطاق الجغرافي/
المستفيدون

الجهة المديرة
للمشروع

الجهة المانحة

الحكومة ،من

خالل اإلدارة

الحكومة

المحلية

لوزارة التربية

محدودة الدخل في

المناطقوالمجتمعات
المحرومة

وحماية التنوّ ع

لجميع أعضاء الطوائف

الحكومة،

القليلة أو التي ال تنتفع

اإلدارة

واإلثنيات ذات األعداد
من مبلغ  500روبي
شهريّ ًا ،و 1000روبي

في الحاالت األكثر
ً
حرجا ،وذلك لاللتحاق

من خالل

الحكومة

ا لمحلية
لوزارة

التربية

بالتعليم المهني

اإلعانات

معالجة نقص

ألطفال طائفة الداليت

الحكومة،

الحكومة،

األطفال

سن الـ  5سنوات،
ّ

اإلدارة

وزارة التنمية

ّ
المخصصة لألطفال

التغذية عند

منح مالية على
ّ
التوز ع
أساس

االنعزال االجتماعي

معالجة آثار

دعم الزيجات

االندماج

سن الوالدة وحتى
من ّ
على أن يكون للعائلة

من خالل
ا لمحلية

المستفيدة ولدان تحت

لوزارة

تكون محدودة الدخل،

ا لمحلية

عمر الـ  5سنوات وأن

كما تستفيد جميع
العائالت في منطقة
كارنالي من مبلغ 200

ا لتنمية

روبي للولد في الشهر

الجغرافي

االجتماعي

للفئات المهمّ شة كطائفة

الداليت والنساء العازبات
ّ
وسكان منطقة كارنالي
منح دعم لتكاليف

زيجات األرامل في

الحكومة ،من

خالل اإلدارة

المجتمعات المهمّ شة

المحلية

للطوائف

المحلية

أو الزيجات العابرة

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

لوزارة التنمية

من خالل
ا لمحلية

ووزارة

الرعاية

بالمرأة

والطفل
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نوع البرنامج
دخل شهري

للمحاربين القدامى
دعم مالي للعائالت
التي ّ
تأذت في
الحرب األهلية

الهدف الرئيسي
االستقرار السياسي

النطاق الجغرافي/
المستفيدون

تفاصيل البرنامج
ّ
تم إطالق هذا البرنامج

الجهة المديرة
للمشروع
الحكومة

من خالل اتفاقية السالم

في عام 2006/2007
االستقرار

السياسي والعدالة
االجتماعية

الجهة المانحة
وزارة الداخلية
والجيش
النيبالي

مساعدات مالية للعائالت
التي ُقتِ ل أحد أعضائها
أو أصيب بإعاقة نتيجة

الحرب األهلية

المصدر :الحماية االجتماعية في النيبال :برامج التحويل االجتماعي.

جيم -توفير وإدارة الموارد
60
البشرية المطلوبة

•تساعد على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع بأعلى
جودة ممكنة.

تعتبر وظيفة إدارة الموارد البشرية من أهم الوظائف اإلدارية - -2مهارات إدارة الموارد البشرية

األساسية لنجاح عملية تخطيط وتنظيم وتنفيذ وتقييم
برامج ومشاريع الحماية االجتماعية المختلفة .إن مؤهالت

ومواصفات العاملين في المؤسسات الحكومية ولدى

الجهات المعنية المشاركة ،باإلضافة إلى حماسهم وأدائهم،
ً
جميعا في مستوى الخدمة ونوعيتها واستمراريتها.
تؤثر

باإلضافة إلى معرفة كيفية إدارة الموارد البشرية

والتمكن من جميع الخطوات والواجبات المتعلقة بذلك،
يعتمد نجاح إدارة الموارد البشرية على مجموعة من

المهارات األساسية ،أبرزها:

>القيادة :القدرة على إدارة فريق العمل والتأثير به

- -1أهمية إدارة الموارد البشرية

وحثه على تحقيق أهداف البرامج والمشاريع؛

إن إدارة الموارد البشرية هي إحدى أهم الوظائف

الداخلية والخارجية كافة بما يؤمن وضوح الرؤية

•تساعد على تحديد الكفاءات المطلوبة في

>فهم بيئة العمل :القدرة على استيعاب ثقافة العمل

•تساعد على وضع تصور للمهارات الشخصية

>التفكير االستراتيجي :القدرة على تأقلم أهداف

•تساعد على توفير قوة بشرية مؤهلة للقيام بالمهام

واستقطاب الموارد البشرية المناسبة.

اإلدارية فهي:

العاملين لتأدية األعمال.

والمهنية التي ينبغي توفرها في الموظفين.
الموكلة إليها.

•تساعد على تنمية ورفع كفاءة العاملين
في سبيل تحقيق أهداف البرامج

والمشاريع.

تحسن وتطوّ ر كيفية التواصل داخل المؤسسة
•
ّ
الحكومية ومع الجهات المعنية.

>التواصل :القدرة على التواصل الفعال مع األطراف
واألهداف للجميع؛

ومتطلباتها والعوامل المؤثرة فيها؛

خطة الموارد البشرية مع أهداف البرامج والمشاريع

- -3مراحل إدارة الموارد البشرية
تتألف عملية إدارة الموارد البشرية من المراحل التالية:
>المرحلة األولى :تحديد االحتياجات الوظيفية
للبرامج والمشاريع من خالل:

•تساعد على توضيح نظام العمل وطرق سيره

•تحديد االحتياجات الوظيفية وتوزيعها

•تعزز رضا وامتنان العاملين حول دورهم الوظيفي.

•تصميم خريطة أقسام ووظائف العمل.

لتحقيق البرنامج.

على وظائف؛
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5
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4

2
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3
ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ

2
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ
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1
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

>المرحلة الثانية :التحليل والتوصيف الوظيفي:
أي تحليل وكتابة وصف كامل للعمليات والمهام
والمسؤوليات والمؤهالت التي يتطل ّبها العمل

لتنفيذ البرامج والمشاريع من خالل:

•تطوير التوصيف الوظيفي لكل العاملين؛
•تعريف العاملين على مختلف الوظائف
وعالقة بعضها ببعض.

>المرحلة الثالثة :استقطاب الكفاءات واختيار
العاملين المناسبين لتأدية األعمال من خالل:
•اإلعالن عن الوظيفة ونشرها؛

•اختيار أفضل الكفاءات المناسبة للوظيفة الشاغرة.

>المرحلة الرابعة :تحفيز العاملين وتطوير أنواع
وأشكال الحوافز في سبيل تعزيز حماس ورضا
الموظفين من خالل:

•تطوير طرق وأساليب تحفيزية متعددة؛
•الترويج لبيئة عمل تعاونية ومنتجة.

>المرحلة الخامسة :تقييم أداء العاملين

وتوجيههم نحو تأدية المهام الموكلة إليهم
في سبيل تحقيق األهداف من خالل:

•تطوير نظام لتقييم األداء وتطبيقه؛
•مرافقة العاملين في تطوير أدائهم.

>المرحلة السادسة :تدريب العاملين في

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

سبيل تطوير أدائهم المهني ورفع مستوى

إنجازاتهم من خالل:

•تحديد حاجات العاملين للتطوير والتدريب؛
•توفير برامج بناء قدرات إدارية وفنية.

- -4استراتيجيات توفير الكفاءات الالزمة
يعتمد نجاح تنفيذ برامج ومشاريع الحماية

االجتماعية على الكفاءات العاملة في تطبيقها

والقدرات المتوفرة لدى الموارد البشرية .خالل

تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية ،يمكن للحكومة

توفير القدرات المطلوبة من خالل الوسائل التالية:

)أ (بناء قدرات العاملين في القطاع العام:
إن العاملين في القطاع العام هم الموارد األساسية

التي ستعتمد عليهم الحكومة خاصة إذا اختارت أن

تنفذ البرامج والمشاريع من خالل المؤسسات العامة.

ثمّ ة نوعان من القدرات المطلوبة من أجل تمكين

العاملين من التنفيذ بنجاح ،وهي :القدرات اإلدارية،

مثل القيادة والعمل الجماعي وإدارة الموارد البشرية

والمشاريع؛ والقدرات الفنية ،مثل المهارات المتعلقة
بالبحث وتحديد الحاجات وتوفير الخدمات؛
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(ب) جذب الكفاءات اإلضافية لتنفيذ سياسة
الحماية االجتماعية:

الوظيفي وإما من ناحية وضوح هيكلية العمل،

في العديد من األحيان ،ال تمتلك المؤسسات العامة كل

مسؤول عن ماذا)61؛

الكفاءات المطلوبة من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع ،ما

يتطلب أن تجذب الجهة المنفذة موارد بشرية جديدة

تمتلك كفاءات في مجاالت األبحاث والخدمات وإدارة

المشاريع .من المهم أن تحترم المؤسسة المنفذة المبادئ

ً
سواء في مواقع بدوام كامل أم
التالية خالل التوظيف،
ً
لفترة محددة أو في منصب استشاري ،وفقا للمبادئ التالية:
 -1مبدأ الجدارة :يعمل هذا المبدأ على أساس تعيين

الشخص المناسب في المكان المناسب .ويضمن
ذلك خلق مناخ تنافسي واالختيار على أساس

األنسب واألجدر .لتطبيق مبدأ الجدارة يجب األخذ
بعين االعتبار مهارات ومعارف وقدرات الفرد ذات

الصلة بمتطلبات العمل؛

 -2مبدأ المساواة :قرارات التوظيف يجب أن تكون

التحيز والمحسوبية .وال تخضع
محايدة وخالية من
ُّ
للتمييز بين الجنسين أو أي نوع من التمييز؛

 -3مبدأ االهتمام :الموظف في القطاع العام ،أو
ّ
يتحلى
في أي وظيفة لها منفعة عامة يجب أن

والمحاسبة والتسلسل الهرمي في المؤسسة (من
 -6التعاون مع الشركاء لالستفادة من الكفاءات

المتوفرة لديهم :أن إحدى إيجابيات إشراك الجهات
المحلية ومنظمات المجتمع المدني هو إمكانية

االستفادة من مواردهم البشرية والكفاءات

التي يمتلكونها من أجل تطوير وتنفيذ البرامج

والمشاريع .في بعض األحيان ،من الممكن أن تقدم
منظمات المجتمع المدني هذه الخبرات بشكل

مجاني أو بتكاليف قليلة .وفي أحيان أخرى ،من

الممكن إسناد عقود للجهات المختلفة (من جامعات
أو قطاع خاص أو منظمات المجتمع المدني)

لتقوم بأعمال المؤسسة العامة في تنفيذ البرامج

والمشاريع ،خاصة إذا ساهم ذلك بتخفيض

التكاليف واألعباء المالية على الحكومة ،شرط

أن تحتفظ هذه األخيرة بوظيفة اإلشراف على

التنفيذ للتأكد من أن المواطنين المستهدفين من

الحماية االجتماعية يحصلون على الخدمات بذات
جودة وبالتساوي.

بحس من المسؤولية المدنية .من المهم أن تكون
ّ
الموظف
متطلبات الوظيفة في مجال اهتمام

- -5شروط اإلدارة الداخلية الجيدة

 -4مبدأ الشفافية :قرارات التوظيف يجب أن تكون

يعتمد نجاح المؤسسات الحكومية في تنفيذ البرامج

 -5مبدأ الوضوح :الوضوح إما من ناحية التوصيف

االلتزام بالشروط المبنية في الشكل أدناه:

لضمان التفاني في العمل؛
شفافة وعرضة للمراجعة؛
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والمشاريع الهادفة إلى ضمان الحماية االجتماعية على

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ �ﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﻭﺃﻛﺒﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨ�ﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ

ﺇﺷ�ﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣ�ﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮ�ﺮ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪ�ﺍﺕ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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دال -وضع الموازنة المالية لتنفيذ سياسة
الحماية االجتماعية

بحيث توضع هذه األهداف في خطة عمل مستقبلية
ً
غالبا ما تتضمن الموازنة
ولمدة زمنية محددة.

تبقى سياسة الحماية االجتماعية فكرة جيدة ال أكثر إذا لم

االجتماعية .في هذه الحال ،يجب أن تكون الكلفة

تترافق مع موازنة مالية من أجل تنفيذها .إن إعداد موازنة

لسياسة الحماية االجتماعية يأخذ بعين االعتبار العناصر
التالية :كلفة التنفيذ ومقارنتها بالنتائج المرجوة ،واستفادة
مختلف الفئات من سياسة الحماية االجتماعية .هذه

العناصر أساسية التخاذ قرار بتب ّني الموازنة أو رفضها.
عملية معقدة وذات أبعاد
إن عملية وضع الموازنة
ّ

عديدة .تحاول هذه الفقرة تبسيط هذه العملية من

أجل تسهيل كيفية استخدامها ،ولكن ال يمكن االستغناء
عن أصحاب الكفاءات في الحكومة أو الخبراء

الخارجيين من أجل تطويرها.

ً
ً
خاصا بتمويل سياسة الحماية
جزءا
العامة للحكومة

معقولة بحيث تستطيع الحكومة تغطيتها من خالل
موازنتها العامة على المديين القصير والبعيدّ ،
وأل

ً
أعباء إضافية على األسر والمجتمعات المحلية.
تضع

أما في حال عدم ورودها ضمن الموازنة العامة فيكون
ذلك بسبب تمويلها من خارج خزينة الدولة ،أي من

قِ بل جهات مانحة أخرى.

- -1الموازنة على أساس النتائج

63

الموازنة على أساس النتائج هي عملية ترتكز

على التالي:

ً
انطالقا من مجموعة من األهداف
•صياغة الموازنة
ً
مسبقا ومن النتائج المتوقعة؛
المحددة

بشكل عام ،تعتمد فكرة الموازنة على محاولة وضع

•النتائج المتوقعة تبرر االحتياجات من الموارد

تقديرات كمية في ضوء الظروف المستقبلية المتوقعة.

وهي مرتبطة بالمخرجات؛

تقوم الحكومة بإعداد الموازنة لفترة زمنية محددة
وهي تحتوي على توقعات اإليرادات والنفقات ،وغالباً

•يتم قياس األداء الفعلي وتحقيق النتائج من
خالل مؤشرات أداء موضوعية.

ما تكون لمدة سنة .يجب أن يوافق المجلس التشريعي

على الموازنة العامة ويصدرها كقانون ،ما يجيز للحكومة
ً
وفقا للقواعد المحددة في الموازنة.
إنفاق األموال

إن االستخدام الفعال للموازنة على أساس النتائج

ً
تحديدا ،يمكن تعريف موازنة سياسة الحماية
بشكل أكثر

مثل التدقيق المالي والرقابة اإلدارية وتقييم األداء

االجتماعية على أنها ترجمة كمية ألهداف السياسة

يرتبط باستخدام مجموعة من األدوات األخرى
مقارنة بتصميم سياسة الحماية االجتماعية.

تعتمد الموازنة على أساس النتائج على المنهجية التالية:

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ
)ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺸ��ﺔ،
ﺍﺩﺍ��ﺔ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ
)ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮ�ﻞ
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ثمّ ة العديد من التحديات التي يمكن أن

أو خارج خزينة الدولة) ،يجب أن تكون

أساس النتائج ،وهي:

وكاملة .ويمكن ضمان ذلك من خالل:

تؤثر على تصميم ونجاح الموازنة على

•تعدد وجهات النظر حول المدخالت

والمخرجات والنتائج واآلثار المرجوة
لدى األطراف المعنيين في تصميم

الموازنة؛

•عدم وضوح األهداف؛

موازنة السياسة واضحة وشمولية

•اعتمادها على بيانات شاملة وحديثة
عن الحماية االجتماعية على فترةٍ

زمنية متواصلة؛

•مراجعة المشاريع الحالية وموازناتها من
أجل التأكد من عدم تداخل البرامج

•صعوبة الحصول على مؤشرات مناسبة

والنشاطات؛

•صعوبات التنفيذ وعدم توفر الموارد المالية

وفهم دورها وآليات التشارك معها

وبيانات ذات الصلة؛
والبشرية المطلوبة.

•التواصل مع الجهات المؤثرة

لتمويل وتنفيذ سياسة الحماية

االجتماعية.

- -2مبادئ تصميم الموازنة
بغض النظر عن كيفية تمويل تنفيذ

سياسة الحماية االجتماعية (من داخل

ﻣﺪ�ﺍﺀ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ

ثمّ ة العديد من الجهات المعنية بشكل

مباشر وغير مباشر بوضع الموازنة .هذه
الجهات هي:

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

ﺍﻷﺣ�ﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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- -3أهمية إعداد الموازنة العامة

64

ً
ايضا إشراك أكبر عدد من
ومن المهم

الجهات المعنية خالل إعداد الموازنة .بهذه

ً
فضال عن كونها تحتسب اإليرادات والنفقات لتنفيذ

الطريقة يشعر المشاركون بالمسؤولية تجاه

ّ
تؤدي الوظائف التالية:
مهمة

من مساهماتهم.

سياسة الحماية االجتماعية ،تعتبر الموازنة أداة
•أداة للتخطيط :فهي تعطي فكرة كمية

تحقيق األهداف ومن ّ
ثم يمكن أن يزيدوا

ّ
محد دة عن البرامج والمشاريع المستقبلية

تتألف موازنة سياسة الحماية االجتماعية

إعداد الموازنة واإلجراءات المتبعة ،يتم

 .1النفقات ،وتتضمن كلفة برامج ومشاريع

االنشطة الالزمة؛

اللوجستيات الخاصة بتنفيذ سياسة

لتحقيق الحماية االجتماعية .ومن خالل

اختيار أفضل األساليب والطرق لتنفيذ

•أداة للتنسيق بين العاملين والشركاء

والتواصل في ما بينهم وتحفيزهم :فهي

من قسمين رئيسيين:

الحماية االجتماعية باإلضافة إلى كلفة

الحماية االجتماعية.

 .2اإليرادات التي ستحققها الحكومة

والمتغيرات
تضمن التنسيق بين جميع العوامل
ّ

بشكل مباشر أو غير مباشر خالل تنفيذ

الداخلية واألقسام والوظائف ،وهذا يتطلب

الداخلية أو من خالل منح خارجية.

والظروف المحيطة المؤثرة ،بما فيها الظروف

إشراك الجهات المعنية ليس فقط خالل عملية
ً
أيضا عند اإلعداد ،مما يحفز هذه
التنفيذ بل
الجهات على رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق

األهداف المرجوة؛

•أداة للرقابة :تهدف الرقابة إلى التأكد من

سياسة الحماية االجتماعية من مواردها

ً
دائما تقليص النفقات المالية
من األفضل

اإلدارية واللوجستية وتكريس أكبر قسم

من التمويل على البرامج والمشاريع .كما
أنه من األفضل أن تتضمن الموازنة جزءاً

تحقيق األهداف التي تم تحديدها في مرحلة

لتغطية الحاالت الطارئة مثل ارتفاع

يضمن فعالية العمل واالنسجام مع سياسة

أو اندالع حروب.

التخطيط والتنسيق بين الجهات المنفذة بما
الحماية االجتماعية وأهدافها .يشكل ذلك

معايير لتثمين وتقييم ،وبالتالي تعديل

وتصويب/تصحيح ،األداء الفعلي من خالل
مقارنته بالخطط الموضوعة.

- -4إعداد الموازنة

أسعار المواد األساسية ووقوع أزمات

في بعض الحاالت ،يقوم المجتمع المحلي

بالتشارك مع الدولة في تحديد الفئات التي
يجب التطرق إليها وفي إعداد الموازنة

لفعل ذلك .يسمى هذا النوع من التشارك بنظام
ُ
ً
سابقا في
الموازنة التشاركية .وكما أ شير
الفصل السابع من الدليلُ ،ت ّ
عد مدينة بورتو

يعتمد إعداد موازنة لسياسة الحماية االجتماعية

أليغري في البرازيل من المدن الرائدة في

ّ
محد دة .يبدأ التخطيط
تنفيذها خالل فترة زمنية

هذه المدينة في إعداد موازنة بعض

واختيار البرامج والمشاريع المناسبة من أجل
ً
أيضا أن ُيؤخذ
تحقيق النتائج المرجوة .من المهم

عن طريق انتخاب ممثلين يقدمون مقترحات

مختلفة يتم بعدها انتخاب المقترح األنسب.

تنفيذ هذه البرامج والمشاريع كعدم وجود

بالنموذج الذي قدمته بورتو أليغري في

على التخطيط للبرامج والمشاريع التي ُيراد

مع تحديد سياسة الحماية االجتماعية وأهدافها

بعين االعتبار التحديات التي يمكن أن تعيق

تمويل كاف لتحقيقها.

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

تطبيق نظام الموازنة التشاركية .يشارك سكان

السياسات التي تعدها بلديتهم ،ويتم ذلك

ٌ
عدد كبير من المدن البرازيلية
وقد لحق
عام 1989

.65
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مثال إعداد الموازنة العامة لدولة
66
زامبيا للعامين 2006-2005
2006

2005

27.7

28.2

النفقات

26.0

26.3

 -1نفقات الدولة

23.6
15.6
8.0

23.6
16.3
7.3

2.3
2.0
0.3

2.7
2.3
0.4

1.8
1.3
0.4

1.9
1.2
0.7

1.0-

1.3-

(أ) نفقات غير مالية
	-نفقات جارية؛

	-نفقات رأس المال.

(ب) الفائدة

	-الدين الداخلي؛

2006

2005

26.7

26.9

العائدات

23.4

23.6

 -1عائدات الدولة

17.4
17.0
0.5

17.7
17.2
0.5

(أ) عائدات

0.6

0.6

	-عائدات الضرائب؛

	-عائدات غير ضريبية.

(ب) منح

	-الدين الخارجي.

 -2نظام الضمان
االجتماعي
	-األرباح المدفوعة؛
	-اإلدارة.

 -2نظام الضمان
االجتماعي

3.3
2.0
0.9
0.6
0.5

3.3
2.0
0.9
0.6
0.5

0.6

0.7

(ب) دخل االستثمار

0.7

0.6

(ج) التحويالت الحكومية

(أ) مساهمات

	-من الموظفين؛

	-من أصحاب األعمال الخاصة؛
	-أصحاب األعمال العامة.

النتيجة العامة
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- -5إدارة الموازنة

إن االلتزام بهذه المبادئ يحتم على الجهة أو الجهات

تعتمد اإلدارة الرشيدة لموازنة سياسة الحماية

رئيسيين :المراقبة والمراجعة.

االجتماعية على مبادئ اإلدارة المالية وهي التالية:

› ›المساءلة والمحاسبة :إيضاح كيفية صرف

الموازنة أمام الجهات المعنية كافة واإلجابة
عن كل االستفسارات حول التنفيذ.

› ›الشفافية :إعداد تقارير مالية دقيقة

ّ
دوري حول
وصحيحة وكاملة وبشكل

تنفيذ الموازنة.

› ›قابلية االستمرار :تحقيق التوازن بين اإليرادات
والنفقات من أجل ضمان استمرارية تنفيذ
سياسة الحماية االجتماعية.

› › ُحسن اإلشراف :وجود كادر بشري كفوء

مهمته اإلشراف على حسن صرف الموازنة
ً
وفقا لمعايير الرقابة والشفافية والفعالية.

المنفذة لسياسة الحماية االجتماعية القيام بعملين

- -6المراقبة
تقتصر على مقاربة الموازنة بالنتائج المرجوة من سياسة

الحماية االجتماعية بشكل دوري كل شهر أو كل ثالثة أشهر
حسب حجم الجهة المنفذة وحاجتها .فيتم مقارنة المداخيل
فعلي ًا خالل فترة محددة مع المداخيل
والتكاليف المحققة
ّ

والتكاليف المرتقبة خالل المدة نفسها ،ويتم تحديد الفوارق

وتحليل أسبابها .في حال وجود فوارق ،يجب فهم أسبابها

والتأكد من كون هذه الفوارق مؤقتة أو ال تتكرر بشكل دائم.

عادة ما يكون سبب الفوارق أحد األسباب التالية :تغيير في

أسعار المواد أو الخدمات المتوفرة في السوق ،تغيير في
الكمية ،تغيير في األنشطة ،تغيير في توقيت التنفيذ.

يساعد الجدول التالي في مراقبة موازنة سياسة الحماية االجتماعية وتحديد الفروقات:

الموازنة مقارنة بتقرير األداء الفعلي من  1كانون الثاني/يناير ولغاية  31آذار/مارس 2015
بنود الموازنة

الموازنة اإلجمالية

من شهر  1إلى
شهر 3

الفارق:
سلبي/إيجابي

الفارق
(بالنسبة المئوية)

مالحظات

اإليرادات الفعلية
النفقات/االلتزامات

- -7المراجعة
في نهاية السنة المالية ،تقوم الجهة أو الجهات المنفذة

•التعلم من التجربة السابقة واالستفادة من
المعرفة المكتسبة.

لسياسة الحماية االجتماعية بمراجعة الموازنة من أجل

إن المراقبة والمراجعة خطوتان أساسيتان يجدر القيام

من هذه التجربة إلعداد موازنة السنة المقبلة.

من الجهات الرقابية المالية الرسمية أو من خالل تلزيم

ضمان شفافية وفعالية التنفيذ باإلضافة إلى االستفادة

تساعد المراجعة في:

بهما من قِ بل فريق مختص من المدققين – يتم تعيينهم
ذلك لمؤسسات خاصة متخصصة في عملية التدقيق
المالي – يتمتع بالكفاءة العملية (بخاصة الشفافية

ّ
المتبعة؛
•إحداث التغييرات المناسبة في السياسات

والنزاهة) والتقنية الالزمة والمعرفة التامة بمكونات

َّ
الميزانية؛
المتبعة في إعداد
•تحسين الطرق
ّ

ذلك ،يجب أن تتوفر اإلرادة السياسية لضمان الشفافية

•استنتاج طرق أفضل إلتمام المهام والنشاطات؛
فعالية أهداف المؤسسة؛
•تقييم
ّ

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

ومتطلبات سياسة الحماية االجتماعية .باإلضافة إلى

خالل المراقبة والمراجعة ولنجاح هاتين الخطوتين.
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في ما يلي بعض النشاطات اإلضافية التي ّ
فعالية الرقابة والمراجعة.67
تعزز من
ّ

• وضع قوانين إدارية تسهل تنفيذ سياسة الحماية

• بناء قدرات فريق العمل حول المعايير الدولية للمراقبة

• إصدار المدفوعات إلى حسابات مصرفية بدل إصدار
ً
نقدا ؛
شيكات أو الدفع

• استخدام قنوات التواصل االجتماعي كافة لضمان جودة

االجتماعية ومراقبتها ومراجعتها؛

• اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحديثة

والمراجعة؛

وفعالية المراقبة والمراجعة؛

• القيام باستبيانات دورية لمسح آراء المواطنين حول تنفيذ

لضمان شفافية إدخال المعلومات وإدارتها عند المراقبة

سياسة الحماية االجتماعية وصرف موازنتها؛

• توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات؛

• توفير الموارد الالزمة للمراقبة والمراجعة؛

• تصميم برامج للوقاية من الغش وضمان الشفافية عند

• وضع نظام للعقوبات في حال اإلخالل بتنفيذ سياسة الحماية

والمراجعة؛

صرف موازنة سياسة الحماية االجتماعية.

االجتماعية وصرف موازنتها.

• تنظيم حمالت مناصرة لزيادة وعي الجهات المعنية كافة حول المراقبة والمراجعة وكيفية إشراكهم في ذلك.

- -8آليات تمويل سياسة
68
الحماية االجتماعية

نشرت منظمة العمل الدولية دراسة أكدت خاللها

يعتمد تمويل سياسة الحماية االجتماعية

تغطية نفقات تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية.

ّ
واالد خار
على قدرة الدول على إنتاج الدخل

وتوليد اإليرادات .كما يعتمد التمويل على

أداء أسواق المال المحلية وتوافر التمويل

الخارجي ،مثل االستثمارات األجنبية

قدرة جميع الدول ،بما فيها البلدان النامية ،على

وأظهرت الدراسة أن كلفة خدمات الحماية

االجتماعية األساسية في بنغالدش والهند وكينيا

وباكستان ال تتخطى  10في المائة من الناتج
المحلي االجمالي.

والقروض والمنح.

إن البيئة االقتصادية الديناميكية واستقرار

ً
حاليا  ،تعاني الكثير من الدول النامية من تدني

التمويل الوطني.

معدالت النمو ،بسبب قلة االستثمارات األجنبية

االقتصاد العالمي عامالن أساسيان لتوفير

القدرة اإلنتاجية للقطاعين العام والخاص ،وانخفاض
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والتحويالت المالية باإلضافة إلى غالء أسعار

السلع األساسية وتدهور معدالت التبادل التجاري.
ولكن بالرغم من ذلك ،يقوم العديد من هذه الدول

بإيجاد حلول مبتكرة لتمويل سياسات الحماية

االجتماعية وذلك بالتزامن مع التزام الدول المانحة

بزيادة المساعدات اإلنمائية.

إحدى أهم الركائز لتمويل سياسة الحماية

االجتماعية هي وجود اإلرادة السياسية وتوفر

الموارد الالزمة لذلك .كما يلعب المجتمع المدني
ً
ً
مهما في حث الدولة على وضع
دورا
واإلعالم

سياسة الحماية االجتماعية على سلم أولوياتها

استخدامها لزيادة إيراداتها ،وبالتالي تغطية نفقات
ً
ً
كليا:
جزئيا أو
تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية
 -1الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع
والخدمات االستهالكية ،مثل ضريبة المبيعات
وضريبة القيمة المضافة.

 -2الضرائب المباشرة على مداخيل وثروات
األفراد (ممتلكاتهم) والشركات.

 -3ضريبة الموارد الطبيعية على الشركات
المحلية واألجنبية التي تستثمر الموارد

الطبيعية للبلد.

 -4ضريبة الواردات والمبيعات عند دخول أو
خروج السلع عبر حدود البالد.

والعمل على تنفيذها.

 -5إنشاء مشاريع إنتاجية من أجل االستفادة

ثمّ ة آليتان لتمويل سياسة الحماية االجتماعية:

المتوفرة وإعادة استثمار دخل المشاريع لتغطية

•تمويل داخلي؛

•تمويل خارجي.
يرتكز التمويل الداخلي إلى قيام الدولة بتغطية

جميع نفقات تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية من
دون الحاجة إلى دعم جهات خارجية.

أنواع التمويل الداخلي:
>فردي :يقوم األفراد بتغطية كامل النفقات للحصول
ً
مثال :من خالل
على خدمات الحماية االجتماعية.
دفع اشتراكات دورية تهدف إلى تمويل صندوق
يغطي نفقات االستشفاء والتعليم والشيخوخة

وغيرها من الخدمات وغيرها.

>تقاسم التكاليف بين األفراد والحكومة:

يقوم األفراد بدفع جزء من نفقات الحصول على

من الموارد الطبيعية واالقتصادية والزراعية
نفقات سياسة الحماية االجتماعية.

إن الضرائب المذكورة أعاله ليست الوحيدة التي

يمكن استثمارها لتمويل تنفيذ سياسة الحماية
عالميا وإقليمياً.
ً
ً
شيوعا
االجتماعية ،إنما هي األكثر
ويجب مراجعة القانون الضرائبي لكل بلد من أجل

ضمان االستفادة من مصادر التمويل المحتملة كافة.
لكل نوع من أنواع التمويل الداخلي مجموعة من
التحديات .أبرز هذه التحديات:

•صعوبة اعتماد التمويل الفردي من كافة

المواطنين بسبب غالء المعيشة وارتفاع كلفة

خدمات الحماية االجتماعية؛

•عدم تطبيق القوانين بشفافية وفعالية ،مثل

عدم تصريح ذوي الدخل العالي عن ممتلكاتهم
وإيراداتهم ،أو تهرّ ب الشركات من التصريح

عن مجمل أرباحها ،ما يمكن أن ّ
يقلل من نسبة

خدمات الحماية االجتماعية وتدفع الحكومة
ً
ً
اشتراكا
مثال :يدفع المواطنون
الجزء اآلخر.

اإليرادات إلى خزينة الدولة؛

التكاليف المتبقية.

القوانين الضرائبية وتحديثها؛

ً
ً
ّ
وتغطي الحكومة
سنويا لالستشفاء
رمزيا

>تغطية كاملة وشاملة من قِ بل الحكومة :تقوم

الحكومة بتغطية كامل النفقات لتقديم خدمات

الحماية االجتماعية للمواطنين.

وثمّ ة العديد من الوسائل التي يمكن للحكومة
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• عدم كفاءة الموارد البشرية المتوفرة لتطبيق
•النساء واألسر الفقيرة تنفق القسم الكبير من

دخلها على السلع والخدمات االستهالكية مما

يجعل هذه الضرائب مفروضة على شريحة
ّ
محد دة من المواطنين أكثر من غيرها .من

هنا تجدر اإلشارة إلى أهمية اعتماد نموذج

98

الضرائب التصاعدية ()progressive taxation
يصب في صالح الفقراء (.)pro-poor
ألنه
ّ

إن نجاح هذه الشراكات يعتمد على العديد من

العوامل ،أبرزها:

 -1إلمام الحكومة بقوانين التمويل الخارجي ومعايير

التمويل الخارجي:

تقديم طلبات المنح وكيفية ملئها وإبرام الشراكات.

أمّ ا في ما يخص التمويل الخارجي ،فإنه يقوم

لدى كل من الجهات المعنية ،مهمته التنسيق

لتغطية نفقات تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية

بفعالية وشفافية.

كما يمكن إنشاء شراكات بين الحكومة والقطاع

المعنية كافة.

الجهات الثالث مجتمعة.

الجهات المعنية جميعها.

 -2وجود فريق من المختصين ذوي الكفاءة

والتأكد من تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية

على مبدأ التشارك بين الدولة وجهات أخرى

 -3وجود آليات تواصل فعالة بين الجهات

أو قيام جهات خارجية بتغطية جميع النفقات.

 -4تحديد واضح وشفاف ألدوار ومسؤوليات

الخاص ،أو الحكومة والدول المانحة ،أو هذه

مثال من زامبيا

69

ً
مثاال عن تعدد مصادر تغطية سياسات الحماية االجتماعية في دولة
البياني التالي
يتضمن الرسم
ّ
زامبيا لعامَ ي  2005و.2006

0.04
0.25

0.01

2006
0.21

0.09
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

0.4

ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ

0.05

2005

ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺁﺧﺮ

0.3

0.01

0.2

0.09
0.35
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تتوزع نفقات سياسات الحماية االجتماعية على فئات

موازنة سياسات الحماية االجتماعية في دولة زامبيا

المسبق .يتضمن الرسم البياني التالي مخطط توزيع

اإلجمالي وذلك بين عام  2005وعام .2025

وحجم النفقات في كل قطاع كنسبة من الناتج المحلي

عدة ،ويتم تحديد هذه الفئات عن طريق التخطيط

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻻﻣﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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هاء -تمرين :عمل مجموعات ـ تحديد برامج الحماية االجتماعية

ضمن مجموعات اختر ّ
عدة برامج للحماية االجتماعية في أي من مجاالت الصحة أو التربية أو مكافحة الفقر
وطوّ رها حسب النموذج التالي:

نوع البرنامج

الهدف الرئيسي

تفاصيل البرنامج

النطاق الجغرافي/
المستفيدون

الجهة المديرة
للمشروع

الجهة المانحة
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 .9تقييم سياسات الحماية االجتماعية
وتصويبها وتعديلها
ّ
خطة الفصل
>هدف الفصل

يهدف هذا الفصل إلى تمكين صناع القرار والمعنيين من تصميم آلية تقييم ومتابعة من أجل التأكد من
ً
وفقا للتحديات التي يمكن مواجهتها.
تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية بفعالية وأقلمتها

>أسئلة محورية

•ما هي المؤشرات الواجب اتباعها من أجل تقييم نجاح مسار تطوير سياسة الحماية االجتماعية؟
•كيف يتم وضع خطة لتقييم ومتابعة مسار تحقيق سياسة حماية اجتماعية؟

•ما هي قصص النجاح والدروس المستفادة من التجارب العالمية حول تقييم وتصويب وتعديل مسار
تطوير سياسة الحماية االجتماعية؟

>تصميم الفصل

قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة أشخاص واطرح عليهم األسئلة التالية:
ّ
•ما هي مراحل تقييم سياسة الحماية االجتماعية وما أهميتها؟
•ما هي الشروط لنجاح تقييم سياسة الحماية االجتماعية؟

• ّ
عد د بعض أساليب التصويب التي يمكن اتباعها بعد إجراء تقييم السياسات؟

اطلب من كل مجموعة تعيين مقرّ ر لعرض نتائج عمل المجموعات.

قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة إلى سبعة مشاركين واطلب منهم اإلجابة على األسئلة التالية:
ّ
ً
•انطالقا من أجوبتكم على األسئلة المطروحة في الفصل الثامن ،صمموا آلية تقييم لسياسة
الحماية االجتماعية في بلدانكم؛

•ما هي التحديات التي يمكن مواجهتها خالل تنفيذ التقييم؟
•كيف ستعالجون هذه التحديات؟

اطلب من المشاركين عرض نتائج نقاشاتهم بعد تدوينها على أوراق كبيرة.
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ألف -تعريف عملية تقييم سياسة الحماية
االجتماعية وأهميتها
إن عملية تقييم سياسة الحماية االجتماعية هي دليل

على فاعلية الوزارة أو اإلدارة العامة المعنية .ومع ذلك

ال يزال استخدام هذه الخطط لبرامج سياسة الحماية
نادرا في دول العالم الناميّ .
ً
إل ّ
أنه ثمّ ة
االجتماعية

باء -أهداف تقييم سياسة الحماية االجتماعية
>قياس مستوى النجاح :الحصول على معلومات حول
مدى تحسن المستوى المعيشي والظروف المعيشية

للمواطنين وأداء المؤسسات المعنية خالل تنفيذ

سياسة الحماية االجتماعية.

>الشفافية :إطالع صناع القرار والجهات المانحة

تجارب تركز على النتائج ،مثل برامج التحويالت النقدية

والمواطنين وجميع األطراف المعنية على نتائج

وبرامج التشغيل المؤقتة الحكومية في األرجنتين
َ
خطط تقييم
وإثيوبيا ،والتي وضعت واستخدمت

>التخطيط االستراتيجي :تحليل النتائج المحققة

المشروطة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ومتابعة متكاملة ،والتي َّ
ولدت بدورها أدلة قوية على أن

المتابعة خالل تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية تساعد

على تحقيق نتائجها المرجوة .وتبين هذه البرامج أن
وجود ُن ُظم تقييم قوية يعطي مصداقية للعمل ويحث

على استخدام االقتراحات الناتجة منه إلجراء تحسينات

في اإلنتاجية والفعالية والتأثير .كما أنها تساهم في زيادة

الشفافية والفعالية في إدارة سياسات الحماية االجتماعية
والسياسات العامة ،ما يسهل مكافحة الفساد.

نظام التقييم هو األداة اإلدارية األساسية التي تقدم بانتظام

سياسة الحماية االجتماعية وكيفية استخدام الموارد.
من أجل التخطيط ووضع االستراتيجيات

لسياسة الحماية االجتماعية والسياسات العامة

في المستقبل.

>تطوير األداء :إعادة النظر في كيفية استخدام

الموارد البشرية والمالية وإدارة العالقات مع الشركاء

من أجل استخالص الدروس الستخدام الموارد ،وبناء
العالقات بفعالية أكبر في المستقبل.

>تطوير مهارات فريق العمل :يساعد التقييم في

تحديد الثغرات في تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية
ومن ثم معرفة ما هي المهارات التي يحتاجها فريق

العمل لتنفيذ أفضل لسياسة الحماية االجتماعية.

معلومات عن مدى نجاح البرنامج أو سياسة الحماية
االجتماعية بحيث ّ
تمكن مدراء البرنامج والمسؤولين عن

تعتمد عملية التقييم بدرجة كبيرة على المراقبة

الالزمة لتحسين تنفيذها .وتكون عملية المتابعة مستمرة

ومدى الدقة وااللتزام في استخدام الموارد البشرية

تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية من اتخاذ اإلجراءات

خالل فترة وضع وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية،
ً
جزءا ال يتجزأ من أي سياسة .فنظام
وينبغي أن تكون

المتابعة شامل ،ويستخدم بجدية ،ويتكيف مع سياسات

البالد والبيئة التي يتم فيها تنفيذ السياسات.70

الدورية لفعالية تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية
والمالية .يجب أن تقوم الجهة المنفذة لسياسة

الحماية االجتماعية بقيادة عملية التقييم بالشراكة

مع الجهات المعنية كافة ،بما في ذلك ضمان تمثيل

صحيح عن المواطنين.

في ما يلي آلية لتقييم سياسات الحماية االجتماعية.73 72 71
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جيم -آلية تقييم سياسة الحماية االجتماعية

 .5نسبة استفادة الجهة المنفذة لسياسة الحماية

- -1المرحلة األولى :تحضير عملية التقييم

 .6عدد العالقات الجديدة مع الشركاء؛

(أ) بناء الثقة مع الفئات المعنية وكل من سيكون
ً
جزءا من عملية التقييم بحيث تكون العملية مبنية

 .8الكلفة الفردية/فعالية التكلفة.

على مبدأ المشاركة؛

(ب) التوافق على القواعد التي ستحكم العالقة مع

االجتماعية من خبرات وكفاءات الشركاء؛

 .7عدد الشراكات المستمرة بعد انتهاء التنفيذ؛

ّ
االطالع على نماذج وتجارب التقييم للسياسات
(ج)

العامة وسياسات الحماية االجتماعية في بلدان
ً
ً
ً
وعالميا من أجل التعرف على
وإقليميا
عربيا
أخرى

جميع المعنيين واالتفاق على كل مراحل التقييم واألطر

قصص النجاح والدروس المستفادة ونوعية التحديات

أساسها باإلضافة إلى تحديد األدوار والمسؤوليات؛

مع الواقع المحلي؛

(ج) اختيار فريق من االختصاصيين واألكاديميين

التغيرات الحاصلة
للتكيف مع
(د) التحلي بالمرونة
ُّ
ُّ

التي ستشملها العملية والمعايير التي ستطبق على

لتنفيذ عملية التقييم ،حيث من الضروري أن يكون

فريق العمل على معرفة شاملة وكاملة بسياسة الحماية

االجتماعية ومسبباتها وأهدافها وتفاصيل برامجها.

- -2المرحلة الثانية :تنفيذ عملية التقييم
(أ) تصميم آلية التقييم والحرص على أن تتالءم اآللية

خالل تنفيذ التقييم وكيفية التعاطي معها ،وأقلمتها

خالل تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية .فعلى

سبيل المثال ال الحصر ،يمكن أن تساهم عوامل

اقتصادية وسياسية في تحقيق النتائج المرجوة

لبعض البرامج والنشاطات ،لذا يجب أن يكون

فريق العمل على جهوزية تامة للتعرف على هذه

المتغيرات والتعاطي معها؛
ّ

مع تقييم أداء ونتائج سياسة الحماية االجتماعية من أجل

(ﻫ) إجراء تحليل أولي لنتائج عملية التقييم

وتوفير الحماية ضد المخاطر والتحديات طوال حياتهم
ً
مثال بحسب ما ترغب
عبر المساعدة االجتماعية ،وليس

معالجة الثغرات.

تحسين حياة المواطنين عن طريق التأمين االجتماعي،

ً
وفقا ألجندتها الدولية؛
الجهات المانحة بتحقيقه

والتواصل مع الفئات المعنية للتوافق على طرق

- -3المرحلة الثالثة :وضع تقرير نهائي حول
عملية التقييم

(ب) تحديد تفاصيل آلية التقييم ووضع أسئلة
ً
فضال عن
االستبيانات والمسح والمقابالت لذلك،

(أ) وضع تقرير نهائي حول نتائج التقييم وإرفاق

واختيار األفراد إلجراء المقابالت .ويجب أن تؤدي

حول ما هو مذكور في التقرير؛

تحديد المناطق إلجراء االستبيانات والمسح

اإلجابة على األسئلة إلى المعلومات التالية:

المستندات والبيانات كافة إلعطاء براهين علمية

 .1معلومات جديدة حول حاجات المواطنين

(ب) نشر التقرير في الجريدة الرسمية وعبر وسائل

 .2الطرق واألساليب المستخدمة التي

االجتماعي وجعل المعلومات في متناول الجميع؛

والمخاطر والتحديات التي يعانون منها؛

ساهمت في تحقيق النتائج واألثر المرجوّ ؛

اإلعالم المرئية والمسموعة باإلضافة إلى وسائل اإلعالم

 .3الطرق واألساليب المستخدمة التي لم

(ج) تصميم آليات للمراجعة تسمح بتلقي اآلراء

 .4أسباب القصور في تحقيق النتائج

تطويرها وفعاليته وتنفيذها بشكل يسمح بالتعديل

تحقق النتائج واألثر المرجوّ ؛

واألثر المرجوّ ؛

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

حول محتوى سياسات الحماية االجتماعية ومسار
والتصويب عند الحاجة.
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يلخص النموذج التالي النقاط األساسية لتصميم وتنفيذ عملية تقييم سياسة الحماية االجتماعية.

>توفر معلومات أساسية عن تاريخ وضع سياسة الحماية االجتماعية وعن وضعها الراهن وأهدافها
واستراتيجية تنفيذها ومدتها وميزانية تطبيقها والشركاء والمنظمات المعنية بتنفيذها؛

>توضيح سبب إجراء التقييم ،أي الغرض منه والجهات المعنية بإجرائه ُ
وس ُبل استخدام المعلومات الناتجة عنه؛
ً
وفقا لمؤشرات التقييم؛
>تحديد أهداف التقييم الرئيسية ووضع أسئلة معينة
سيجرون التقييم وتوفير متطلباتهم ،أي تحديد عددهم ،والخبرة
>تحديد هوية الشخص أو األشخاص الذين ُ
المطلوبة ،والمهام الموكلة إليهم ،والكلفة المالية لتعيينهم؛

>تحديد الجدول الزمني إلجراء التقييم وكيفية إجرائه ،أي تقييم مرحلة يواكب تنفيذ السياسة أو تقييم نهائي
فقط عند انتهاء التنفيذ؛

>تحديد وتوفير الموارد اللوجستية والمادية ،أي المكاتب واألدوات الالزمة لتنفيذ خطة المتابعة والتقييم

باإلضافة إلى معالجة البيانات وتأمين الدعم اإلداري ،بما في ذلك تكلفة االستشاريين والسفر وموظفي الدعم.
ِّ
إنمائي.
متدخ ٍل
أداء
اإلنمائي ،أو للمساعدة على تقدير
ِ
ّ
ّ

دال -مؤشرات تقييم سياسة الحماية
االجتماعية

ويهدف المؤشر إلى إظهار فعالية نظام سياسة الحماية

خالل تصميم آلية التنفيذ ،يجدر التأكد من اإلجابة على

في حال وجود أي خلل .باإلضافة إلى ذلك ،يساعد

األسئلة التالية:

•كيف يمكن قياس مدى تحقيق األهداف المرجوة؟
•ما هي المعلومات والمؤشرات التي تبرهن
التغيير اإليجابي؟

•ما هي الموارد البشرية والمالية المتوفرة

والوقت الزمني المتاح لتنفيذ عملية التقييم؟

•كيف سيتم الحصول على المعلومات المطلوبة
لتنفيذ عملية التقييم؟

•كيف سيتم توزيع المهام والمسؤوليات
لتنفيذ عملية التقييم؟

تشير األبحاث إلى أهمية تقييم سياسات الحماية

االجتماعية وكيفية تنفيذها ويساعد في تحديد المسار
استخدام المؤشرات في اإلجابة على األسئلة التالية .
74

•هل ما زالت األسباب التي على أساسها وُ ضعت

سياسة الحماية االجتماعية سليمة وفي مكانها؟

•هل ما زلنا نبحث عن األثر نفسه والنتيجة المرجوة ذاتها؟
•هل الفرضيات التي وُ ضعت في مرحلة تصميم

سياسة الحماية االجتماعية ال تزال موجودة أم
تغيرت الظروف األساسية؟
َّ

•هل يتم التقدم في تنفيذ سياسة الحماية
مخط ً
ّ
تغيرات –
االجتماعية كما كان
طا لها أم ثمّ ة ُّ
سلبية أو إيجابية؟ هل نستخلص المخرجات؟

•هل هناك تجانس وانسجام بين فريق المتابعة
والتقييم وفريق التنفيذ والجهات المعنية؟

االجتماعية على أساس مؤشرات واضحة ودقيقة.

•هل تصل سياسة الحماية االجتماعية إلى

ٌ
أداة تدل على تحقيق هدف أو نشاط أو أثر.
المؤشر
ِّ
ً
وهو عامل أو متغيِّ ر يوفر وسيلة بسيطة موثوقة لقياس

•هل ّ
تنفذ السياسة بحسب الجدول الزمني

ّ
بالتدخل
التغيرات المرتبطة
اإلنجاز ،أو للكشف عن
ُّ

الفئات المستهدفة؟
ّ
نحقق باألثر الذي نطمح إليه؟
•هل
المقترح ووفق الميزانية؟
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وثمّ ة نوعان من المؤشرات الواجب استخدامهما لتقييم سياسة الحماية االجتماعية :75

أنواع المؤشرات
مؤشرات عملية ،وهي ُتعنى بالمدخالت واألنشطة

أمثلة
•	 عدد المستفيدين من سياسة الحماية االجتماعية؛
•	 عدد الحاالت التي تمت معاينتها؛

•	 عدد الحصص الغذائية التي تم توزيعها؛
•	 عدد العائالت المستفيدة.
والتغيرات الحاصلة في
مؤشرات األثر ،وهي ُتعنى بالمخرجات
ُّ
حياة المستفيدين

• التوصل إلى نظام تعليمي مجاني؛

• تقديم خدمة ضمان الصحة للمواطنين بشكل فعال؛
• فعالية توزيع العينات الغذائية والمساعدات؛

تحسن الوضع المعيشي للمواطنين والوضع األمني
• نسبة
ّ
والوضع الصحي.

عند وضع المؤشرات ،أيّ ًا كان نوعها ،يجب التأكد من

أنها واضحة ودقيقة وفعالة .في ما يلي بعض النصائح
لعملية وضع المؤشرات:

•أن تساعد في بلورة تقييم سياسة الحماية االجتماعية؛
•أن تقيس نسبة تحقيق أهداف سياسة الحماية
االجتماعية؛

•أن تقيس األسباب لوضع وتنفيذ سياسة

يلتحقون بالمدارس و/أو النتائج (األداء التعليمي).
 .4العمل :فرص العمل المأجور التي أنشأتها برامج
ضمان العمالة.

 .5اإلنفاق :إنفاق األسرة أو االستهالك كوكيل

( )proxyلإلنفاق.

 .6األصول المادية والمالية و/أو رأس المال

االجتماعي الذي يسهم في ثروة األسر.

•أن تكون واضحة ومرتبطة باألثر الذي تسعى

 .7الدخل :دخل األسرة أو دخل الفرد.
ً
مثال عدم المساواة الريفية
 .8عدم المساواة:

•أن تكون بسيطة قدر المستطاع؛

 .9األمن الغذائي :استهالك السعرات الحرارية

الحماية االجتماعية وليس النتائج فقط؛
سياسة الحماية االجتماعية لتحقيقه؛

•أن تكون عملية وقابلة للقياس؛
ً
•أن تكون متسلسلة ومترابطة وفقا لمراحل

حياة سياسة الحماية االجتماعية؛
محد ً
ّ
دة.
•أن تكون

تشير الدراسات أن معظم أنظمة المتابعة والتقييم

المتعلقة بسياسات الحماية االجتماعية تستعين بعشرة
مؤشرات أساسية وهي :76

 .1الفقر :عدد الفقراء ،ومؤشر فجوة الفقر ،و/أو
شدة الفقر.

أو الوطنية.

وعدد الوجبات في اليوم.

 .10اإلنفاق الكلي :اإلنفاق على الغذاء ،أو اإلنفاق

على الغذاء كنسبة من إجمالي إنفاق األسر.

هاء -أدوات جمع المعلومات خالل عملية
تقييم سياسة الحماية االجتماعية
يعتمد نجاح عملية التقييم على الحصول على معلومات

 .2الصحة :الحصول على خدمات الرعاية

دقيقة يمكن استخدامها في تقرير التقييم وفي تعليل

 .3التعليم :مثل عدد األطفال الذين

من خالل اعتماد األساليب التالية:

الصحية و/أو النتائج.

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

االقتراحات المقدمة .يمكن الحصول على هذه المعلومات
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>اجتماعات المراجعة :Periodic review meetings
اجتماعات المراجعة الدورية مفيدة ّ
جد ًا لتوضيح

>االستقصاء  :Questionnaireهي وسيلة لجمع

البيانات األولية التي تكون في معزل عن الباحث،

وذلك بتوجيه أسئلة معينة بأسلوب معين تجعل الفرد

فعالية سياسة الحماية االجتماعية ،ولتبادل المعلومات

يوجه إليه من أسئلة.
>قياس االتجاهات  :Attitude Surveyتمثل نوعاً
ً
خاصا من استمارات استطالع الرأي التي يمكن

تتم اجتماعات المراجعة الدورية بصورة غير منتظمة،

واألفكار وحل المشاكل والتخطيط المستقبلي .يمكن أن

في موقف يشجعه على إبداء رأيه واإلجابة على ما

ً
بناء على الغرض
ويمكن أن تكون رسمية أو غير رسمية،
منها ،وسلطة األفراد المتوقع حضورهم للمشاركة.

َّ
ويعد قياس
استخدامها لقياس نتائج برنامج تدريبي.
ألن المعلومات التي تم جمعها
االتجاهات غير دقيق ّ

قد ال تعكس المشاعر الحقيقية للمشارك ،كما أن

السلوك والمعتقدات والمشاعر اإلنسانية ال تكون ثابتة
وتتغير مع الوقت والظروف.

>المقابلة  :Interviewمن خالل مناقشة عامة

ومفتوحة توفر للفرد الذي ُتجرى معه المقابلة الحرية
الكاملة في التعبير عن نفسه ومشاعره وآرائه.

واو -معوقات تنفيذ عملية التقييم
يمكن أن تواجه عملية تقييم سياسة الحماية االجتماعية
مجموعة من التحديات منها :77

>المالحظة  :Observationتعد المراقبة أداة مفيدة

في التقييم وترتكز على مالحظة أداء المشارك ،سواء
كان ذلك قبل تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية أو
ّ
التغيرات التي تطرأ على سلوكه.
وتسجل
أثنائها،
ُّ

•عدم توفير الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات
عملية التقييم؛

•عدم رصد الوقت الكافي للتنفيذ؛

•عدم الحصول على المعلومات المطلوبة إلتمام
عملية التقييم.

يساعد النموذج التالي في تحديد مدى الجهوزية لتخطي تحديات تقييم سياسات الحماية االجتماعية .78

نعم
ثمّ ة موارد مالية كافية لتقييم ومتابعة سياسة الحماية االجتماعية ،بما في ذلك تغطية نفقات عملية
ً
مشتملة على تكاليف الموارد البشرية والتكاليف اللوجستية واإلدارية.
التقييم
فريق التقييم على معرفة تامة بدوره ومسؤولياته والفترة الزمنية لتنفيذ التقييم.
يتمتع فريق التقييم بالكفاءات الالزمة للقيام بالمهام الموكلة إليه.
فريق التقييم على معرفة تامة بمكونات سياسة الحماية االجتماعية.
مبني على مشاركة جميع األطراف المعنيين.
تصميم آلية التقييم
ّ
آلية التقييم تضم مؤشرات أثر ،ومؤشرات عملية ،تتجاوب ّ
كلها مع أهداف ونشاطات سياسة الحماية

االجتماعية ،على أن تكون المؤشرات منطقية وقابلة للتحقيق والقياس ،باإلضافة إلى القدرة على أقلمتها
مع الحاالت الطارئة.

ّ
موحدة لجمع المعلومات ،وتصميم االستقصاءات وقياس االتجاهات
ثمّ ة آلية واضحة ومنهجية عمل
والتحضير للمقابالت وإجرائها ،باإلضافة إلى إجراء لقاءات المراجعة.
ثمّ ة آلية لضمان جودة البيانات والمعلومات.
ثمّ ة آلية لضبط التكلفة.

ال

جزئي ًا
ّ
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نعم

ال

َ
التغير الحاصل بعد تنفيذ
لي وبَعدي من أجل تسهيل قياس
ُّ
تعتمد عملية التقييم على نتائج استبيان ق ْب ّ

جزئي ًا
ّ

سياسة الحماية االجتماعية.

إن البيانات مصنفة بحسب الخصائص الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية للمستفيدين.
قام فريق العمل باالطالع على الدروس المستفادة وقصص النجاح لعمليات تقييم سياسات عامة
وعالمي ًا.
إقليمي ًا
وسياسات الحماية االجتماعية
ّ
ّ
ثمة آلية واضحة لنشر نتائج التقييم وجعلها في متناول كل األطراف المعنية.

ً
بناء على اإلجابات الواردة في النموذج أعاله ،يمكن تحديد ما إذا كانت خطة التقييم جاهزة للتنفيذ أو يجب
كلياً.
ً
مراجعتها وإعادة صياغتها
جزئيا أو ّ
ّ

في ما يلي نموذج يمكن استخدامه لتقييم سياسة الحماية االجتماعية بعد أقلمته مع الواقع المحلي.
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ً
بناء على نتائج التقييم ،يجب وضع آلية

للتصويب والمتابعة بما يضمن تحقيق أهداف
سياسة الحماية االجتماعية.

ً
مشروعا  ،ما استدعى إنشاء أمانة
الوزارة تنفيذ 21

التقييم وإدارة المعلومات .وقد كان إنشاء األمانة
خطوة مبتكرة وفريدة من نوعها لإلدارة العامة
ً
ونظرا لكمية المشاريع واختالفها،
في البرازيل.

طورت األمانة آلية تقييم خاصة بها .ولهذه اآللية

زاي -قصص النجاح والدروس
المستفادة من العالم حول تقييم
سياسة الحماية االجتماعية
- -1بر نا مج

""Colombia’s Familias en Accion
79
للتحويالت النقدية المشروطة
يستخدم نظام المتابعة والتقييم في هذا البرنامج
عينات من الموقع وأسلوب التفتيش المفاجئ.

يقوم مسؤولون عن البرنامج كل ستة أشهر

بـ  40مقابلة في  20بلدية باستخدام استمارات
تعكس رأي عينة من المشاركين ،ومسؤولي

البرنامج ،ومسؤولي الحكومات المحلية .تغطي

االستمارات  400مؤشر من مختلف جوانب البرنامج،

بما في ذلك عملية التسجيل ،والتحقق من االمتثال
للشروط ،وأنظمة الدفع ،ونوعية عنصر التثقيف

الصحي .تسهم النتائج في تحديد الجانب الذي

ّ
وكيفية تفاوت
يؤدي العمل األفضل في البرنامج،
ّ

إدارة البرنامج بين المناطق ،واألماكن التي تحتاج

إلى تغييرات في اإلجراءات ،والتوظيف أو/وغيرها
من العناصر .أظهر التقييم على سبيل المثال،

مشكلة الصفوف الطويلة للدفع بما في ذلك االنتظار

في الخارج تحت األمطار .وبالتالي ،عمل البرنامج

مع البنوك إليجاد حلول مختلفة لمعالجة المشكلة.

- -2برنامج "”The Bolsa Familia Program
80
المطبق في البرازيل
ّ
عام  ،2004تم إنشاء وزارة التنمية االجتماعية
ومكافحة الجوع ،وهي ُتعنى بالمساعدة
االجتماعية واألمن الغذائي وبرنامج

التحويالت النقدية المشروطة .وقد أوكل إلى

إجراءات خاصة.

وفي ما يلي لمحة عن أبرز الدروس المستفادة

التي ساهمت في تقديم خدمة شاملة ،في الوقت
المناسب وبكلفة سياسية منخفضة:

 -1أظهرت الدراسات أن المعلومات الناتجة
ً
ً
وتعقيدا
تنوعا
عن عملية التقييم أكثر
ً
وتزامنا من المتوقع .ووجب على الحكومة
والجهات المخططة والمنفذة لسياسات

الحماية االجتماعية أن تكون على جهوزية

واستعداد لتحليل ومعالجة المعلومات

المتشعبة التي يمكن أن تنتج عن عمليات

المسح واالستبيانات.

 -2تألف فريق العمل الموكل إليه عملية

التقييم من اختصاصيين وأكاديميين ذوي

كفاءة وخبرة عالية.

 -3من الممكن القيام بتقييم دوري للسياسات

من دون أن ينتج عن ذلك عداوات وتجاذبات

سياسية سلبية.

وبالرغم من أن عملية التقييم يحكمها الكثير من
ّ
ً
سلبا على نزاهة
تؤثر نتائجها
التوتر – إذ يمكن أن

الحكومة وسمعة صناع القرار وفريق العمل ،وأداء
المؤسسات وفعالية وجدوى سياسة الحماية

االجتماعية – هناك بعض الحلول التي ساهمت

في تفادي ذلك .نذكر منها على سبيل المثال:

•تطوير تقرير أولي حول نتائج التقييم ورفعه

إلى صناع القرار إللقاء الضوء حول أبرز نتائج

التقييم .وقد أدت هذه الخطوة إلى إفساح

المجال أمام مدراء المشاريع إلعادة النظر في

استراتيجيات التصميم والتنفيذ لسياسة

الحماية االجتماعية ومعالجة الثغرات المحددة

في التقرير؛

ثان إللقاء الضوء على ثغرات جديدة
•تطوير تقرير ٍ
ومناقشة كيفية التعاطي مع التقرير األولي بهدف
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خلق حوار بين صناع القرار حول ذلك؛

•تطوير تقرير نهائي يقدم لوزير التنمية

طرق تقييم األثر ونشر التقارير الدورية وجعل

المعلومات بمتناول المواطنين ،خطوات تساهم
في تجنب الكثير من تحديات التنفيذ وزيادة

االجتماعية ومكافحة الجوع ،ويضم التقرير
ً
موجزا عن التقريرين السابقين واآللية المتفق

النظرة اإليجابية حول سياسات الحماية االجتماعية.

(نتيجة الحوارات) لمعالجة الثغرات.

والناتجة عن التقييم بهدف استخدامها في عملية

عليها بين صناع القرار ومدراء المشاريع

إن اعتماد الشفافية خالل عملية التقييم يزيد
ّ
وتمثل
من مصداقية المشاريع والمؤسسات.

القسم الرابع تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية وتقييمها

وقد كان استخدام المعلومات مجهولة المصدر
تقييم األثر وتقييم عملية التقييم أو ما يعرف

بالـ  ،meta evaluationإحدى الخطوات األخرى
المبتكرة في هذا البرنامج.
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حاء -تمرين :عمل مجموعات ـ معايير تقييم تنفيذ السياسات
تم تعيينكم كمستشارين للدولة للمساعدة في تقييم آلية تنفيذ إحدى سياسات الحماية االجتماعية التي تم إقرارها
ً
مؤخرا .ضمن مجموعات ،وبحسب معرفتك بواقع وخصوصية البلدُ ،ق ْم بمساعدة المعنيين بتصميم آلية تنفيذ
سياسات الحماية االجتماعية بحسب النموذج التالي:
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قم باختيار ممثل للمجموعة لعرض الخالصة ونقاشها مع جميع المشاركين.

>أسئلة للنقاش حول دراسة الحالة
ً
ً
شاملة لتنفيذ سياسة الحماية االجتماعية في األردن.
آلية
•صمّ م

ً
ً
شاملة لتقييم تنفيذ سياسة الحماية االجتماعية في األردن.
آلية
•صمّ م
•من هم الشركاء في صياغة آليتي التنفيذ والتقييم؟
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المرفقات
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المرفق 1
دراسة حالة :الحماية االجتماعية في دولة فلسطين )(2013
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››العمل والبطالة :بلغت نسبة البطالة حوالي 23

>تحليل الوضع الراهن
ّ
إن االحتالل اإلسرائيلي يقلص حرية الفلسطينيين

في المائة في فلسطين في عام  .2012تبين أن

االجتماعي واالقتصادي وعلى صعيد الحصول على

المائة ،أما للسكان فوق الـ  15سنة ،فوصلت نسبة

وقدراتهم الشخصية والمجتمعية على الصعيدين
الخدمات األساسية من صحة وتعليم وضمان

اجتماعي .كما أن االنقسام الجغرافي يحد من

إمكانية تنفيذ خطط واستراتيجيات تنموية
وطنية شاملة تساعد على تحسين ظروف

الشعب الفلسطيني ككل.

نسبة البطالة للفئة العمرية  29-15هي  25.3في

البطالة إلى  16في المائة.

››النشاط االقتصادي :حقق االقتصاد في فلسطين
ً
أداء أقل بكثير من النمو المحتمل خالل عام

 ،2009وذلك بحسب تقارير مؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية.

>التحديات التي تواجه الدولة الفلسطينية

>سياسات الحماية االجتماعية في الخطة الوطنية

ثمّ ة العديد من التحديات التي تواجه فلسطين

تلحظ السلطة الفلسطينية في الخطة الوطنية

قطاع الحماية االجتماعية .في ما يلي ملخص

المساعدات الخارجية في توفير الخدمات

››الحالة السكانية :باإلضافة إلى تداعيات

والتنمية الفلسطينية  2010-2008التي أقرّ ت

وآثارها على قطاع الحماية االجتماعية

والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على
عن هذه التحديات:

االحتالل واألوضاع السياسية واالقتصادية
ً
ً
ضغطا هائال على
القائمة ،يشكل التكاثر السكاني
الخدمات العامة ،كالتعليم والصحة وفرص
العمل وأنظمة الضمان االجتماعي وغيرها

من مجاالت قطاع الحماية االجتماعية.

››مستويات المعيشة والفقر :تشير احصاءات
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن

 17.8في المائة من السكان في فلسطين

يعيشون في الفقر عام  ،2011بينما  7.8في

الفلسطينية 2013-2011

 2013-2011العمل على تجنب االعتماد على

االجتماعية .وتلحق هذه الخطة بخطة اإلصالح
أهمية تحديث شبكة األمان االجتماعي

وإصالحها ،فتشير إلى العمل على زيادة

المخصصات المرصودة في الميزانية العامة لتقديم

الخدمات االجتماعية واستكمال تنفيذ إصالح
ً
فضال عن تحسين نوعية
شبكة األمان االجتماعي،
الخدمات التعليمية والصحية .كما تشير خطة

التنمية الوطنية  2013-2011إلى توسيع العمل
مع القطاع الخاص من أجل إنشاء صندوق

المائة يعيشون في فقر شديد .تبين أن ثلث

بتمويل القطاع الخاص
المسؤولية االجتماعية
ٍ
باعتباره أحد المصادر اإلضافية لتمويل شبكة

سوء التغذية في العام  ،2013كما أن ثلث آخر

االنفتاح على التعاون مع منظمات المجتمع المدني

السكان في فلسطين المحتلة يعانون من

معرّ ض لسوء التغذية.

››انعدام األمن الغذائي :تشير تقارير منظمة

األغذية والزراعة (الفاو) إلى أن حوالي  15في

المائة من السكان في فلسطين المحتلة يعانون
من سوء التغذية.

األمان االجتماعي ،باإلضافة إلى زيادة درجة

لتعزيز تكامل الخدمات االجتماعية وشموليتها
واستدامتها ،بما في ذلك االنفتاح على الدور

الرقابي الذي تقوم به هذه المنظمات .وتشير

الخطة إلى التركيز على تعزيز العمل مع منظمات
المجتمع المدني في إطار «الخطة الوطنية
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الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار

في قطاع غزة».

>غياب قانون التأمينات االجتماعية

تعاني منظومة الحماية االجتماعية في

››تطور اإلنفاق على الحماية االجتماعية

والبرامج المتعلقة بهذا المجال :في الخطة
الوطنية ُ ،2013-2011ل ِحظ مبلغ  142مليون
دوالر لقطاع التنمية االجتماعية لعام 2011

(ويتضمن قطاع التنمية االجتماعية بحسب

فلسطين من خلل أساسي يتمثل بغياب قانون

الخطة :التعليم األساسي والعالي ،والصحة،

التأمينات االجتماعية تلبية لتوصية من البنك

والشباب والرياضة ،إضافة إلى الثقافة

للتأمينات االجتماعية .وجاء تجميد قانون

الدولي تقضي بعدم البدء بتنفيذ هذا القانون

قبل أن يكتمل بناء الهيكلية المؤسسية

المصاحبة وتأمين الموارد المالية الالزمة
ً
ً
حاسما
دورا
لتطبيقه .وقد لعبت هذه الخطوة

في استمرار تعرّ ض طبقة كبرى من الشعب
الفلسطيني للمخاطر في ظل غياب توفر

والحماية االجتماعية ،والنوع االجتماعي،
والتراث).

>السياسات والبرامج االجتماعية
في فلسطين

تتضمن سياسة الحماية االجتماعية في
فلسطين ُن ُظم تقديمات شاملة تقوم على توفير

الحماية االجتماعية لهم ،واستمرار االعتماد

الخدمة للجميع في مجال الصحة والتعليم،

واإلغاثة غير المبرمجة ،والتي يغيب عنها

المباشرة وغير المباشرة ،والتي تتضمن

على أشكال مشتتة من التدخالت الطارئة

التنسيق ما بين الجهات المشاركة

والممولة.

>الموارد المتاحة للسياسة االجتماعية في فلسطين

وتستكمل ببرامج لإلعانات االجتماعية

المساعدات النقدية ،المساعدات الغذائية،
ً
فقرا  ،وبرامج
التأمين الصحي لألسر األشد

اإلعانات الخاصة بالتعليم واإلسكان والطاقة.

ثمّ ة مجموعة من الموارد المتاحة للسياسة االجتماعية

ُ
نظام الحمايات االجتماعية المعتمد
كما يتضمن
َ
أنظمة التأمينات االجتماعية المبنية على

››مدخول السلطة الفلسطينية ودور المساعدات

تأثيرات البطالة ،الشيخوخة والعجز

في فلسطين .وهذه الموارد هي:

الدولية :يعتمد االقتصاد الفلسطيني بشكل

رئيسي على المساعدات الخارجية التي تشكل

االشتراكات في قطاع الصحة ،الحماية من

ومعاش الورثة ،المعاشات التقاعدية وإصابات
ً
عددا من برامج
العمل .هذا ويقدم النظام

لكن هذه المساعدات تعاني
المحرك األكبر للنمو.
ّ

الحماية االجتماعية األخرى مثل البرامج

الفلسطينية على تأمين الموارد الضرورية لقطاعات

من خالل برامج األشغال العامة ،القروض

من تذبذبات وعدم استقرار يهدد قدرة السلطة

حيوية مثل قطاع الخدمات االجتماعية.

››المؤسسات المنخرطة في قطاع الحماية
االجتماعية :يشارك في مجال الحماية

االجتماعية عدد كبير من المنظمات الحكومية

التمكينية وأخرى متعلقة بتأمين فرص العمل

الصغيرة ،والبرامج والخدمات الداعمة
لألسرة والمرأة.

>التحديات وآفاق التقدم في مجال

وغير الحكومية ،منها مؤسسات دولية
ومؤسسات من القطاع الخاص .غير ّ
أنه ليس
ّ
تؤطر جهود هذه المؤسسات وتضمن
ثمّ ة سياسة

مجموعة من التحديات التي تحول دون إنشاء

السعي لربط هذه الجهود باستراتيجيات

من الركائز األساسية لصمود واستمرارية

عدم تشتت األدوار في ما بينها ،وإنما يتم

قطاع الحماية االجتماعية التي ترعاها وزارة
الشؤون االجتماعية.

الحماية االجتماعية

يواجه قطاع الحماية االجتماعية في فلسطين

منظومة للحماية االجتماعية تكون بمنزلة ركيزة

الشعب الفلسطيني في سعيه لحياة كريمة
ومستقلة وهي:
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غياب أو ضعف األطر السياسية والتشريعية
ضعف التنسيق على مستوى السياسات وفي مجاالت التخطيط والتصميم واالستهداف ،ما يضعف القدرة على بلورة سياسة

وطنية شاملة للحماية االجتماعية؛ وغياب أو ضعف أو عدم تنفيذ التشريعات والقوانين وضعف ال ُبنى المؤسسية وأنظمتها العملية.

دور المساعدات واالستدامة المالية
تعتمد برامج المساعدات االجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية على حجم التمويل المتوفر .وترتبط تلك المساعدات ،بما فيها

تلك التي تقدمها المؤسسات األخرى غير الحكومية العاملة في هذا المجال ،بالميزانيات المتاحة من البلدان المانحة.

دور المؤسسات والتنسيق في ما بينها
يستمر عدم وضوح األدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات المنخرطة في قطاع الحماية االجتماعية في فلسطين ،فيتم
الخلط في المهام واألدوار ما بين المؤسسات المعنية ،ويغلب العامل التنافسي على العالقة في ما بين هذه المؤسسات من جهة ومع المؤسسات

غير الحكومية والمؤسسات الخاصة على السواء.

أشكال الصعوبات الناتجة عن االحتالل والحصار
تتضمن هذه الصعوبات عدم توفر المواد األساسية وبخاصة المواد األساسية التشغيلية ،باإلضافة إلى عدم توفر المواد الخام لمراكز التدريب
المهني والمراكز المحمية بسبب إغالق المعابر.

استدامة التدخالت وشموليتها
في ظل تفاقم مشكلة البطالة وعدم استقرار أسواق العمل ،تتقلص شريحة السكان الذين ُيحتمل أن يستفيدوا من نظام التأمينات االجتماعية.
ويزيد ذلك من عبء توفير البدائل في شكل تدخالت أوسع من المساعدات واإلعانات االجتماعية ،مما يضعف عوامل استقرارها واستدامتها

وتطويرها كأداة انتشال من الفقر وتمكين اقتصادي.

فعالية االستهداف وتوافر المعلومات
ّ
موحدة حول األسر الفقيرة ،إذ تعتمد المؤسسات
اتسمت البرامج والتدخالت االجتماعية بشكل عام باالفتقار إلى قاعدة بيانات وطنية

المنخرطة في تحديد المستفيدين من المساعدات على تقديرات موظفيها أو تقديرات اللجان المحلية في المجتمعات المحلية ،أو على قوائم
متنوعة موجودة لدى تلك الجهات.

التوجه نحو االعتماد على آليات السوق أو الخصخصة
من المهم التأكيد على أهمية الحفاظ على المقاربة الحقوقية في قطاع الحماية االجتماعية والحفاظ على الدور الفاعل للدولة في هذا المجال،
والتأكد من أن التوجه إلى آليات السوق لتأمين هذه الخدمات ال يعرّ ض حق المواطن في الحصول على هذه الخدمات إلى الخطر.
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ً
وفقا
تحتل سلطنة ُعمان مرتبة رفيعة بين الدول األكثر نموّ ًا

والغاز إلى حد بعيد .فقد شكلت إيرادات النفط والغاز في

لمؤشر التنمية البشرية 56( ،من بين  187دولة في عام )2013

عام  2013نسبة  86.1في المائة من إجمالي اإليرادات

في مؤشرات الصحة والتعليم خالل العقود الماضية .وبالرغم

السلطنة «صندوق االحتياطي العام للدولة» ليكون صمام

ّ
التحسن الكبير
تقدمها باتجاه التنمية الناتج عن
وذلك بفعل
ّ

التحسن ،فهي ال تزال تواجه مجموعة من التحديات
من هذا
ّ

االقتصادية واالجتماعية التي تعرقل مسار التنمية .ومن هذه

الحكومية .وفي خطوة للتخفيف من هذا االعتماد ،أنشأت

أمان يسمح باالستفادة من الفائض في عائدات النفط
عالمي ًا .ومن شأن إنشاء هذا
الناتج من ارتفاع أسعاره
ّ

ّ
معدل النمو السكاني ،وزيادة أعداد العاملين
التحديات ارتفاع
الوافدين بالتزامن مع االرتفاع في معدالت البطالة خصوصاً

في تحقيق االستدامة المالية .إضافة إلى ذلك ،تسعى

العماني على العائدات النفطية .وتعكس هذه التحديات حاجة

لتنويع األنشطة االقتصادية.

لدى الشباب والنساء ،وذلك في ظل االعتماد الكبير لالقتصاد

الصندوق أن يدعم الميزانية العامة عند الحاجة ،وأن يسهم
السلطنة لالستثمار في القطاع غير النفطي في خطوة

ّ
ماسة إلى التنوع االقتصادي من أجل ضمانة االستدامة المالية
عموما ول ُن ُظم الحماية االجتماعية خصوصاً.
ً

ً
ً
كبيرا في
تقلبا
لقد شهدت نسبة النمو االقتصادي في ُعمان

ً
ً
ملموسا في العقود
تحسنا
كذلك شهدت المنظومة التشريعية

واالضطرابات السياسية واالحتجاجات الشعبية التي زعزعت

اإلسكان االجتماعي في عام  ،2010باإلضافة إلى استحداث

مطالِبة بتحقيق اإلصالحات ومكافحة الفساد وتوفير فرص

وسن قانون حماية وسالمة العمال في عام ،2011
،2013
ّ

زيادة فرص العمل في القطاع الحكومي ورفع الرواتبّ .
وأدت

الماضية مع إصدار قانون الطفل في عام  2014وقانون

نظام تأمين يشمل أصحاب المهن الخاصة والحرة في عام

وغيرها من القوانين .ومع ذلك ،ال تزال المنظومة التشريعية
غير مكتملة في مجال الحماية االجتماعية.

>التحديات الرئيسية للتنمية في سلطنة ُعمان

في ما يلي بعض أبرز التحديات التي تواجه سلطنة ُعمان في

مجال التنمية:

››السكان :يشكل النمو السكاني أحد التحديات الرئيسية التي
تواجهها سلطنة ُعمان .وتتميز التركيبة السكانية بشكل

عام بارتفاع نسبة فئة السكان في سن العمل وذلك نتيجة
الرتفاع أعداد العمّ ال الوافدين .لقد ارتفع عدد السكان من

حوالى مليوني نسمة في عام  1993إلى  2.7مليون نسمة

في عام  ،2010ووصل عدد السكان إلى  3.8مليون نسمة في
ّ
وقدرت نسبة النساء من إجمالي السكان بـ 34.2
عام .2013

في المائة بينما قدرت نسبة الوافدين بـ  42في المائة .أما
الشباب فيشكلون  17.1في المائة من السكان.

››االقتصاد :يعتمد االقتصاد ُ
العماني على عائدات النفط

العقد الماضي ،نتيجة لألزمة المالية العالمية في عام ،2009

المنطقة العربية منذ عام  ،2011وقد ارتفعت األصوات في ُعمان
عمل للشباب ،مما دفع ُعمان إلى اعتماد عدد من اإلجراءات ،مثل
الحيز المالي في وقدرته على تحمّ ل
هذه الخطوات إلى تراجع
ّ

الصدمات المالية حسب صندوق النقد الدولي.

ُ
وسبُل المعيشة :تتضمّ ن
››سوق العمل والبطالة

التحديات التي تواجهها سلطنة ُعمان زيادة عدد السكان
ً
خصوصا لدى
في سن العمل ،وارتفاع معدالت البطالة

ّ
ويتوجه الكثير من
النساء والشباب ( 15-24سنة)،

ُ
ارتفاع
العمانيين للعمل في القطاع الحكومي ،مقابل
ٍ
ُ
كبير في أعداد العمالة الوافدة .قدرت نسبة السكان من
مواطنين ووافدين في سن العمل ( 64-15سنة) بنسبة
 75في المائة.

وتغير المناخ :معدالت استهالك الطاقة
››البيئة والطاقة
ُّ

في ُعمان مرتفعة مما يدرج سلطنة ُعمان في خانة الدول

التي ترتفع فيها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .تعتمد

ُعمان على النفط والغاز لتوفير الطاقة ،وال تزال الجهود
الرامية لتوفير الطاقة المتجددة متواضعة ومحدودة.
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›› ّ
شح المياه واألمن الغذائي :شح المياه هو أحد

العوامل المباشرة التي تؤثر على قطاع الزراعة في

سلطنة ُعمان ،مما يضطرها إلى االعتماد على استيراد

األساسي ،وتمحورت العملية حول مراجعة المناهج التعليمية

وتعزيز المهارات الحياتية والتكنولوجية وتحسين ال ُبنى
التحتية وتوفير الموارد التعليمية وخفض عدد الطالب

في الصف الواحد .وتشير إحصاءات منظمة األمم المتحدة

المواد الغذائية ،خاصة الحبوب والخضار ،األمر
ّ
الذي يؤثر على أمنها الغذائي ويجعلها تتأثر بتقلبات
ً
عددا من
األسعار العالمية للغذاء .وقد اتخذت السلطنة

للطفولة (اليونيسف) إلى نسب تقارب الـ  98في المائة من
تقد ً
ّ
ما في
ناحية االلتحاق المدرسي ،كما حققت السلطنة

مشاريع استغالل الثروة السمكية ،وأنظمة الري،

نسبة السكان فوق سن الـ  15الملمّ ين بالقراءة والكتابة 87

اإلجراءات لدعم بعض المواد الغذائية واالستثمار في

واإلنتاج الزراعي ،وتقنيات اإلنتاج الحيواني.

>سياسات ُ
ون ُظم الحماية االجتماعية
ً
عددا من خطط التنمية ُ
الخمسية على
اعتمدت سلطنة ُعمان
ً
اعتبارا من عام  .1976وقد ركزت أولى
مدى العقود الماضية

مجال القضاء على األمية لدى جميع فئات السكان ،فبلغت

في المائة ونسبة الشباب  98في المائة.

>برامج اإلعانات االجتماعية المباشرة وغير المباشرة
ً
عددا من البرامج في مجال اإلعانات االجتماعية
تنفذ ُعمان
المباشرة وغير المباشرة ،تهدف إلى توفير المساعدات

الخطط ُ
الخمسية على تقديم الخدمات ،وتوزيع االستثمارات،

االجتماعية للفئات المحتاجة وإلى رعاية المسنين واألطفال

األساسية مثل الصحة والتعليم وال ُبنى التحتية ،وتحسين

ّ
وتقد م خدمات اإلسكان لذوي الدخل
برامج لدعم األسرة،

ودعم االستقرار االقتصادي ،وتوفير الخدمات االجتماعية

المستوى المعيشي ُ
للعمانيين ،وتوفير فرص العمل .واتجهت

السلطنة نحو تنويع االقتصاد والتخفيف من االعتماد على
النفط منذ وضع الخطة ُ
الخمسية الخامسة .أما الخطة

ُ
الخمسية السابعة ،فركزت على تحسين مشاركة المرأة في

التنمية ،ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ،والمحافظة على
التراث .وترتكز الخطة ُ
الخمسية الثامنة للفترة  2015-2011على

الكفاءة في استغالل الموارد المحلية ،وتحفيز الشباب لمواصلة
ً
خصوصا في مجال االقتصاد والعلوم .في ما
تعليمهم العالي،
يلي أبرز السياسات الحالية في مجال الحماية االجتماعية.
>ا لصحة

يتميز النظام الصحي في سلطنة ُعمان بالتغطية الشاملة
ٍّ
لكل من المواطنين والوافدين ،وتوفير الخدمات الصحية
ً
مجانا للمواطنين والوافدين العاملين في القطاع الحكومي.

أمّ ا الوافدون العاملون في القطاع الخاص فالمساعي جارية

لتعديل قانون العمل كي ُيلزم صاحب العمل بتأمين موظفيه.
وباتت مؤشرات الصحة في ُعمان تتنافس مع مؤشرات

الصحة في الدول المرتفعة الدخل ،فقد ارتفع متوسط العمر
في ُعمان من  68عام  1990إلى  76عام .2012
>ا لتعليم

التعليم في سلطنة ُعمان متاح ومجاني لغاية الصف الثاني
عشر ،وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم األساسي .وقد
بدأت ُعمان منذ عام  1998بعملية إصالح لقطاع التعليم

واأليتام واألحداث واألشخاص ذوي اإلعاقة .كما تنفذ

ّ
وأهم تلك
المحدود ،وتدعم أسعار الوقود والسكن والغذاء.

البرامج:

•يشمل الضمان االجتماعي ثماني فئات تشمل األيتام
ّ
والمطلقات،
(واألطفال مجهولي النسب) ،واألرامل،
والبنات غير المتزوجات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،
والمسنين ،والمهجورات ،وأسر السجناء ،على أن

يستفيد من هذه الخدمات ُ
مانيون فقط؛
الع ّ

•تعمل وزارة التنمية االجتماعية لتحسين الظروف

المعيشية بالنسبة للمسنين الذين ال مُ عيل لهم ،إمّ ا عبر
توفير الكراسي المتحركة والنظارات الطبية ،أو عبر

تحسين مصادر دخل هذه األسر؛
• َخ َطت ُعمان خطوة إيجابية في مجال رعاية األطفال
حيث أصدرت قانون الطفل في عام  2014والذي

يهدف لحماية الحقوق المدنية واالجتماعية والثقافية

واالقتصادية لألطفال دون سن الـ  ،18وكذلك حمايتهم

من العنف واالستغالل واإلساءة؛

•أما بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة ،فأصدرت
ً
قانونا في عام  2008يقضي برعايتهم
السلطنة

وتأهيلهم وضمان حقهم في الصحة والتعليم والسكن

والعملُ ،
ويلزم القانون المؤسسات التي تضم خمسين
ً
عامال فما فوق بتوظيف أشخاص من ذوي اإلعاقة

بنسبة  2في المائة من إجمالي العاملين فيها؛
ً
أيضا إلى تمكين
•تسعى وزارة التنمية االجتماعية
األسر اقتصاديّ ًا عبر تقديم خدمات استشارية
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ميسرة وذلك لتحسين مستواها
وقروض
ّ

المعيشي والتخفيف من اعتمادها على معاش

الضمان االجتماعي؛
ً
•في عام  ،2010أصدرت السلطنة قانونا لإلسكان

االجتماعي يهدف إلى توفير وحدات سكنية الئقة
ألصحاب الدخل المحدود وقروض سكنية من

دون فوائد؛
ً
•تقدم ُعمان دعما لقطاع الكهرباء وللوقود

والمواصالت والمواد الغذائية بشكل الفت.

> ُن ُظم التأمينات االجتماعية

تكتسب الخدمات التي تقدمها السلطنة في إطار ُن ُظم

التأمينات االجتماعية ّ
عدة أشكال ،منها المعاشات ومكافآت

تشغيل العمال في المواقع اإلنشائية أو األماكن المكشوفة

في أوقات الظهيرة الشديدة الحرارة ،وتأمين خزانات مياه

تلبي حاجات العمال .باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد ُعمان ما ُيعرف

بسياسات سوق العمل النشطة ،وتتمحور هذه السياسات حول
توفير خدمات تتصل بالتوظيف في القطاع العام ،وتقديم

الحوافز ،وتنظيم برامج تدريبية للموظفين ،وتنفيذ برامج هادفة
إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،كما تسعى وزارة القوى
العاملة إلى تسهيل عملية توظيف ُ
العمانيين في القطاع الخاص.
>اإلنفاق على الحماية االجتماعية

بشكل عام تعتمد السلطنة على عائدات النفط لتمويل

ميزانية الدولة .وقد نال التعليم الحصة األكبر من

مخصصات الميزانية ،بنسبة  35في المائة في عام 2015

التقاعد .ويكون التأمين للعاملين داخل السلطنة إلزامي ،وهو

يليه القطاع الصحي بنسبة  13في المائة ،أما حصة الضمان

اإلصابات أثناء العمل واألمراض الناتجة عنه .كما اتخذت
ً
عددا من القرارات لحماية اليد العاملة مثل حظر
السلطنة

المائة مقابل تراجع في النسبة المخصصة لألمن والنظام

يغطي حاالت الشيخوخة واإلعاقة والوفاة ،باإلضافة إلى

والرعاية االجتماعية من الميزانية العامة فبلغت  11في
العام إلى  3في المائة.

ﺃﺧﺮﻯ
 25ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 12ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﺼﺤﺔ
 13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 11ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ

المصدر :وزارة المالية ،إحصاءات الميزانية العامة لسلطنة ُعمان (السنة المالية .)2015

ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
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>تحليل الوضع الراهن

بعد األزمة التي عصفت باالقتصاد األردني عام  ،1989تبنى
ً
برنامجا لإلصالح االقتصادي استهدف بشكل أساسي
األردن

دعم استقرار االقتصاد الكلي وضبط المديونية من خالل إجراء

إصالحات هيكلية في السياسة المالية والسياسات األخرى ذات
ّ
وركزت هذه اإلصالحات على إعادة هيكلة االقتصاد
الصلة.

ضمن محور الرفاه االجتماعي ،إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات
ً
وخصوصا في المناطق الريفية
الكفيلة بتخفيض معدالت الفقر،

والوصول به إلى مستوى  12في المائة بحلول عام  ،2012حيث

توصي األجندة باعتماد مجموعة من اإلجراءات الفعالة يتمثل
أبرزها بما يلي:

•تشكيل مجلس وطني للتنمية ومكافحة الفقر؛

•وضع سياسة وطنية للربط بين التنمية والفقر؛

األردني وتعزيز انفتاحه وترسيخ دور القطاع العام في التشريع
ً
ً
ملحوظا في معظم
تحسنا
والرقابة .على إثر ذلك ،شهد األردن

•تنسيق جهود مكافحة الفقر؛

الموازنة العامة والوصول به بالمتوسط إلى أقل من  2في المائة

•ربط المعونة الوطنية بالتعليم؛

متغيراته االقتصادية ،حيث استطاع احتواء العجز الكبير في
ّ

خالل الفترة  2008-2004مقارنة بحوالى  10في المائة في عام

 .1989وعلى النحو نفسه ،انخفضت المديونية العامة من حوالي
 195في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  1989إلى
ً
وتحديدا في
 54.5في المائة عام  .2009وخالل هذه المرحلة

السنوات الخمس األخيرة ،ركزت السياسة المالية على مجاالت
ً
وخصوصا سياسة الدعم
ترشيد اإلنفاق العام وزيادة كفاءته
الحكومي ،والتي كانت تعاني من ضعف في آليات استهدافها مما

•إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية؛
•زيادة خدمة تمويل المشاريع الصغيرة في المناطق الفقيرة.
>التحديات الرئيسية للتنمية في األردن

أهم التحديات التي تواجه األردن على الصعيد االقتصادي

واالجتماعي والبيئي هي:

››البطالة :ارتفع معدل البطالة عام  2009إلى نحو 12.9

في المائة .وصلت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح

أدى إلى تضخم فاتورتها من سنة إلى أخرى .وقد جاء هذا التوجه

أعمارهم بين  15و 19إلى  31.2في المائة والذين تتراوح

بعد حرب الخليج والذي حصل بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط

فمستوى البطالة الكلي هو  24.1في المائة.

مدفوعا بشكل أساسي بتراجع المساعدات النفطية غير المباشرة

ً
ابتداء من عام  2003وما ترتب على ذلك من ارتفاع في فاتورة
دعم المشتقات النفطية والتي كان يستفيد منه المقيمون كافةً
بغض النظر عن مستويات دخولهم وأوضاعهم المعيشية.

وبموازاة هذه التحوالت االقتصادية وللتخفيف من آثارها
ً
وخصوصا الفئات الفقيرة والمهمشة ،وضعت
على المواطنين،

الحكومة األردنية سلسلة من البرامج والمشاريع االقتصادية

ّ
والحد من البطالة شملت
واالجتماعية تهدف إلى مكافحة الفقر

مساعدات نقدية وعينية للفئات المتواجدة ضمن وتحت خطوط
الفقر المدقع وغير القادرة على الخروج من أزماتها بشكل مباشر.

وفي هذه اإلطار تعد األجندة الوطنية من أبرز الخطط الوطنية
ً
محد ً
ّ
دة لتحسين مستوى معيشة المواطن
أهدافا
التي تضمّ نت
ّ
معدالت الفقر بين سكانه .فتطرّ قت األجندة،
األردني وتخفيض

أعمارهم بين  20و 24إلى  25.7في المائة .أما بين اإلناث

››الفقر :بلغت نسبة الفقر مستوى  13.3في المائة عام .2008
ً
ُ
دينارا للفرد سنويّ ًا .نسبة
وح ّدد خط الفقر المدقع بمبلغ 680
الفقر المدقع أقل من نقطة مئوية واحدة.

››األمن الغذائي 8 :في المائة من نسبة السكان تعرضت
النعدام في أمنها الغذائي.

››عجز الموازنة 8.5 :في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
>السياسات االجتماعية الشاملة :الحق في الخدمة

ُيعتبر الحق في التعليم والصحة أساسيين في األردن وقد

ّ
ترسخ عبر السياسات والبرامج التالية:

››التعليم والتعليم العالي :تأخذ الحكومة على عاتقها

توفير التعليم األساسي لجميع المواطنين بغض النظر عن

مستويات دخولهم ،مقابل رسوم رمزية.

››الصحة :تتيح الحكومة للمواطنين الذين ال يتمتعون
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بأي تأمين صحي بتلقي العالج من وزارة الصحة بكلفة

››اإلسكان :يقدم برامج دعم اإلسكان لغير المقتدرين ،أي

من الكلفة الفعلية على وزارة الصحة.

››التعليم العالي :يقدم مشروع صندوق دعم الطالب
ً
ً
وقروضا لطالب الجامعات غير المقتدرين.
منحا

مدعومة تعادل حوالى  10في المائة إلى  15في المائة

>برامج اإلعانات االجتماعية المباشرة
ً
وجها آخر من أوجه
تشكل برامج اإلعانات المباشرة

الشرائح المتدنية والمتوسطة الدخل.

الحماية االجتماعية والتي يتم من خاللها توزيع إعانات

>برامج اإلعانات االجتماعية غير المباشرة
ً
سلعا وخدمات أساسية
تقدم برامج اإلعانات غير المباشرة

مستهدفة من السكان .وأبرز من يقدم اإلعانات

أبرز السلع التي ما زالت تحظى بدعم الحكومة األردنية:

نقدية مباشرة سواء بشكل متكرر أو متقطع لفئات
االجتماعية المباشرة:

››صندوق المعونة الوطنية :يقدم إعانات مالية متكررة

ورعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى المعونات

المالية الطارئة وبرامج التأهيل الجسماني .المستفيدون

من دعم صندوق المعونة الوطنية هم :أسر األيتام،
ً
ً
دائما عن العمل
عجزا
المسنون وأسرهم ،العاجزون

وأسرهم ،أسر السجناء والمعتقلين ،األسرة البديلة ،المرأة

التي ال معيل لها ،أسر الغائبين والمفقودين وأسر العاملين

بشكل غير منتظم.

››صندوق الزكاة :يستهدف بشكل أساسي الفقراء

والمحتاجين باإلضافة إلى باقي من يستهدفهم صندوق
المعونة الوطنية .يقدم مساعدات طارئة باإلضافة إلى
توفير سلع وخدمات أساسية للمحتاجين كالمالبس

واألدوية والعالج والحقائب المدرسية والخبز وغيرها

من السلع والخدمات.

للفئات السكانية األكثر حاجة إلى استخدامها بشكل أساسي.
•الخبز؛

•الغاز المنزلي؛

•الكهرباء والمياه؛

•خفض الضريبة العامة.
>أنظمة التأمينات االجتماعية المبنية على االشتراكات

تختلف هذه البرامج عن غيرها كونها تطلب من المستفيدين
منها المساهمة المسبقة واالشتراك فيها وفق صيغ معينة

تتفاوت باختالف أنواع التأمينات واإلمكانيات المالية

للمؤسسات والدول التي تعمل في كنفها .وتتمثل أبرز
المنافع والخدمات المقدمة في:

•التأمينات التقاعدية ،العجز ،الوفاة وإصابات العمل
من خالل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي؛

•أنظمة التأمينات االجتماعية األخرى ،مثل تأمين

التعطل عن العمل وتأمين األمومة والتأمين الصحي.
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ّ
تتمتع المملكة المغربية بدرجة عالية من االستقرار

السياسي ولقد شرعت في مسار شامل لإلصالح
ً
انسجاما مع روح التعديالت الدستورية
والتحديث

التي أقرّ ت في استفتاء عام  .2011ويستهدف هذا المسار

تعزيز الالمركزية اإلدارية لجهة تقديم خدمات الحماية

ّ
التعددية،
االجتماعية ،باإلضافة إلى تعزيز الديمقراطية
ّ
والتوجه نحو الالمركزية
وحماية الحريات الفردية،

اإلدارية في الحكم.

>التحديات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية

في المغرب
ً
لقد ّ
جيدا من النموّ االقتصادي في
حقق المغرب مستوً ى ّ
األعوام الماضية األخيرة ّ
إل أن هذا النمو غير مستقر إذ
ً
ّ
أن
إنه يعتمد بشكل كبير على أداء القطاع الزراعي،
علما ّ

إنتاجية هذا القطاع تتفاوت من عام إلى آخر .ورغم بروز

عددٍ من القطاعات االقتصادية الجديدة في المغرب ،مثل
اإللكترونيات والسيارات والمناجم ،ال يزال مستوى النمو

غير كاف وفي تراجع.

ّ
معدل الفقر على الصعيد الوطني
بالرغم من انخفاض

(من  15في المائة عام  2001إلى  6في المائة عام ،)2007
ال تزال األرياف تعاني من نسب مرتفعة من البطالة،
وأكثر من يتأثر بالبطالة هم الشباب والنساء ،حيث

يعاني  20في المائة من شباب المغرب من البطالة ،وهذه
النسبة هي نفسها حتى لحاملي الشهادات العليا .أمّ ا

بينهن على  23في المائة
النساء ،فال تزيد نسبة التوظيف
ّ

من القوى العمالية النسائية ،وتكون غالبية تلك الوظائف

ذات مستوى منخفض.

يعاني المغرب من نسب مرتفعة من التسرّ ب المدرسي

إذ إن نسبة االنتقال من التعليم المتوسط إلى التعليم

الثانوي هي  62في المائة فقط على المستوى الوطني،

وال تتجاوز هذه النسبة عتبة الـ  24في المائة للفتيات
في المناطق الريفية.

تعاني النساء بشكل عام ،والنساء الريفيات بشكل خاص،
من نقص في التغطية الصحية ،وخدمات رعاية األمومة،

وفرص التعليم والعمل.

ّ
الموحدة للحماية االجتماعية
>غياب السياسات

رغم أن  53في المائة من ميزانية الدولة مخصصة لإلنفاق
االجتماعيّ ،
ّ
مجز أة بشكل
أن المقاربات الحالية للعمل
إل ّ
كبير ،ممّ ا ّ
يقلل من فعالية هذه البرامج ويعيق فرص

ّ
تتركز
التخفيف من التفاوت االجتماعي .على سبيل المثال،

مشكلة الفقر في المغرب بشكل أساسي في المناطق الريفية

(حوالي  9في المائة في الريف مقارنة بحوالي  1في المائة
في المدن) ،كما ّ
أنه ثمّ ة تفاوت واضح بين الجنسين ،حيث
ً
هن األكثر عرضة للمشاكل
أن النساء الريفيات
تحديدا ّ
ّ
قدرتهن على دخول سوق العمل
الصحية ،وتبلغ نسبة
ّ

(بحسب إحصاءات عام  25 )2013في المائة فقط مقارنة
بنسبة  73في المائة للرجال.

تقع مسألة الحماية االجتماعية في أعلى ُس ّلم أولويات

الحكومة ،وقد أظهرت إحدى الدراسات التي قامت بها

الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في عامي 2015
ً
ً
مختلفا من برامج الضمان
برنامجا
و 2016أن هناك 140

ّ
وتتوزع هذه
وتقديم المساعدات االجتماعية في المغرب،

البرامج على أكثر من  50جهة معنية .تتراوح هذه البرامج
ّ
والسكر وغاز التدفئة إلى
بين مبادرات وطنية لدعم الطحين

ّ
ّ
محددة من الشعب ،مثل التأمين
موجهة لفئات
برامج حماية
ً
الصحي اإللزامي الذي يستهدف منتجي الدخل حصرا .إضافة

إلى ذلك ،ثمّ ة عددٍ من البرامج التي تعمل على تخفيف نسب
التسرّ ب المدرسي ،ودعم التنمية الريفية ،وحماية المرأة من
العنف ،وتعزيز االستقرار االجتماعي.

>نقص الفعالية والجدوى االقتصادية لبرامج الحماية
االجتماعية

إن التجزئة الكبيرة الحاصلة في سياسات الحماية
ً
برنامجا لـ  50جهة معنية) تؤدي إلى
االجتماعية (140
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انخفاض في فعالية تلك البرامج ،وخاصة تجاه بعض الفئات،

مثل أصحاب المهن الحرّ ة في المناطق الريفية والنساء الالتي
ً
ظروفا قاسية واألشخاص ذوي اإلعاقة .فرغم التكلفة
يواجهن
العالية لتلك البرامج ،تصل نسبة المواطنين المستفيدين من

إلى بناء مؤسسة ُتعنى بالمساواة ومحاربة كافة

أشكال التمييز ال سيما العنف ضد المرأة؛

•البدء ببرنامج دعم األسرة من خالل الصندوق

الوطني للتضامن االجتماعي والذي يهدف إلى

خطط التأمين الصحي إلى  62في المائة فقط ،كما تساهم تلك

تقديم الدعم والمساعدة المباشرة لذوي االحتياجات

وغياب الوضوح عن أدوار كل من تلك الجهات ،وعدم تب ّني أي

•التحضير الستراتيجية وطنية للتوظيف لسنة .2025

التجزئة في صعوبة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة،
ّ
موحدة لالستهداف االجتماعي ،كما تؤدي إلى تكرار
مقاربة

اإلضافية واألرامل؛

>البرامج المستقبلية والفرص المتاحة

الجهود في بعض الحاالت ،وإلى صعوبة تقييم آثار ونتائج
ً
نظرا لعدم كفاية المعلومات.
البرامج القائمة

تسعى حكومة المملكة المغربية إلى دعم آليات الحماية

لقد قامت المملكة المغربية عام  2011بمجموعة من التعديالت

االجتماعية في البالد وتحسين جودة تلك الخدمات،

الحزبية ،الشيء الذي ساهم في إدخال البالد في مرحلة
ً
إيجابيا على مختلف األصعدة .وبعد التعديل
تفاؤل انعكست

إلدارة خدمات الحماية االجتماعية بشكل منهجي ومتكامل.

الدستورية اإليجابية التي طالت الحريات العامة والتعددية

الدستوري قام المغرب بمجموعة من اإلصالحات والمبادرات

والبرامج الهادفة إلى تحسين الواقع االجتماعي للفئات
ً
مثال:
األكثر عرضة للمخاطر ،من ذلك
•إقامة أربعة برامج لمكافحة الفقر ضمن المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية؛

•توسيع نطاق برامج الرعاية الصحية لتطال الفئات

المهمشة وذلك من خالل التأمين الصحي اإلجباري؛

•البدء بتطبيق الخطة الحكومية للمساواة والتي تهدف

االجتماعية المعتمَ دة ،وتوسيع تغطية خدمات الحماية

باإلضافة إلى خلق األطر التشريعية والمؤسساتية الالزمة
ولقد وافقت الحكومة على تنفيذ مشروع بدعم من البنك

األفريقي للتنمية بهدف تحسين الحماية االجتماعية

لمواطنيها ،ويهدف المشروع الى تحقيق خمس نتائج:
•دعم اآلليات المؤسساتية للحماية االجتماعية؛

•تعزيز المحاسبة وآلية اتخاذ القرارات المبنية على األدلة؛
•تعزيز فعالية اإلنفاق االجتماعي؛

•توسيع مدى التغطية لبرامج الحماية االجتماعية ذات
األثر المرتفع؛

•تحسين نوعية خدمات الحماية االجتماعية.
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>تحليل الوضع الراهن

يشير دستور موريتانيا إلى الضمان االجتماعي كمجال قانوني

أساسي ويضمن الحقوق االجتماعية واالقتصادية .من إحدى
ّ
التمدن السريعة
المصاعب التي تواجهها موريتانيا هي حركة

أن  14.6في المائة من السكان كانوا مقيمون في المدن
حيث ّ

عام  ،1970مقارنة بـ  59.9في المائة في  .2015وكانت إحدى
التمدن هي ّ
ّ
تفكك شبكات الحماية االجتماعية التقليديّ ة
نتائج
المبنية على اإلعانة المتبادلة.
ّ

األساسية من سياسات الحماية االجتماعية
أمّ ا أحد األهداف
ّ

ّ
الخاصة ،األرامل ،ورواتب
العائلية ،االحتياجات
التعويضات
ّ

التقاعد .أما القسم المخصص للقطاع الخاص فهو تحت إشراف

المالية ،بتطبيق من الصندوق الوطني
وزارة العمل ووزارة
ّ
ً
للضمان االجتماعي ( ،)CNSSيشمل أيضا رواتب التقاعد

واالحتياجات الخاصة واألرامل والفوائد األسريّ ة واإلصابات
خالل دوام العامل.

تقدم موريتانيا إعانات اجتماعية باألشكال التالية:
››إعانات غذائية :لمعالجة النقص الغذائي والجفاف المناخي

ّ
استراتيجية
فتم تصميم
في موريتانيا هو الحد من الفقر العام،
ّ

في موريتانيا .في هذا اإلطار ،قامت الحكومة بعملية إصدار

االستراتيجية على تطوير سياسات للحماية االجتماعية.

البرنامج بـبرنامج  .EMELأنشأ هذا البرنامج متاجر صغيرة

( )3-PRSPللفترة الزمنية  ،2015-2001ويعتمد نجاح هذه

>سياسات ُ
ون ُظم الحماية االجتماعية  

قامت حكومة موريتانيا باإلعالن عن السياسة العامة

وتوزيع الطعام بشكل طارئ في العام ُ ،2011
ويعرف هذا

األساسية بتمويل من الدولة .ولكن ،لم ّ
يتم
تؤمن التغذية
ّ
تحقيق أهداف هذا المشروع.

ّ
النقديةّ :
تم إضافة  15,000عائلة فقيرة إلى
››التحويالت

للحكومة للفترة الممتدة من  2019-2015التي تهدف إلى
ّ
المتعلقة بسياسات الحماية االجتماعية
معالجة التحديات

برنامج التحويالت النقديّ ة عام  ،2012وقامت موريتانيا
عام  2015بتصميم ّ
خطة للتحويالت النقدية ذات نطاق

على المستوى الوطني من خالل تقديم الدعم للفئات المهمّ شة
ً
اجتماعيا ّ
أي األطفال ،واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص

هذه الخطة تحت إدارة الوكالة الوطنية “التضامن” ،وتسعى

استراتيجية لتأمين الحماية االجتماعية
وتسعى إلى خلق
ّ

الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أطلقت موريتانيا عام  2013االستراتيجية الوطنية للحماية

االجتماعية  SNPSالتي تهدف إلى خلق نظام حماية اجتماعية
االستراتيجية المجالت التالية:
متناغم ومتكامل .وتستهدف
ّ
الطعام والغذاء ،البيئة والتغيير المناخي ،الخدمات الصحية

والتعليمية ،العمل والضمان االجتماعي ،تحسين ظروف العيش
ّ
واإلعانات االجتماعيةُ .
وتشرف وزارة الشؤون االقتصادية

والتنمية ( )MAEDووزارة الشؤون االجتماعية والطفولة
واألسرة على هذه االستراتيجية.

يقسم الضمان االجتماعي في موريتانيا إلى قسمين :قسم
َّ

القطاع العام وقسم القطاع الخاص .يشمل قسم القطاع العام:

أوسع بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية ( .)IDAتقع
موريتانيا إلى استبدال برنامج  EMELبهذه الخطة.

وقامت موريتانيا بتصميم خطة للتأمين الصحي اإللزامي في

العام  ،2015تحت إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي

ّ
ويتم
( )CNAMوتحت إشراف وزارة الصحة ووزارة المالية،

تمويل التأمين من قبل الفرد المُ ؤمّ ن عليه وصاحب العمل .يشمل
ّ
المتعلقة باألمراض
هذا التأمين الصحي :المخاطر والعالجات
والحوادث والحمل.

>الموارد المتاحة للسياسات االجتماعية

››النفقات الحكومية :بلغ اإلنفاق العام على مخططات

الحماية االجتماعية عام  2010نسبة  5في المائة من الناتج

المحلي اإلجمالي ،ووصلت نسبة النفقات على الصحة العامة
عام  2011إلى  10.9في المائة من النفقات و 3.3في المائة
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حالي ًا على
من الناتج المحلي اإلجمالي .وتعمل الدولة
ّ
تطوير برنامج التحويالت النقدية لألسر المحتاجة.

آليات الحماية االجتماعية في موريتانيا تطورات
شهدت ّ
ّ
عد ة في مجاالت اإلعانات االجتماعية ،والضمان
الصحية .وقامت موريتانيا أيضاً
االجتماعي ،والخدمات
ّ
بتحديد الحماية االجتماعية كأولوية ،ولكن ال تزال

الحماية االجتماعية في البالد بحاجة إلى تحسينات

فعالية وعدالة.
لتصبح أكثر
ّ

ًّ
حاليا هي:
>أمّ ا بعض التحديات واإلصالحات المطروحة
ً
ً
جزءا كبيرا من
•ال يزال الضمان االجتماعي ال يشمل

األفراد مثل موظفي القطاع غير الرسمي (أي العاطلين

عن العمل) ،وتشير تقارير صادرة عن جهات دولية إلى
انتشار واسع للبطالة في صفوف الموريتانيين ،وتشير
أغلب هذه التقارير إلى أن قرابة  30في المائة من

الموريتانيين يعانون من البطالة؛

•التحديات الماديّ ة والمالية لتمويل الضمان االجتماعي،
التي تطرح تساؤالت حول استدامة البرامج وآليات
ّ
المعقد؛
إدارتها وإطارها القانوني

•التباين الكبير بين رواتب التقاعد في القطاع الخاص
ّ
والقطاع العام ،حيث ّ
موظفو القطاع العام بإنفاق
أنه يقوم
مبالغ كبيرة على رواتب التقاعد على عكس أولئك في
ّ
فيعزز ذلك غياب المساواة بين األفراد؛
القطاع الخاص،

ّ
يتم توزيعها من
الغذائية التي
•بالرغم من المساعدات
ّ
ّ
أن أسعار الطعام ال تزال مرتفعة
خالل برنامج  ،EMELإال ّ
ً
ً
خصوصا للعائالت التي تعيش دون خط الفقر.
نسبيا
ً
جدا ،وإدارته
فإن تكاليف إدارة البرنامج باهظة
كذلك،
ّ
عرضة لالستغالل والفساد؛

•التحديات في الوصول إلى التحويالت النقدية من

خالل برنامج التحويالت النقدية بسبب الشروط الصعبة

الموضوعة .رفعت مفوضية األمم المتحدة السامية
آلية
لحقوق االنسان ( )OHCHRالتساؤالت حول ّ

استهداف األسر التي قد تساهم في تعزيز مساحة للتمييز

وخلق التوتر بين سكان القرى؛
ً
وفقا لمعلومات من البنك الدولي ومفوضية األمم المتحدة
•
إن بعض المشاكل
السامية لحقوق االنسان (ّ ،)OHCHR

المتعلقة بالخدمات الصحية هي النقص بشكل عام في
المناطق الريفية ،والبعد وتكاليف النقل للوصول إلى

خدمات الرعاية الصحية.
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>تحليل الوضع الراهن

التأمين للقطاع الخاص ،ويشمل موظفي القطاع الخاص،

قامت تونس بالتوقيع على دستور جديد بعد مطالبة الشعب

والعاملين في قطاع الزراعة ،وأعضاء التعاونيات

الدستور الجديد حق الموطنين في الوصول إلى الخدمات
ّ
يركز
الصحية والمساعدات االجتماعية .في هذا اإلطار،
ّ

والطالب ،والفنانين.

ّ
يرسخ
في عام  2011بتحقيق العدالة االجتماعية في البالد.

المخطط الخماسي للتنمية ( )2020-2016وهو أول مخطط
شمولية سياسات
أهمية التأكد من
تنموي بعد الثورة على
ّ
ّ

ّ
معدل
الحماية االجتماعية ،ويسعى هذا المخطط إلى تخفيض

الفقر المدقع من  4.6في المائة ( )2010إلى  2.2في المائة
اجتماعية فعّ الة.
( )2020من خالل تأمين حماية
ّ
>سياسات وأنظمة الحماية االجتماعية

تنقسم آليات الحماية االجتماعية في تونس الى فرعين

الزراعية ،وأصحاب المهن الحرة ،والتونسيين المغتربين،
››الصندوق الوطني للتأمين على المرض ( :)CNAMدخل

الصندوق الوطني للتأمين على المرض سنة  2006في إطار
عملية إصالح وتوحيد ُن ُظم التأمين وأيضا لتوسيع التغطية
الصحية للكثير من األفراد .مهام الصندوق األساسية هي
إدارة أنظمة التأمين على المرضُ ،
ون ُظم إصالح األضرار
الناجمة عن حوادث العمل واألمراض المهنية في القطاع

العام والخاص ،وكذلك تقديم منح العالج والوالدة .يتم

تغطية األفراد المؤمن عليهم من أحد األنواع الثالثة للرعاية:
››القطاع العام :يتم توفير الرعاية اإلسعافية في

أساسين يتكون األول من األنظمة المُ ساهمة ُ
ويطلق عليها

المرافق الصحية العامة والمؤسسات شبه الحكومية

من األنظمة غير المساهمة ويشمل حزمة من برامج النهوض

لرسوم المستخدم.

الدولة والتي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

طبيب العائلة الذي ُينتقى من قِ بل المستخدم ويدفع له

«منظومة الضمان االجتماعي» .أما الفرع الثاني فيتكون

واإلدماج االجتماعي والمساعدات االجتماعية التي تموّ لها

تدير منظومة الضمان االجتماعي في تونس  3صناديق
اجتماعية وهي:

››الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

( :)CNRPSهو منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية،
يتمتع بالشخصية المدنية واالستقالل المالي ويشمل

وكذلك في العيادات مع دفع الضمان االجتماعي

››القطاع الخاص :الرعاية اإلسعافية تبدأ باستشارة
الثلث ،ويدفع المؤمن عليه المدفوعات المشتركة.

››نظام السداد :المؤمن يمكن الوصول إلى جميع

مقدمي العالج مع دفع كافة الخدمات والتسديد
الالحق بنسب تقليدية.

كذلكّ ،
التونسية المساعدات االجتماعية على
تقدم الحكومة
ّ

موظفي وأعوان القطاع العام ،وانتماؤهم لهذا الصندوق

شكل إعانات شاملة وتحويالت نقدية مستهدفة والرعاية

األمنية ،والعاملين التعاقديين مع
والعسكريين ،والقوات
ّ

ومحدودة الدخل والفئات الضعيفة والمهددة .وفي عام ،2013

وتقديم معاشات الشيخوخة ،واإلعاقة ،واألرامل ،والمرضى،

والتدخالت في ما يلي:

إجباري .يشمل هذا الصندوق :موظفي الخدمة المدنية،
الدولة ،والسلطات المحلية ،والموظفين في الشركات

المملوكة للدولة .يتم تغطية العاملين في القطاع العام

واإلصابات خالل دوام العمل ،والمنافع العائلية ،واألمومة.

››الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ( :)CNSSهو

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وباالستقالل

المالي الذاتي .تم تأسيس الصندوق بهدف توسيع تغطية

الصحية المجانية أو المدعومة لفائدة العائالت المعوزة

ّ
تم إعانة  13في المائة من السكان ذوي الدخل المنخفض
ّ
والذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر .وتتمثل أهم البرامج

››البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة (:)PNAFN

هو أكبر برنامج من حيث تقديم المساعدات في تونس.
تدير وزارة الشؤون االجتماعية البرنامج ويطال كل

التونسية.
المناطق
ّ
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››السكن االجتماعي فهو مؤمّ ن في تونس تحت إدارة

وإشراف الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية ()SNIT

التي تؤمّ ن وتشرف على السكن االجتماعي.
ُ
››صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق :وهي آلية أحدثت
عام  1993لتنفيذ األحكام الصادرة حول النفقة وجراية
الطالق في إطار حماية حقوق األسرة.

>الموارد المتاحة للسياسات االجتماعية

››الموازنة العامة وإشراف الدولة :تشرف الحكومة
التونسية على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة

االجتماعية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي،

أراض عامّ ة للشركة
التونسية
كذلك ،تمنح الدولة
ّ
ٍ
الوطنية العقارية للبالد التونسية ،ومن دون اي كلفة،
بهدف بناء سكن اجتماعي للمواطنين.

››دعم الغذاء والطاقة :تدعم الدولة المواد الغذائية من

أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لدى األفراد والعائالت
ً
أيضا بدعم الوقود
ذوي الدخل المنخفض ،وتقوم الدولة

ً
حاليا إلى إصالحات بهدف
والكهرباء (تخضع هذه االعانات

تعزيز وصولها إلى األفراد والعائالت الفقيرة).

››مخطط وعقود الحماية االجتماعية :يسعى المخطط
التنموي للفترة  2020-2016إلى تحسين الحماية

ّ
وتم التوقيع
والعدالة االجتماعية وإلى الحد من الفقر.

على عقد اجتماعي في بداية عام  2013بين الحكومة
والموظفين وممثليهم بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية ( ،)ILOويهدف هذا العقد إلى تنفيذ

إصالحات في قطاع العمل وتوفير الحماية االجتماعية

الالزمة للعمّ ال.

ً
ومقارنة مع الدول المجاورةُ ،تعتبر سياسات الحماية االجتماعية
في تونس متطوّ رة وفعالة :من برامج التأمين االجتماعي إلى

الصحية .مع ذلك ،ال يزال
المساعدات االجتماعية إلى الخدمات
ّ
ّ
التحديات وأبرزها:
هناك بعض

•ال يغطي الضمان االجتماعي األفراد العاطلين عن العمل

آليات لتأمين حد أدنى من الدخل في
بسبب عدم وجود ّ
ً
ّ
إضافة إلى ذلك ،يشكل السوق االقتصادي غير
حال البطالة.

ّ
المحلي اإلجمالي ()GDP
الرسمي  40في المائة من الناتج
ً
ً
في تونسّ ،
كبيرا من المواطنين يعملون في
جزءا
أي أن
القطاع غير الرسمي وال يحصلون على التأمين؛

•يوجد عدة خطط تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،وتختلف هذه الخطط من ناحية المساهمات
والمنافع بحسب نوع العمل؛

•بالرغم من فعالية جميع مخططات التأمين االجتماعي،

ولكن ال تزال هذه المخططات بحاجة لتحسين في التغطية

الشاملة لتشمل األفراد العاطلين عن العمل؛
• ُتعيق بعض شروط الحصول على الحماية االجتماعية

من وصول عمال القطاع الزراعي إلى الحماية :مثل شرط
ً
العمل مع صاحب عمل واحد ّ
أن تغيير
معينة
لمدة
علما ّ
ّ
العمل في القطاع الزراعي هو أمر شائع؛

المالية لصناديق الضمان االجتماعي في ظل
•االستدامة
ّ
الركود االقتصادي الذي تشهده تونس منذ العام .2011
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ُتعتبر البرازيل واحدة من أغنى البلدان في العالم،

حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي)(GDP
ً
أمريكي ًا في عام  .2009ارتفعت معدالت
دوالرا
10427
ّ
النمو من  1.9في المائة إلى  5.1في المائة سنويّ ًا بين
ً
 .2008-1998ومع ذلك ،فإن البالد ال زالت ُت ِّ
واحدا
سجل
من أعلى معدالت عدم المساواة في العالم (مؤشر
ّ
ويسجل  54.2نقطة) ،باإلضافة إلى ارتفاع
جيني،

>ما الذي تحقق؟

ّ
حققت سياسة الحد
››انخفاض عدم المساواة:
ً
من عدم المساواة انخفاضا بنسبة  30في المائة

من هذه الظاهرة بين عامي  2001و ،2004ويعود
ذلك بشكل كبير إلى التحويالت الحكومية (مثل

معاشات التقاعد) ،فيما ّ
أدت سياسة «بولسا فاميليا»
إلى خفض بنسبة  14-12في المائة ،وهي أيضاً
ٍ

مستويات الفقر .أكثر من  20في المائة من السكان – أي

المسؤولة عن  21في المائة من االنخفاض الكلي

المائة من السكان – أي  13مليون شخص – يعيشون

من أن التحويالت تمثل فقط  0.5في المائة من
ّ
فإنه أثبتت أنها
إجمالي دخل األسر البرازيلية،

 40مليون شخص – يعيشون تحت خط الفقر و 7في
في فقر مدقع.

بين أوائل  1990و ،2008انخفض مؤشر جيني بنسبة
َّ
وتدنت نسبة األسر التي تعيش تحت خط
 5.2نقطة،
الفقر إلى النصف خالل الفترة نفسها .في هذه الفترة
تم تطوير البرنامج في مجال السياسات االقتصادية

واالجتماعية ،بما يتضمن زيادة الحد األدنى لألجور
واإلنفاق العام على الصحة ،والتعليم والخدمات

االجتماعية األخرى.

استثمرت البرازيل بشكل كبير في الحماية االجتماعية،
ً
ُ
واحدا من أفضل األنظمة نموّ ًا بين البلدان
وتدير اآلن

ذات الدخل المتوسط ،ويغطي ما يقارب من  25في المائة
من السكان .تشمل التغييرات في العقدين الماضيين

التكيف مع معايير األهلية وتصميم برنامج لزيادة
ُّ

لمؤشر جيني بين عامي  1995و .2004وعلى الرغم

من أهم العوامل التي تساهم في الحد من نسب

عدم المساواة.

››التأثير على الفقر :انخفاض مؤشر عدم المساواة
في الدخل ّ
أد ى إلى انعكاسات إيجابية في الحد

من الفقر .ففي سياق النمو المعتدل بين عامي 2001
ً
ّ
انخفاضا في نسبة الفقر
حققت البرازيل
و،2004

من  33.3في المائة إلى  31.5في المائة وفي نسبة

الفقر المدقع من  14.3في المائة إلى  12.0في المائة،
وذلك بين عامي  2001و .2005وساهمت المعاشات

االجتماعية بنسبة  26في المائة من إجمالي نسبة
االنخفاض في الفقر المدقع.

››النمو :ثمّ ة دالئل على اآلثار اإليجابية للتحويالت
االجتماعية على الدخل على المستوى األسري،

ولكن العالقة بين التحويالت االجتماعية والنمو
ّ

المعاشات التقاعدية غير القائمة على االشتراكات ومعاش

الكلي ليست واضحة .ومع ذلك ،تظهر دراسات

النقدية الموحدة وتوسعت في شكل التحويالت النقدية
ً
ّ
فقرا
األشد
المشروطة ( )CCTالتي تستهدف الفئات

تقيد النمو االقتصادي من خالل
والفقر يمكن أن
ّ

عدة قنوات ،بما في ذلك ضعف التماسك االجتماعي

التغيرات في انخفاض
 12.5مليون أسرة .ساهمت هذه
ُّ

واإلنفاق االجتماعي المنحاز ،وهيمنة النخبة .لذا

النقدية غير القائمة على االشتراكات في البرازيل ما

والفقر ،والمساعدة االجتماعية بشكل غير مباشر

الشيخوخة .وفي الوقت نفسه ،تم إصالح التحويالت

والعائالت الفقيرة التي لديها أطفال والتي تصل اآلن إلى
مستوى عدم المساواة والفقر .تبلغ تكلفة التحويالت

يقرب من  2.5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

عالمية أن المستويات العالية في عدم المساواة

(والجريمة المرتبطة به) ،وعدم االستقرار المالي،

يمكن أن تساهم برامج الحد من عدم المساواة

في النمو.
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أن
››تحسينات في التعليم والصحة :تشير األدلة إلى ّ
ًّ
كل من تحويالت المعاشات و»بولسا فاميليا» زادت

والصحة ،وتعزيز الرصد والتقييم والمنهجي ،واستحداث
ّ
يمكن المستفيدين من الوصول إلى
نظام تسجيل واحد

ً
أيضا فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية

برامج وخدمات إضافية .أصبح نظام التسجيل بمثابة أداة

تسجيل األطفال في المدرسة .فقد ساعدت تحويالت

اإلدارية ،ومراقبة شروط األهلية ،وتحسين الكفاءة وضمان

الرعاية الصحية للمسنين وشراء الدواء.

برنامج الحماية االجتماعية األقل كلفة
«بولسا فاميليا»
َ

لألسر الفقيرة .كما وتشير الدراسات إلى ازدياد نسبة
المعاشات للفقراء على المساهمة في الحصول على

>ما الذي دفع التغيير؟
››الحكم والدستور

استهداف ورصد ،للحد من تكرار التسجيالت والتكاليف

التنسيق األفقي بين السياسات االجتماعية .ويعتبر

بتسجيله نسبة  0.4في المائة فقط من الناتج المحلي

اإلجمالي ،على الرغم من تغطيته لعدد كبير من المستفيدين.
فالقدرة على تسليم التحويالت في الوقت المناسب

أحد أهم العوامل في صياغة السياسة االجتماعية في

واالستهداف الفعال للفقراء مع الحد األدنى من التسريبات

هذا األساس القانوني للدولة أكد على توفير الصحة

وتحقيق المساواة.

ذلك ضمان المساعدة االجتماعية للفقراء .أدرج

>الدروس المستفادة
ً
ال تزال البرازيل تواجه عددا من التحديات في المساعدة

البرازيل كان اعتماد الدستور االتحادي في .1988
والتعليم كحق أساسي لجميع المواطنين ،بما في

الدستور اثنين من الميزات الجديدة الهامة لنظام
السياسة االجتماعية:

•شمولية التطبيق مع مراعاة معايير االنتقائية
ً
ضعفا؛
للوصول إلى الفئات األكثر

•والتركيز على المساعدة االجتماعية ضمن نظام

مبني على التأمين وخطط المعاشات التقاعدية.

››المفاهيم السياسية من الفقر وعدم المساواة

كان من أهم عوامل نجاح البرنامج في الحد من الفقر

االجتماعية وفي محاولة الحد من مستويات الفقر وعدم

المساواة .على الرغم من هذا ،ثمّ ة العديد من الدروس
الهامة يمكن االستفادة منها:

•ظهرت اآلثار اإليجابية للمساعدة االجتماعية

ّ
والحد من عدم المساواة من خالل
على الفقر

إطار أوسع ومجموعة من السياسات االجتماعية،
بما في ذلك االستثمارات في التعليم والصحة،

وضع السياسيون في البرازيل األطر المناسبة إلجراء
ّ
وأكدوا
النقاشات الوطنية حول الفقر وعدم المساواة
على الحاجة إلى إعادة التوزيعّ .
أثرت هذه االطر

األدنى لألجور؛

المناسبة لمعالجة الفقر وعدم المساواة في البالد،

فاميليا» ساهمت في فعالية البرنامج في المساهمة

بشدة على نوعية السياسات االجتماعية والبرامج

وظهر مفهوم التحويالت النقدية المشروطة ألول مرة

في البرازيل في العام  ،1980باعتبارها وسيلة للحد

من عدم المساواة في الدخل .وبحلول عام ،1999
كانت  60بلدية تقوم بتنفيذ برامج التحويالت
النقدية المشروطة المختلفة.

››اإلصالح المؤسساتي والقدرات المؤسساتية القوية

َّ
الحد من الفقر وعدم المساواة ،وذلك
التزمت اإلدارة

من خالل إدارة برنامج محو الجوع في عام  ،2003وقد

انطوى ذلك على عملية كبرى لإلصالح المؤسساتي .كما

إلى جانب السياسات االقتصادية مثل الحد

•تغطية واسعة واستهداف دقيق لبرنامج «بولسا

في خفض عدم المساواة والفقر؛
ً
•االقتصاد السياسي يمكن أن يحدث فرقا ؛ فوجود

التزام سياسي وحزبي قوي وجدي للحد من الفقر

ّ
ومستعدة لخلق
وعدم المساواة ووجود حكومة مقتدرة
ّ
وتنفيذ سياسات الحد من عدم المساواة ،كلها عوامل
أنتجت بيئة مؤاتية للمساعدة االجتماعية الفعالة؛

•خلق اإلصالح المؤسساتي في الساحة السياسية
ً
ً
وطنية لإلشراف والتنسيق الوطني
وزارة
االجتماعية
ّ
ومكن نظام التسجيل الواحد من دمج الخدمات

يبرز في هذا اإلطار إطالق برنامج «بولسا فاميليا» الذي

والبرامج للوصول إلى الفقراء؛

القائمة .هدف اإلصالح إلى تعزيز االستخدام الفعال للموارد

وتوفير الحوافز المؤسساتية كانت عوامل رئيسية

يجمع بين أربعة برامج للتحويالت النقدية المشروطة
العامة ،لتحسين االستهداف ،وتعزيز الحوافز للتعليم

•االستثمار في قدرة المؤسسات على جميع المستويات
لتحسين تقديم المساعدة االجتماعية.
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