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 شكر وتقدیر

یقدم ھذا التقریر صورة شاملة لمالمح الحمایة االجتماعیة في الجمھوریة العربیة السوریة. ویتناول 
التقریر المعاشات التقاعدیة، والرعایة الصحیة، والتحویالت النقدیة، وغیر ذلك من برامج التأمین االجتماعي 

 والمساعدة االجتماعیة على المستوى الوطني.

، قسم التنمیة االجتماعیة الشاملة، اللجنة )Leonie Harsch(ة لیوني ھارش وقد كتبت التقریر السید
، رئیسة )Ms. Gisela Nauk( ، تحت إشراف السیدة جیزیال ناوك(اإلسكوا) االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

بالمساھمات       ُ               . واست رشد في الدراسة في اإلسكوا قسم التنمیة االجتماعیة الشاملة، شعبة التنمیة االجتماعیة
ن من السید أنطون بیورك  ْ ی   َ م                       َّ والمشورة والدعم المقد   )Liudmila Batura(المواضیعیة للسیدة لیودمیال باتورا 

)Anton Bjork( والسیدة أودري إیفریست ،)Audrey Everist( والسیدة زوزانا فوفا ،)Zuzana Vuova( والسیدة ،
 قسم التنمیة االجتماعیة الشاملة، اإلسكوا. الزمالء في، )Angela Zettler(أنجیال زیتلر 

 ركیة في بیروت،یالجامعة األم في قسم العلوم الصحیةمن وتعرب المؤلفة عن تقدیرھا للسید فؤاد م. فؤاد، 
 ودعم. ةخبر لما جاد بھ من

  ي:ترحب اإلسكوا بمالحظات القراء، ویمكنھم إرسال أي تعلیقات ومقترحات على العنوان التال
sps-escwa@un.org. 
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 مقدمة ومالحظات منھجیة -   ً أوال  

النظام القانوني للحمایة االجتماعیة في الجمھوریة خصائص طریة              ُ عن المالمح الق   یحدد ھذا التقریر
ذلك التأمین االجتماعي، والمساعدة االجتماعیة، وتوفیر الرعایة الصحیة االجتماعیة.  ویشملالعربیة السوریة، 

لھذه المسألة في سیاق النزاع   ّ ح  ل                          ً                        ً           ُ ویتضمن باإلضافة إلى ذلك فصال  عن اإلسكان االجتماعي نظرا  للطابع الم  
نظام الحمایة  التي تواجھوالتحدیات الھیكلیة  ،. وتتضمن خاتمة التقریر تحدید الثغرات في السیاساتالجاري

        ً         واستنادا  إلى ھذا . 2011النزاع منذ عام  الناجمة عنستعرض بالتفصیل التحدیات اإلضافیة كما ت ،االجتماعیة
تماعیة في الجمھوریة العربیة السوریة، للحمایة االج مستقبلیة التحلیل، یقترح التقریر توصیات لوضع سیاسات

 وإشراك جمیع المواطنین السوریین. ،تستھدف إنشاء نظام مستدام

طریة والمقاالت األكادیمیة                       ُ التقاریر اإلقلیمیة والق   تولیفة من                    ً    بحوث مكتبیة، معتمدا  على ویستند التقریر إلى
لتباللغتین اإلنكلیزیة والعربیة.  ِ   واست كم  نویة باستعراض مستفیض لوثائق السیاسات والنصوص ھذه المصادر الثا     ُ 

ُ   َّ            ً     ِ المعلومات الم بل غ عنھا ذاتیا  من ق     ً            فضال  عن استعراض  ،التشریعیة السوریة المتاحة بل المؤسسات ذات الصلة،             
في حدود النطاق الضیق الذي تم فیھ تحدیثھا وإتاحة إمكانیة الحصول علیھا منذ عام وذلك مثل صنادیق التأمین، 

، وممثل عن وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل مختلفینإلى مشاورات مع خبراء     ً أیضا  یستند التقریر و .2011
 ركیة في بیروت.یالسوریة، وخبیر في الصحة العامة من الجامعة األم

خبراء من المنظمات والوكاالت الدولیة التي كانت مع وتشاور  من تواصل جري ُ أ  یضاف إلى ذلك ما 
سیاسات الحمایة االجتماعیة واإلصالح في الجمھوریة العربیة  إعداد على صعیدتقدم المشورة والمساعدة 

والبنك  ،2ومنظمة العمل الدولیة، 1السوریة، بما في ذلك المفوضیة األوروبیة، والمؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي
مع الحكومة السوریة توقف إلى حد كبیر عند بدایة  أن تعاون ھذه المؤسسات الفعلي كن تجدر اإلشارةولالدولي. 

تعزیز تدابیر الحمایة االجتماعیة، ل ة             َّ الضرورة الملح  على  من تم التواصل معھمواتفق جمیع . 2011النزاع في عام 
                             ً     لسیاسات السوریین. وتنضم حالیا  بعض مواصلة تقدیم دعمھم إلى واضعي ا إلى في نھایة المطافوھم یسعون 

ھذه المنظمات وغیرھا من المنظمات الدولیة ذات الصلة، بما فیھا اإلسكوا، إلى الفریق العامل اإلقلیمي المعني 
تعزیز الحمایة االجتماعیة بوصفھا ذلك بھدف و، بالحمایة االجتماعیة التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة

ویستجیب ھذا التقریر لتوصیة الفریق العامل بتحدید معالم نظام  .3الستجابة لألزمات في البلدل      ً       ً عنصرا  محوریا  
 في المستقبل. لتطویرهالحمایة االجتماعیة القانوني في الجمھوریة العربیة السوریة كأساس 

                                                      
 .)GTZ( التقني للتعاون األلمانیة المنظمة باسم      ً سابقا   عرف ُ ت   كانت 1
 اإلقلیمي والمكتب الخارجیة الشؤون وزارة بین 2007-2005 للفترة مشتركة عمل خطة الدولیة العمل منظمة مع التعاون یشمل 2

 وفعالیتھا". االجتماعیة الحمایة تغطیة "تعزیز   ِ بـ   الخطة لھذه األربعة االستراتیجیة األھداف أحد     ّ وتمث ل الدولیة؛ العمل لمنظمة التابع العربیة للدول
 عامي بین ما الفترة في سوریا في الالئق العمل برنامج إطار في ةالدولی العمل ومنظمة السوریة العربیة الجمھوریة تعاونت ذلك، إلى باإلضافة

 االجتماعي. للضمان وطنیة عمل خطة ذلك في بما الدولیة، العمل معاییر مع تتماشى االجتماعي للضمان تشریعات صیاغة أجل من 2010و 2008
 .)102 رقم( 1952 لعام الدنیا) (المعاییر االجتماعي الضمان یةاتفاق على التصدیق إمكانیة استعراض التعاون ھذا استھدف ذلك، إلى وباإلضافة

 بالضمان تتعلق اتفاقیات أیة على سوریا   ّ ِ تصد  ق لم اآلن، وحتى .1947 عام منذ الدولیة العمل منظمة في عضو السوریة العربیة الجمھوریةو
Organization Labour International  .118 رقم االجتماعي) (الضمان ةالمعامل في المساواة اتفاقیة من (ز) إلى (د) من الفروع باستثناء االجتماعي

 e.action?id=212&aid=2protection.org/gimi/gess/ShowCountryProfil-http://www.social at Available Syria. (2017a. (ILO)
                                                                                                                                                 2017). December 15 on (accessed 

3 Social Sustainable and Inclusive gAdvancin 2018. ,(UNDG) Group Development Nations United 
 Paper. Working Forward. Way and Challenges, Opportunities, Strategic Crisis: Syrian the to Response the in Protection

-Crisis-Regional-Syria-the-in-Protection-Social-Paper-https://unsdg.un.org/sites/default/files/Working at Available
                                                                                                              2018). August 15 on (accessed Final.pdf-Response 

 

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowCountryProfile.action?id=212&aid=2
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowCountryProfile.action?id=212&aid=2
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Working-Paper-Social-Protection-in-the-Syria-Regional-Crisis-Response-Final.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Working-Paper-Social-Protection-in-the-Syria-Regional-Crisis-Response-Final.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Working-Paper-Social-Protection-in-the-Syria-Regional-Crisis-Response-Final.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Working-Paper-Social-Protection-in-the-Syria-Regional-Crisis-Response-Final.pdf
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وسیتعین إعادة  ،2011قبل عام      ُ              ما أ جري من تقییماتوتستند خطط اإلصالح القائمة في معظمھا إلى 
تعاني عملیات تقییم ورات االجتماعیة الدیمغرافیة واالقتصادیة التي أحدثھا النزاع.          ُّ ضوء التغی   فيالنظر فیھا 

ّ  د ھذه المساعي في الوقت الراھن. وباإلضافة إلى شح      ُّ بتعق   من ثغرات عمیقة تتسبب رات                ُّ وتوثیق ھذه التغی                                                
المعلومات المتعلقة بالمسائل المعلومات الموثوق بھا عن فترة النزاع، تشیر الدراسات القائمة إلى ندرة عامة في 

الجمھوریة لم تتم دراسة الوضع في ولھذا السبب، . الجمھوریة العربیة السوریةالمتصلة بالحمایة االجتماعیة في 
وال یوجد  .4الدراسات المقارنة حول الحمایة االجتماعیة في المنطقة العربیةبشكل معمق في  العربیة السوریة

تقاریر عن الحمایة االجتماعیة في الجمھوریة العربیة السوریة، مع بعض االستثناءات      ً                   حالیا  سوى عدد قلیل من ال
البیانات وبالتالي، فإن . 2014 ، بما في ذلك تقریر للمركز السوري لبحوث السیاسات في عامالجدیرة بالذكر

ً تشكل في الوقت الحاضر أساسا  ال المتوفرة  ً متینا  وكافیا                                    ً ً      وبناء  على تقییمات السیاسات والمشاورات.  إلعداد            
، فإن ھذا التقریر ال یحدد سیاسات الحمایة االجتماعیة في الجمھوریة العربیة السوریة فحسب، بل یحدد ما سبق
ً أیضا   ثغرات. ومن ثم فإن استنتاجات من ھذه الحمایة  تغطیةمن خالل البحوث وتقاریر السیاسات ما یشوب     

 البیانات وتقییمھا. جمع االستمرار فيإلى التقریر تتضمن دعوة 

 

                                                      
for Time Africa: North and East Middle the in Pensions 2005. others, and Robalino  المثال، سبیل على انظر، 4

 at Available Bank. World D.C.: Washington, Series. Development in Orientations Change.
 15 on (accessed http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/MENA_Pension_Reform_Complete.pdf
 Institute Africa. North and East Middle the in Nets Safety and Protection Social 2015. ,Stephen Devreux, 2017); December

-protection-https://www.ids.ac.uk/publication/social at Available 2015(80). vol. Report, Research Studies Development of
 Social 2019. ,ESCWA and 2017); December 15 on (accessed africa-north-and-east-emiddl-the-in-nets-safety-and

-ps://www.unescwa.org/publications/socialhtt at Available (E/ESCWA/SDD/2019/1). Countries Arab in Reform Protection
                                                                            2020). February 15 on (accessed 2019-countries-arab-reforms-protection 

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/MENA_Pension_Reform_Complete.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/MENA_Pension_Reform_Complete.pdf
https://www.ids.ac.uk/publication/social-protection-and-safety-nets-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.ids.ac.uk/publication/social-protection-and-safety-nets-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.ids.ac.uk/publication/social-protection-and-safety-nets-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.ids.ac.uk/publication/social-protection-and-safety-nets-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.unescwa.org/publications/social-protection-reforms-arab-countries-2019
https://www.unescwa.org/publications/social-protection-reforms-arab-countries-2019
https://www.unescwa.org/publications/social-protection-reforms-arab-countries-2019
https://www.unescwa.org/publications/social-protection-reforms-arab-countries-2019
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 طور سیاسات الحمایة االجتماعیة اإلطار المعیاري: ت -     ً ثانیا  
 في الجمھوریة العربیة السوریة

والتحدیات ذات في الجمھوریة العربیة السوریة من أجل توضیح واقع نظام الحمایة االجتماعیة الحالي 
                                                                 ً       بإیجاز مع إدراج ھذا التطور في إطار السیاسات اإلنمائیة األوسع نطاقا  للبلد. ھذا النظام          ُ        الصلة، سی عرض تطور

ن االجتماعي، والمساعدة االجتماعیة، تقدیم الخدمات العامة المتصلة بالتأمی في الماضيلطالما اعتمد 
على عقد اجتماعي ضمني بین المواطنین والحكومة. وفي  الجمھوریة العربیة السوریةوالرعایة الصحیة في 

ویتم العقد األول من األلفیة الجدیدة، شرعت الحكومة السوریة في االنتقال من نموذج اقتصادي تقوده الدولة 
ً مركزیا   التخطیط لھ نحو اقتصاد السوق االجتماعي  ،على تطویره منذ الستیناتالدولة كانت تدأب  ، وھو ما      

ّ ِ        ً                                    اللیبرالي. وقد د و  نت رسمیا  خطط اإلصالح البعیدة المدى ھذه في عھد  بشار األسد في الخطة اإلنمائیة الرئیس                ُ 
 .2005      ُ            التي أ طلقت في عام و، 2010إلى  2006الخمسیة العاشرة للفترة من 

 یعبر عن نیة الدولة شعار وھو                                                         ً   وشددت الخطة الخمسیة العاشرة على مبدأ "التنمیة البشریة أوال "، 
وللتخفیف من اآلثار االجتماعیة السلبیة لتدابیر  .5التنمیة االقتصادیة على حساب الرفاه االجتماعيب االرتقاء عدم

ما دفع نحو أما  .6ء شبكات أمان اجتماعيالخطة، اعتزمت الحكومة إنشا استحدثتھاالتحریر االقتصادي التي 
النمو السكاني، وانخفاض عائدات النفط، وزیادة تكالیف العالج  من ضمنھاعوامل جملة كان اإلقرار بأن فالتغییر 

الوة على ذلك، أخفقت التدابیر المعمول بھا في الوصول إلى عالطبي الحدیث تجعل النظام القائم غیر مستدام. 
التي ھي في أشد الحاجة إلى الحمایة. ومن ھنا، فإن إحدى استراتیجیات الخطة تتمثل في إنشاء قطاعات المجتمع 

ً شبكات أمان اجتماعي مالئمة بھدف حمایة أشد الفئات ضعفا                                                      7. 

، تحركت ولكن على الرغم من ذلك .8                             ً                           دعت الخطة الخمسیة العاشرة إذا  إلى إبرام عقد اجتماعي جدید
بسرعات متفاوتة، بینما من جھة أخرى وتعزیز تدابیر الحمایة االجتماعیة من جھة عملیات التحریر االقتصادي 

اإلصالحات االقتصادیة، انخفض اإلنفاق االجتماعي الشروع بكان من المتوخى أن تتطور بالتوازي. وفي حین تم 
رھا للرعایة                                                ّ                                  العام كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي، وقل صت الحكومة السوریة بشكل ملحوظ توفی

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  3.2فقد انخفضت نفقات الحمایة االجتماعیة العامة من  .9المباشرة االجتماعیة

                                                      
 مجلة االجتماعي، السوق اقتصاد نظام إلى االنتقال أداة سوریة: في العاشرة الخمسیة الخطة .2013 ،دیوب ومنال األشقر أحمد 5

 األول/دیسمبر كانون 15 في رجعت   ُ است  ( https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73035 .180-153 .ص الموصل، جامعة الرافدین. تنمیة
 نشر). تاریخ (بدون اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج السوریة، العربیة الجمھوریة لحكومة التابعة الدولة تخطیط وھیئة ؛156 ص. ،)2019

 at Available SYR/08/004 No. Project Plan. Year Five Tenth the of Implementation the for Support Technical
 2019), December 15 on (accessed https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SYR/00049469_implementing%20FYP.pdf

                                                                                                                                                                                         .6 p. 

6 2011.-2007 Framework Assistance Development UN (n.d.). Nations United and Republic Arab Syrian 
 (accessed 2011.pdf-UNDAF_2007-https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/Parties/8753 at Available

                                                                                                                                                  .3 p. 2019), December 15 on 
 .3 ص. نفسھ، المرجع 7
8 at Available Protection. Syria/ENPI/Social for Fiche Action 3: Annex .2009a ,(EC) Commission European 

 December 15 on (accessed pdfenlargement/sites/near/files/aap_syria_2009_ad3.-https://ec.europa.eu/neighbourhood
                                                                                                                                                                             16. p. 2017), 

9 Bashar in Contract Social Baʿthist the of End The 2014. Zintl, Tina and Laura Elvira, de Ruiz 
 International Activism. Benevolent Broader and Charities through Transformations Sociopolitical Reading Syria: Asad’s-Al

                                                                                                                  345. p. 46(2), vol. Studies, East Middle of Journal 
 

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73035
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SYR/00049469_implementing%20FYP.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SYR/00049469_implementing%20FYP.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/Parties/8753-UNDAF_2007-2011.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/Parties/8753-UNDAF_2007-2011.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/aap_syria_2009_ad3.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/aap_syria_2009_ad3.pdf
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ونتیجة لذلك، عانت قطاعات  .201010،11في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  1.9إلى  2000في عام 
                                                                        ً                           كبیرة من المجتمع السوري من التآكل التدریجي للعقد االجتماعي الذي كان قائما  منذ صعود حزب البعث في عھد 

تسبب بھ التحول االجتماعي  وھو ماالتخلي التام عن ھذا العقد،  وصل الحال إلىحافظ األسد، ال بل الرئیس 
 .12ثاني من العقد األول لأللفیة الثانیةالنصف ال الذي حصل فيواالقتصادي 

ً ویرى عدد من المؤلفین بأن ھذه التجربة كانت عامال  محوریا    ویذكر  .201113 النتفاضة في عامل                                              ً       
Ruiz de Elvira وZintl نھا قوضت االتفاق الضمني بشأن "توفیر الدولة للرعایة االجتماعیة والتنمیة مقابل تخلي أ

وفي مواجھة االحتجاجات، سارعت الحكومة السوریة إلى اتخاذ تدابیر في  .14المشاركة السیاسیة"السكان عن 
ومعاشات القطاع  رواتبمجال السیاسة العامة تھدف إلى إعادة تأكید العقد االجتماعي القدیم ورفعت جمیع 

بحسب ما یتبین من التاریخ ومع ذلك، و .16في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 4بتكلفة بلغت نحو  ،15العام
 الذي سطرتھ السنوات الماضیة، فإن ھذه االستراتیجیة لم تخفف من حدة النزاع.

س الدستور الحالي للجمھوریة العربیة السوریة، والساري منذ عام  ّ ِ                                                            ویكر   ، الحمایة االجتماعیة بقوة 2012   
الجتماعیة على التالي "تكفل الدولة كل د. وینص الفصل الثالث المتعلق بالمبادئ افي اإلطار التشریعي للبال

                                               ُ                                          مواطن وأسرتھ في حاالت الطوارئ والمرض والعجز والی تم والشیخوخة" و"تحمي الدولة صحة المواطنین 
ح الدستور أن الخدمات الصحیة واالجتماعیة "أركان  .17وتوفر لھم وسائل الوقایة والمعالجة والتداوي" ّ                                               ویصر     

ً  أساسیة لبناء المجتمع" ساعیا  إ  .18لى "تحقیق التنمیة المتوازنة بین جمیع مناطق الجمھوریة العربیة السوریة"                           
حیث كانت مصاغة بصورة  1973من دستور عام  47و 46وكان قد سبق اإلعراب عن ھذه المبادئ في المادتین 

                                                      
10 the Achieve to Protection Social Universal 2019:-2017 Report Protection Social World 2017b. ,ILO 

--http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang at Available Goals. Development Sustainable
                                                                                                             146. p. 2018), March 31 on (accessed en/index.htm 

 الموحدة السنویة میزانیتھا من المائة في 0.2 یعادل ما أي سوریة، لیرة ملیار سوى السوریة الحكومة تنفق لم ،2008 عام في 11
 میزانیتھا) من المائة في 1.2( سوریة لیرة اتملیار 7و السوریة والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة خالل من سوریة، لیرة ملیار 600 البالغة

 لإلحصاء. السوري المركزي المكتب من أرقام إلى        ً استنادا   ،331 .ص ،Zintl and Elvira de Ruiz, 2014 انظر الصحة. وزارة خالل من
12 331 p. 2014, Zintl, and Elvira de Ruiz. 
ً أیضا   انظر نفسھ. المرجع 13      House Chatham Pieces. the up Picking Economy: s’Syria 2015. ,David Butter,

 at Available Paper. Research
 https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150623SyriaEconomyButter.pdf
 Political the and Uprisings, Arab the Syria, 2012. ,Bassam Haddad, and 7; p. 2017), December 15 on (accessed

  118ff. p.p 4(1), vol. Movements, Social about and for Journal A Interface: Resilience. Authoritarian of Economy 
14 330 p. 2014, Zintl, and Elvira de Ruiz. 
ّ  خص ت أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في األخرى البلدان مع بالمقارنة 15  الحالیة العاملة القوة من أكبر نسبة التدابیر ھذه  

intensive-Employment Productive to Barriers the Removing Tomorrow: of Syria the for Jobs 2012. ,Bank World  والسابقة:
45. p. document), (internal Development 

 نفسھ. المرجع 16
 الدولة "تكفل أن على الدستور من 3-40 المادة تنص بالعمل، المتعلق الفصل وفي .22 المادة ،2012 لعام السوري الدستور 17

 للعمال". والصحي االجتماعي الضمان
 .25 المادة ،2012 لعام السوري الدستور 18
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ج   .19مماثلة َ  ٌ وعلیھ فإن موضوع الحمایة االجتماعیة م در    ُ على جدول األعمال السیاسي منذ فترة طویلة. والواقع                                    
 .20أن نظام الحمایة االجتماعیة السوري ھو من أقدم األنظمة في المنطقة العربیة

ر. ، تم تعلیق إصالحات نظام الحمایة االجتماعیة السوري إلى حد كبی2011ومنذ بدایة النزاع في عام 
 وافقت الحكومة السوریة على الخطة الخمسیة الحادیة عشرة للفترة كانت قد ، 2010وفي عام 

. ویتابع ھذا المشروع ما تضمنتھ الخطة الخمسیة العاشرة من تركیز على التنمیة البشریة وسیاسات 2011-2015
ق بالتنمیة البشریة في ھذه الخطة الحد المتعل بالقسم. وتشمل األھداف ذات الصلة ا                       ً     الحمایة االجتماعیة، صاقال  إیاھ

وترى الخطة  .21من معدل الفقر، وتوسیع نطاق الحمایة االجتماعیة، وزیادة فرص الوصول إلى شبكات األمان
ّ   یشك ل                          ً                                   في الحمایة االجتماعیة مجاال  ذا صلة بالموارد البشریة. وبالتالي  "تعزیز [...] نوعیة الموارد البشریة من   

 ق                       ِّ بید أن البرلمان لم یصد    .22یة االقتصادیة" إحدى األولویات الرئیسیة الثالث للخطةأجل تعزیز اإلنتاج
أن الحكومة، من حیث المبدأ، ال تزال تخطط لمواصلة تعزیز  غیر     ً                                     رسمیا  على الخطة ولم یتم نشرھا أو تنفیذھا. 

 .23شبكات األمان

آثار كبیرة على آلیات توفیر الحمایة االجتماعیة، متسببة بتفاقم  2011وقد كان لتداعیات النزاع منذ عام 
احتیاجات المجتمع السوري لھذا النوع من تدابیر الحمایة، على النحو المبین في أجزاء الحقة من ھذا التقریر 

وء في أماكن طري الموجز. ویتعلق ذلك بالمواطنین المقیمین داخل البلد وكذلك بالمواطنین الذین التمسوا اللج   ُ الق  
نظام قوي للحمایة االجتماعیة لجمیع قطاعات  تأسیسعقد اجتماعي جدید من خالل  والخالصة أن إنشاءأخرى. 

                             ً                                                      السكان السوریین سیكون أساسیا  لبناء السالم المستدام وإعادة اإلعمار بعد انتھاء النزاع.

                                                      
 واالجتماعیة الثقافیة الخدمات تضمن "الدولة أن على 47 المادة وتنص .47و 46 المادتان ،1973 لعام السوري الدستور 19

 .لمستواھا" رفعا للقریة توفیرھا على خاص بوجھ تتعھد وھي والصحیة.
20  -http://www.social at Available .Programmes Security Social Syria: 2017c. ,ILO

 2017). December 15 on (accessed protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikiId=707 
 .2010 سوریا، أخبار محطة 21
22 Targeted in Trillion 4.3 SYP with Plan Yr-5 Adopts Government Syrian 2010. ,Report Syria The 

-trillion-43-syp-plan-yr-5-adopts-government-y/syrianreport.com/news/econom-http://www.syria at Available .Investments
                                                                                                      2017). December 15 on (accessed investments-targeted 

 السوریة. عملوال االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 23
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 برامج ھذا النظامالبنیة المؤسسیة لنظام الحمایة االجتماعیة و -   ً لثا  ثا

 االجتماعي التأمین -ألف

 التأمین االجتماعي لبرامجموجز شرح  

في سیاق  1959بدأ العمل بالتأمین االجتماعي ألول مرة في الجمھوریة العربیة السوریة في عام 
وتعدیالتھ  1959لعام  92اإلصالحات االشتراكیة في عھد الرئیس جمال عبد الناصر. وال یزال القانون رقم 

طاعین الخاص والمشترك. ویشمل یوفران األساس الرئیسي للبرنامج الوطني للتأمین االجتماعي للقطاع العام وللق
العجز والورثة. ویكملھ نظام مجزأ مؤلف من برامج إضافیة أصغر ومستحقات الشیخوخة معاشات ھذا البرنامج 

     ً                                         حجما  توفرھا الشركات ألعضاء بعض الفئات المھنیة.

مین االجتماعي إدارة موحدة لنظام التأ اعتماد د نحوتجھ البالت، من القرن الماضي ومنذ منتصف الثمانینات
عن طریق اإللغاء التدریجي لبرامج التأمین المنفصلة لموظفي القطاع العام، واألفراد العسكریین، وأفراد قوات 

صندوق     ّ تمث ل المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة باتتوقد  .24األمن الداخلي، وموظفي الرقابة الجمركیة
                           ً        ً                      ربیة السوریة، وھي تغطي عددا  متزایدا  من الفئات المھنیة من التأمین االجتماعي الرئیسي في الجمھوریة الع

القطاعات العام والخاص والمشترك. وتشرف وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل على المؤسسة العامة للتأمینات 
 االجتماعیة وتقوم على ھیكل ثالثي یضم أرباب العمل ونقابة العمال والحكومة، ویقع مقرھا في دمشق.

ل البرنامج الوطني للتأمین االجتماعي من مساھمات المشاركین العاملین المشمولین في سوق العمل   ُ  َّ وی مو  
في برنامج القطاع العام فومساھمات أرباب عملھم، وتترتب على ذلك شروط مختلفة بحسب اختالف القطاعات. 

َ                                                         للتأمینات، ت قس م مسؤولیة المساھمة بالتساوي بین الشخص المؤمن علیھ وصاحب  ھذا األخیر بینما یتحمل العمل،             ُ 
عن الجزء األكبر من المبلغ في برنامج القطاعین الخاص والمشترك. وبالتالي یأخذ ھذه البرنامج شكل  یةمسؤولال

لاالشتراكات قائم بشكل كامل على نظام  ّ  التي ت دفع أوال  بأو  ، یجوز 2001   ّ                           ویقد م مستحقات محددة. ومنذ عام        ُ       ً   
ویرد مزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع  .25في المائة من أموالھ الفائضة 50لصندوق التأمین أن یستثمر 

 في األقسام الفرعیة ذات الصلة أدناه.

وباإلضافة إلى برنامج التأمین االجتماعي األولي، تحصل بعض الفئات المھنیة على تأمین اجتماعي من 
یختلف الدور الذي تقوم بھ ھذه الجمعیات حسب المھنة. فمعظم األطباء والمھندسین، و .26خالل الجمعیات المھنیة

                                                      
   ّ می ز والعمل، االجتماعیة الشؤون وزارة عن ممثل مع شخصي بشكل التواصل أثناء علیھا الحصول تم التي للمعلومات     ً وفقا   24

 ھو منفصل، صندوق في العام القطاع موظفو شتركی وكان .1984 عام حتى والعمال الموظفین بین العام القطاع في االجتماعي التأمین برنامج
ً تدریجیا   ویجري الصندوق، ھذا في االنتساب توقف ،1984 عام ومنذ المالیة. وزارة علیھ وتشرف والمعاشات، للتأمین العامة المؤسسة  إلغاء        

 األفراد كان الماضي، وفي العام. القطاع في ملینالعا األشخاص جمیع االجتماعیة للتأمینات العامة المؤسسة تغطي ذلك، من     ً وبدال   البرنامج؛ ھذا
ً تدریجیا   إلغاؤه ویجري عسكري، تقاعدیة معاشات بصندوق مشمولین الجمركیة الرقابة وأفراد الداخلي األمن قوات وأفراد العسكریون      ً أیضا .        

 .2001 لعام 78 رقم القانون من 3 المادة 25
 واألمومة، والوفاة بالزواج الخاصة المستحقات مثل لألعضاء، االجتماعي مینالتأ إعانات المھنیة الجمعیات من    ٌ عدد   ویقدم 26

,Syria: in Schemes Insurance Health 2003. ,Giuliana Bensa نظرا منخفضة. رسوم مقابل اإلصابة، ضد التأمین أو االجتماعي والتأمین
 Insurance Health National a Towards 2008a. ,Schwefel etlefD In Syria. in Health of Ministry the to report a from Excerpts

-2003 Schwefel, Detlef of Reports Consultancy Term-Short from Excerpts and Materials Documents, Syria: in System
 December 15 on (accessed insurance.pdf-health-Syria-Schwefel-schwefel.de/246-http://detlef at Available 108ff. pp. ,2008

ً ووفقا   ذلك. على األمثلة أحد ھو المعلمین نقابة وبرنامج ..(2017  یساھم والعشرین، الواحد القرن من األول العقد أوائل من المتوفرة للمعلومات      
 إجمالي مبلغ شكل على تقاعد كمستحقات االشتراكات نصف نحو ویوزع البرنامج. ھذا صندوق في معاشاتھم من المائة في 2 بنسبة رسونالمد

 .),2008a Schwefel, In 14. Report 2007a. ,Detlef Schwefel (انظر التقاعد. بدایة عند  ُ   َ ی ستل م مقطوع

http://detlef-schwefel.de/246-Schwefel-Syria-health-insurance.pdf
http://detlef-schwefel.de/246-Schwefel-Syria-health-insurance.pdf
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لین لدى المؤسسة العامة للتأمین االجتماعي، ولذلك فإنھم یعتمدون على جمعیتھم                         ّ على سبیل المثال، غیر مسج  
أمین االجتماعي التابعة ع االشتراكات في برامج الت                                                  ُ  َ المھنیة (نقابتھم) لتغطیتھم بالتأمین االجتماعي. وال ت دف  

ن علیھم ولیس أرباب عملھم. وباإلضافة إلى ذلك، یقدم بعض                َّ بل األشخاص المؤم                         ِ لجمعیات المھنیة إال من ق  ل
ستخدم    ُ ال ت   البرامجأرباب العمل في القطاع العام برامج تأمین اجتماعي خاصة بالشركات لموظفیھم. غیر أن ھذه 

 تطبیقھا.كیفیة الحمایة االجتماعیة و المتداولة حولقلة المعلومات على نطاق واسع بسبب 

صاحب العمل. ویرد في  مسؤولیاتاألمومة ضمن  ومنافعوتندرج اإلجازة المرضیة المدفوعة األجر 
 الخاص والمشترك.والعام  اتالقطاعذات العالقة في موجز لألنظمة  الذي یتطرق إلى ذلكالفرع 

في إطار  ذا التأمینالبطالة. وكان من المفترض أن یبدأ العمل بھوال یوجد في الوقت الراھن تأمین ضد 
 ذ حتى تاریخھ.  ّ نف              ُ ، والتي لم ت  2015-2011الخطة الخمسیة الحادیة عشرة للفترة 

 Robalinoأجراھا  2005المعاشات التقاعدیة في البلدان العربیة من عام  ألنظمةنفت دراسة مقارنة      َ وقد ص  
                      ً          في المراحل المبكرة جدا  من عملیة  وقتھا بلدان المنطقة التي كانت كأحدوآخرون الجمھوریة العربیة السوریة 

سلسلة من  تضمنتوفي أواخر العقد األول من القرن الواحد والعشرین،  .27إصالح نظام المعاشات التقاعدیة
مجموعة خیارات سیاساتیة إلصالح  إعداد یة للتنمیةالدراسات التي أجراھا البنك الدولي بالتعاون مع األمانة السور

التأمین االجتماعي. وفي حین أن تغطیة التأمین االجتماعي بموجب القانون قد ازدادت بالفعل خالل السنوات 
 األخیرة، على النحو المبین في الفرع ذي الصلة أدناه، فإن مشاریع اإلصالح قد تعطلت بوجھ عام بسبب النزاع.

 المستفیدون 

                                     ً                               رنامج الوطني للتأمین االجتماعي تدریجیا  على مدى السنوات الماضیة لیشمل بتم توسیع نطاق تغطیة ال
مجموعة متنوعة من فئات العمل من القطاع العام وكذلك القطاعین الخاص والمشترك. ویقدم الجدول التالي لمحة 

 عامة عن السكان المشمولین.

 السكان المشمولون بتغطیة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة -1الجدول 

 السكان المشمولون أساس التغطیة

 تأمینالاستحقاق  فئة

شیخوخة، 
 إصابات العمل إعاقة، ورثة

 X X الخاص والمشترك)الرسمیین (في القطاعین  أالعاملون 1959لعام  92القانون رقم 

 2001لعام  78القانون رقم 

 يموظفلالخاضعون ألحكام القانون األساسي  العاملون
 X X بالدولة

 X X القضاة وبعض المحامین

 X X البلدیات عاملو

التعلیم  سلكفي من ھم المعینون بالوكالة (باستثناء  العاملون
 X X والتدریس)

                                                      
27 16f pp. 2005, others, and Robalino. 
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 (تابع) 1الجدول 

 السكان المشمولون أساس التغطیة

 فئة استحقاق التأمین

شیخوخة، 
 إصابات العمل إعاقة، ورثة

لعام  78القانون رقم 
 (تابع) 2001

 X X أعضاء الھیئات التربویة والتعلیمیة والفنیة والمختبریة

 X X المفتون وأمناء الفتوى وأساتذة الدین

 X X القوات العسكریة والمسلحة

 X X األفراد العسكریون في المخابرات العامة

ّ           المخابرات العام ة المدنیونأعضاء                 X X 

 X X عناصر قوى األمن الداخلي

 X X عاملو الرقابة الجمركیة

الجھاز الفني واعضاء ھیئة البحث العلمي في مركز البحوث 
العلمیة واعضاء الھیئة المخبریة واعضاء ھیئة البحث العلمي 

 في ھیئة الطاقة الذریة 
X X 

 X X العاملون العلمیون في ھیئة الموسوعة العربیة

الركب الطائر في مؤسسة الطیران العربیة السوریة والركب 
 X X شركة المالحة البحریة السوريالمبحر في 

 X X                      ً            األشخاص العاملون مؤقتا  بشروط معینة

 X X المتعاقدون بشروط معینة

لعام  28القانون رقم 
2014 

 X X العمال الزراعیون

العاملون في القطاع العام المتعاقد معھم على أساس دائم، 
 X X ولیس بعقود سنویة أو مؤقتة

في السوریون العاملون في المنظمات الدولیة والموظفون 
 X X البعثات الدبلوماسیة العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة

أفراد أسرة صاحب العمل الذین یعملون لدیھ بحسب شروط 
 معینة (األبناء واإلخوة الذین بلغوا سن السادسة عشرة والبنات

 واألخوات المتزوجات) المتزوجات
X X 

 – X العاملون لحسابھم الخاص 

 X (?) في مجال التعلیم والتدریس المعینون بالوكالة

 X (?) عمال المنازل والمربون السوریون وغیر السوریون

 X (?) السائقون والحراس وعمال الحدائق الخاصون
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 (تابع) 1الجدول 

 المشمولونالسكان  أساس التغطیة

 فئة استحقاق التأمین

شیخوخة، 
 إصابات العمل إعاقة، ورثة

لعام  758القرار رقم 
 ج2015

أصحاب العمل والعمال غیر المسجلین في المؤسسة (یسجلون 
 X X أنفسھم بنفسھم)

 X X الحرفیون والمھنیون العاملون لحسابھم الخاص

 X X ومن في حكمھمعمال المنازل السوریون 

 X X العمال الموسمیون والمؤقتون 

من القانون  34المادة 
 2001لعام  78رقم 

من القانون  8والمادة 
؛ 2014لعام  28رقم 

لسنة  22القرار رقم 
2015 

 دي)رالعمال المغتربون السوریون (تسجیل اختیا

X -ھ 

 المذكورة في عمود "أساس التغطیة".: القوانین المصادر
 :مالحظات

 عند إصدار القانون األصلي، كان برنامج التأمین االجتماعي یستبعد العمال المستخدمین في الزراعة؛ وفي وظائف مؤقتة؛  -أ
 ).1959لعام  92من القانون  2وفي العمل الموسمي؛ وأفراد أسر أرباب العمل المعالین؛ وعمال المنازل (المادة 

 .1985لعام  1، الذي یحل محل القانون 2004لعام  50القانون رقم  -ب
 http://taminat.gov.sy/ar/main_article.php?id=48أ. دلیل االشتراكات التأمینیة. 2017 ،المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة -ج

 ).2017كانون األول/دیسمبر  15في  رجعت   ُ است  (
 المرجع نفسھ. -د
 المرجع نفسھ. -ھ

العاملین وفیما یتعلق بالقطاعین الخاص والمشترك، تجدر اإلشارة إلى أن موظفي الشركات التي یقل عدد 
المعاشات التقاعدیة.  أنظمةدون من                                                           َ عن خمسة موظفین غیر مشمولین سوى في حالة إصابات العمل ویستبع   فیھا

واالفتقار إلى إدارات الموارد البشریة من شأنھما جة القائلة بأن ارتفاع التكالیف اإلداریة                         ُ ویستند ھذا البند إلى الح  
ً ا  صعب  ً ا  أن یجعال شمول ھذه الفئة أمر ّ                ، خص  ھذا البند نحو 2010و 2008في عامي  .28للغایة   في المائة من  5   

 .29القوة العاملة

في المائة من السكان في سن العمل، الذین تتراوح أعمارھم  13.4وبحسب أرقام منظمة العمل الدولیة، فإن 
في المائة من القوة العاملة كانوا یساھمون بنشاط في نظام المعاشات التقاعدیة بحلول  28.4سنة، و 64و 15بین 

                                                      
28 86 and 56 pp. 2012, Bank, World. 
  سوریة: في االجتماعیة للحمایة الوطني التقریر" .2014 ،السیاسات لبحوث السوري والمركز ؛86 ص. نفسھ، المرجع 29

 العامة        ِ المؤسسة   من       ٍ بیانات   إلى إشارة في .39 ص. اإلنسانیة". الحمایة إلى االجتماعیة الحمایة من السوریة. األزمة ظل في االجتماعیة الحمایة
 االجتماعیة. للتأمینات

 

http://taminat.gov.sy/ar/main_article.php?id=48%20
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كورة في                            َّ            ً                                            ویتوافق ھذا مع األرقام المبل غ عنھا ذاتیا  من المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة والمذ .200830عام 
في المائة من القوى العاملة السوریة  28وثائق البنك الدولي والمركز السوري لبحوث السیاسات، والتي تفید بأن 

    ّ                       ویمث ل ذلك زیادة كبیرة تبلغ  .201032و 200931ساھمت في برنامج التأمین الخاص بالمؤسسة بحلول عامي 
، قدرت منظمة العمل 2017وفي تقریر صدر عام  .200133في المائة خالل فترة عشر سنوات منذ عام  10نسبتھا 

 في المائة من السكان في سن العمل  36.9الدولیة التغطیة القانونیة اإلجمالیة لمعاشات الشیخوخة بنسبة 
ّ         في المائة منھا تخص  النساء) 10( ب  ُ ر                     ْ في المائة خالل ما یق   8          ُ                              ویمكن أن ت عزى ھذه الزیادة التي بلغت نحو  .34                 

الزمن إلى التغییرات التشریعیة التي زادت من عدد الفئات المھنیة التي یشملھا البرنامج أو إلى الفرق من عقد من 
 بین المساھمة الفعلیة والحق القانوني للتمتع بھا.

 نسبة السكان في سن العمل الذین یساھمون  -1الشكل 
 2008 معاشات الشیخوخة، في برنامج

 
 .ILO, 2017b, p. 358                            ً    : النسب المئویة المقدرة وفقا  لـ المصدر

ن      ً                                                                                     َّ ونظرا  لتنوع فئات أفراد األسرة الذین یشملھم نظام التأمین االجتماعي من خالل الشخص الرئیسي المؤم  
علیھ، فإن التغطیة غیر المباشرة ستكون أعلى مما تشیر إلیھ األرقام في البدایة. ویعمل معظم السكان المشمولین 
     ً                                                                                     ً                  فعلیا  بالتأمین االجتماعي في القطاع العام، وھو قطاع كبیر في الجمھوریة العربیة السوریة. ووفقا  لألرقام الحكومیة، 

ّ                وظ ف القطاع العام  في المائة في عام  30.1(مقارنة بنسبة  2016ع عدد العاملین في عام في المائة من مجمو 34 
في المائة في  69.9في المائة من جمیع العاملین (مقارنة بنسبة  57)، في حین شكل موظفو القطاع الخاص 2011

                                                      
30 358 p. 2017c, ILO,. 
31 54 p. 2012, Bank, World، االجتماعیة. للتأمینات العامة المؤسسة من بیانات إلى إشارة في 
 .االجتماعیة للتأمینات العامة المؤسسة من بیانات إلى إشارة في ،39 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز 32
 نفسھ. مرجعال 33
34 323 p. 2017c, ILO,. 

 

نسبة السكان في سن العمل الذین ال 
ة یساھمون في برنامج معاشات الشیخوخ

)%71.6  (
اھمون نسبة السكان في سن العمل الذین یس

)28.4%(في برنامج معاشات الشیخوخة 



-11- 
 

 

إلى  2011عزى االنخفاض النسبي في النسبة المئویة لموظفي القطاع الخاص منذ عام           ُ ویمكن أن ی   .35)2011عام 
 انخفاض فرص العمل في ذلك القطاع نتیجة للنزاع.

 أعداد ومعدالت القوى العاملة المشمولة بتغطیة التأمین االجتماعي، ارتفاع -2الجدول 
2001-2010 

  2001 2003 2005 2007 2010 

 تغطیة التأمین االجتماعي

المؤسسات من جمیع 
األحجام (التأمین 

االجتماعي الكامل أو 
 أالمحدود)

 العاملینعدد 
 1 804 786 1 730 448 1 594 625 1 405 923 1 169 004 المشمولین

معدل التغطیة 
 33 32 31 28 23 بالنسبة المئویة

المؤسسات التي یعمل 
بھا خمسة موظفین أو 

أكثر (التأمین 
 الكامل)االجتماعي 

 العاملینعدد 
 1 527 256 1 459 473 1 331 066 1 168 802 952 827 المشمولین

معدل التغطیة 
 28 27 26 23 18 بالنسبة المئویة

 المشمولین بالتأمین االجتماعي حسب القطاع العاملینتوزیع 

 القطاع العام

 العاملینعدد 
 1 251 552 1 201 260 1 100 113 979 344 788 847 المشمولین

النسبة المئویة 
 69.35 69.42 68.99 69.66 67.48 المشمولین للعاملین

 القطاع الخاص

 العاملینعدد 
 553 234 529 188 494 512 426 579 380 157 المشمولین

النسبة المئویة 
 30.65 30.58 31.01 30.34 32.52 المشمولین للعاملین

 مجموع القوى العاملة

 5 442 394 5 400 778 5 106 359 5 093 069 5 187 153 العاملین والعاطلین عن العملمجموع 

 4 847 898 4 945 978 4 693 497 4 522 288 4 650 066 مجموع عدد العاملین

للتأمینات االجتماعیة، مع ، باإلشارة إلى بیانات من المؤسسة العامة 39 ص.، 2014: مقتبس من المركز السوري لبحوث السیاسات، المصدر
 لتھا مؤلفة التقریر.                    ّ بعض الحسابات التي عد  

 عن خمسة موظفین والذین ال یحق لھم سوى االلتحاق بالتأمین  العاملین فیھاالشركات التي یقل عدد  موظفيیشمل   -أ :مالحظة
 ضد إصابات العمل.

                                                      
 العمالة حالة حسب فوق) فما سنة 15( الموظفین لتوزیع المئویة النسبة ).2018 ،سوریا في لإلحصاء المركزي المكتب 35

 .55 .ص ،2017 السوریة، اإلحصائیة الحولیة .2016 والجنس، والقطاع، الرئیسیة)، (الوظیفة
2017.pdf-3-6-Chapter3/TAB-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data )2018 الثاني/نوفمبر تشرین 1 في    ُ    است رجعت.( 

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter3/TAB-6-3-2017.pdf
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 االشتراكات 

 القطاع العام (أ)

في المائة من أجرھم األساسي في التأمین ضد الشیخوخة  10یساھم منتسبو برنامج القطاع العام بنسبة 
في  3باإلضافة إلى نسبة أخرى تبلغ  ،في المائة من األجور 10والعجز والوفاة. ویساھم أرباب عملھم بنسبة 
 .36المائة من األجور للتأمین ضد إصابات العمل

ً                             أن یختاروا طوعا  المساھمة بنسبة إضافیة قدرھا ویمكن لمنتسبي البرنامج  في المائة مقابل إعانات  1               
 .37العجز التكمیلیة ومستحقات الورثة

 القطاعان الخاص والمشترك (ب)

قسم المساھمات في تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة بین صاحب                                   ُ بالنسبة للقطاعین الخاص والمشترك، ت  
َ                                في المائة. وی ست ح ق من صاحب العمل نسبة أخرى تبلغ  7في المائة، والموظف بنسبة  14العمل، بنسبة  في  0.1             ُ  َ

حسب االشتراكات على أساس األجر األساسي دون احتساب المكافآت أو   ُ وت   .38المائة لتمویل الخدمات اإلداریة
 بدل إضافي آخر.أي 

، والعمال ومن في حكمھمویمكن للحرفیین والمھنیین العاملین لحسابھم الخاص، وعمال المنازل السوریین 
                                    ً                                                                الموسمیین والمؤقتین، أن یلتحقوا طوعا  بھذا البرنامج. ویتوجب علیھم المساھمة بدل كل من حصة العامل وحصة 

 .39في المائة من دخلھم الشھري المعلن عنھ 121.من االشتراكات، التي یبلغ مجموعھا  صاحب العمل

َ                ّ   ً     وت ست ح ق اشتراكاتھم مقد ما  قبل  .40في المائة 21.1وبالمثل، قد یختار العمال المغتربون المساھمة بنسبة  َ  ُ  
وفي ھذه الحالة، ال یجوز لألجر المرجعي أن یرتفع أو ینخفض  .41ثالثة أشھر من تاریخھا وبالعملة األجنبیة

ً في المائة سنویا   10بأكثر من                 42. 

 في المائة من األجور بدل التأمین  3بنسبة إضافیة قیمتھا  ،43ویسھم أرباب العمل، حیثما ینطبق ذلك
 .44ضد إصابات العمل

                                                      
 .1959 لعام 92 القانون من 21 المادة 36
 .1959 لعام 92 القانون من (مكررة) 64 المادة 37
 االجتماعیة. التأمینات برنامج وصف السوریة: العربیة الجمھوریة .ISSA(، 2016( االجتماعي للضمان الدولیة الجمعیة 38

 في رجعت   ُ است  ( details?countryId=SY&regionId=ASI&filtered=false-https://www.issa.int/ar/country الموجزة. طریة   ُ الق   التقاریر
 .)2017 األول/دیسمبر كانون 15

 أ.2017 االجتماعیة، للتأمینات العامة المؤسسة انظر .2015 لعام 758 رقم القرار 39
 أ.2017 االجتماعیة، للتأمینات العامة المؤسسة 40
 نفسھ. المرجع 41
 .1959 لعام 92 للقانون     ّ ِ  المعد  لة 121 والمادة ؛2001 لعام 78 رقم القانون من 34 المادة 42
 أعاله. 1 الجدول انظر االستحقاق، أھلیة على لالطالع 43
 .1959 لعام 92 القانون من 21 ةالماد 44

 

https://www.issa.int/ar/country-details?countryId=SY&regionId=ASI&filtered=false
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ً                             ویمكن لمنتسبي البرنامج أن یختاروا طوعا  المساھمة بنسبة إضافیة قدرھا  في المائة مقابل إعانات  1                                      
 .45العجز التكمیلیة ومستحقات الورثة

 المستحقات 

 األنظمة العامة

الحق في الحصول على معاش بمجرد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في القانون        ً تلقائیا  ینال المستفید 
بالتفصیل في الفروع ذات الصلة أدناه. ویمكن الجمع بین المعاشات التقاعدیة  ذي الصلة، على النحو الوارد

ویمكن للمستفیدین الذین یقیمون بصفة دائمة خارج الجمھوریة العربیة السوریة أن یطلبوا تحویل  .46وتحویلھا
كما یمكن لألشخاص الذین یحق لھم الحصول  .47معاشاتھم التقاعدیة إلى البلد الذي یقیمون فیھ بحسب شروط معینة

وفي ضوء الھجرة  .48بدفعة مالیة واحدةعلى معاش تقاعدي ولكنھم یقیمون خارج البلد أن یطلبوا استبدال المعاش 
ظروف العودة، ستكتسي ھذه عدم التیقن من الواسعة النطاق خارج الجمھوریة العربیة السوریة بسبب النزاع و
 القوانین أھمیة محوریة لعدد كبیر من المواطنین الذین غادروا البلد.

 49(معاش الشیخوخة التقاعدي) مستحقات الشیخوخة )1(

 الشروط -أ

ق للرجال الذین بلغوا سن الستین والنساء الالتي بلغن سن الخامسة والخمسین الحصول على معاش یح
سنة للرجال. ولكي ینتفع العمال من البرنامج،  64                              ً                             الشیخوخة التقاعدي. ویجري حالیا  النظر في رفع سن التقاعد إلى 

سنة من الخدمة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي. وإذا بلغت سنوات  15وا ما ال یقل عن                     ّ یجب أن یكونوا قد أتم  
              ُ               َّ            سنة للنساء. وی سمح للشخص المؤم ن علیھ الذي  50سنة للرجال و 55      ُ  ّ                      سنة، ی خف ض الحد األدنى للسن إلى  20الخدمة 

    ً عاما   65سن التقاعد في سن الستین قبل استیفاء شروط معاش الشیخوخة بإكمال فترة الخدمة المطلوبة حتى سن بلغ 
َ  ٍ وتنطبق شروط خاصة على العمال الذین یقومون ب مھ ن   .50أو بشروط معینة ٍ         تتطلب جھدا  بدنیا  كبیرا  أو مھن  خطیرة؛                                            ِ        ً      ً      ً          

 .51ن الخدمة بغض النظر عن سنھمسنة م 15ویحق لھم الحصول على معاش تقاعدي بعد إكمال 

سنة من  25                      ّ  د، شریطة أن یكون قد أتم                                        ِ تاح عند الطلب بصرف النظر عن سن المتقاع     ُ ر م                ّ والتقاعد المبك  
 .52الخدمة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي

                                                      
 .1959 لعام 92 القانون من (مكررة) 64 المادة 45
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 22 المادة بموجب المعدلة ،1959 لعام 92 القانون من (مكررة) 90 المادة 46
 البلد یمنح أن وجوب ذلك ویعني بالمثل، المعاملة آخر بلد إلى التقاعدي المعاش تحویل شروط ومن .1980 لعام 46 رقم القانون 47

 السوریة. العربیة الجمھوریة في المقیمین للمواطنین الحق نفس اآلخر
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 24 بالمادة المعدل 1959 لعام 92 القانون من 94 المادة 48
 ذلك. خالف  ُ   ی ذكر لم ما وتعدیالتھ 1959 لعام 92 القانون من 57 المادة إلى الفرع ھذا في المبینة اللوائح تشیر 49
 .2014 لعام 28 رقم القانون 50
 والمھن األعمال بشأن 2006 لعام 346 رقم المرسوم أحكام من الموظف باستفادة المتعلقة الشروط حول التفاصیل من لمزید 51

 .2015 لعام 1313 القرار إلى الرجوع یرجى والخطرة، الشاقة
 حاالت االعتبار في وتؤخذ .2001 لعام 78 رقم القانون من 9 المادة أقرتھا التي ،1959 لعام 92 رقم نونالقا من 57 المادة 52

 التقاعدي. المعاش حساب في الداخلة السنوات حساب لدى      ً واحدا       ً شھرا   تتجاوز التي الخدمة انقطاع
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 المستحقات -ب

حسب معاشات الشیخوخة والتقاعد المبكر على أساس متوسط األجر الشھري الذي حصل علیھ المستفید  ُ ت  
في المائة من األجر المرجعي لكل سنة من سنوات  2.5خالل السنة األخیرة قبل التقاعد. ویبلغ المعاش التقاعدي 

في المائة خالل  15ي األجر تتجاوز وال یشمل الحساب أي زیادة ف .53الخدمة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي
في المائة لمدة خمس سنوات متتالیة خالل السنوات العشر األخیرة من  30السنتین األخیرتین من الخدمة أو 

وال یمكن أن یقل  54في المائة من األجر المرجعي 80الخدمة. وال یجوز أن یتجاوز مجموع المعاش التقاعدي 
 .55عن الحد األدنى العام لألجور

وبالنسبة للمنتسبین إلى برنامج التأمین االجتماعي العاملین في القطاع العام، تم تعدیل معدالت المعاشات 
ت زیادة                              ّ ، وكردة فعل على االنتفاضات، تم  2010       ً                                 وتكرارا  منذ بدایة النزاع. وفي آذار/مارس                 ً التقاعدیة مرارا  

في المائة من  25باإلضافة إلى  لیرة سوریة 1,500 معدالت المعاشات التقاعدیة للشیخوخة في القطاع العام بمبلغ
تمت زیادة معدالت المعاشات التقاعدیة للشیخوخة في القطاع  201558و 201357وفي عامي  .56المبلغ األصلي

 العام مرة أخرى في محاولة لتكییف قیمتھا مع التضخم الھائل الذي استمر في االرتفاع منذ ذلك الحین.

 مقطوعة إجمالیة مبالغالمستحقات المدفوعة على شكل  )2(

 الشروط -أ

الحصول على معاش الشیخوخة التقاعدي، یحق لھ/لھا إذا أنھى العامل الخدمة قبل استیفاء شروط 
 الحصول على تسویة للشیخوخة على شكل مبلغ إجمالي مقطوع.

                                                      
 كاملة. كسنة السنة أجزاء احتساب یتم الخدمة، سنوات إجمالي حساب وفي 53
 المرجعي باألجر مقارنة الشیخوخة لمعاش القصوى المئویة النسبة 28 القانون ورفع .2014 لعام 28 رقم القانون من 10 المادة 54

 المائة. في 80 إلى 75 من
 رقم نبالقانو المشمولین غیر والمشترك والتعاوني الخاص القطاعات في للعاملین لألجور األدنى الحد رفع تم ،2015 عام وفي 55

ً شھریا   ل.س 16,175 لیصل وتعدیالتھ الدولة) لموظفي األساسي (القانون 2004 لعام 50  ).2015 لعام 41 التشریعي المرسوم من 3 (المادة      
 المرسوم من 3 المادة أساس على س. ل. 13,670 إلى رفعھ وتم سبق قد العمال من الفئات لھذه لألجور األدنى الحد كان ،2013 عام وفي

 .2013 لعام 38 رقم عيالتشری
56 45 p. 2012, Bank, World. 
فعت ،2013 عام في 57  25 التالي: الحساب أساس على العام القطاع في والورثة للشیخوخة الشھریة التقاعدیة المعاشات معدالت ُ    ر 

 إضافي مبلغ أي عن المائة في 10و المعاش؛ من ل.س. 10,000 ثاني من المائة في 20و التقاعدي؛ المعاش من ل.س 10,000 أول من المائة في
 المرسوم إلى         ً واستنادا   التقاعدیة، المعاشات في الزیادة ھذه على       ً وقیاسا   ).2013 لعام 39 المرسوم من 2و 1 (المادتان التقاعدي المعاش من

ً أیضا   الجیش وأفراد المدنیة الخدمة موظفي رواتب زیادة تمت ،2013 لعام 38 رقم التشریعي ً وفقا         10,000 ألول المائة في 40 التالي: للحساب     
 أي عن المائة في 5و الراتب؛ من ل.س. 10,000 لثالث المائة في 10و الراتب؛ من ل.س. 10,000 لثاني المائة في 20و الراتب؛ من ل.س.

 الراتب. من یتبقى إضافي مبلغ
 ).2015 لعام 42 التشریعي المرسوم من 1 (المادة ل.س. 2,500 بمبلغ والورثة الشیخوخة معاشات ارتفعت ،2015 عام يف 58

ً وقیاسا   ً أیضا   ارتفعت التقاعدیة، المعاشات في الزیادة ھذه على         (المادة ل.س. 2,500 بمبلغ والعسكریین المدنیة الخدمة لموظفي الشھریة الرواتب     
 ).2015 لعام 41 ریعيالتش المرسوم من 1
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برنامج التأمین االجتماعي، والتي تستقیل من خدمتھا في غضون ستة  إلىوبالمثل، یحق للمرأة المنتسبة 
 حصول على منحة على شكل مبلغ أشھر بعد الزواج أو والدة طفلھا األول وقبل أن تبلغ سن الستین، ال

 .59إجمالي مقطوع

وعالوة على ذلك، یتلقى المنتسبون مستحقاتھم على شكل مبلغ إجمالي مقطوع إذا أتموا عامھم الستین 
سنة من الخدمة، وذلك ھو الحد األقصى لعدد سنوات الخدمة التي یمكن أن  30واستمروا في العمل بعد إكمال 

 عدي النھائي.تحسب في إطار المعاش التقا

 المستحقات -ب

حالتین مذكورتین أعاله على أساس متوسط أجر العامل خالل السنتین  ىالمدفوعة في أول المبالغ  ُ    وت حسب 
في المائة من األجر المرجعي عن كل سنة من سنوات الخدمة الداخلة  15األخیرتین من الخدمة. ویعادل المبلغ 

 120في برنامج التأمین االجتماعي لمدة تقل عن  اشتركوإذا كان العامل قد  .60في حساب المعاش التقاعدي
    ً           شھرا ؛ وإذا كان  13        ُ                         ُ                                  سنوات، ت خفض النسبة المئویة التي ی حسب علیھا مبلغ تسویة الشیخوخة إلى  10    ً     شھرا ، أو 

 .61في المائة 11    ً                 ُ                   شھرا ، أو خمس سنوات، ت خفض ھذه النسبة إلى  60العامل قد ساھم لمدة تقل عن 

سنة من الخدمة  30المنحة التي یحق للمستفید الحصول علیھا في حال استمر في العمل بعد مرور  تعادلو
 .63على أال تزید عن خمس سنوات ،62                                    ً      ً      ً                 الداخلة في حساب المعاش التقاعدي أجرا  شھریا  واحدا  عن كل سنة إضافیة

 معاش العجز )3(

 الشروط -أ

ّ  ً                                        َ مؤھ ال  للحصول على معاش العجز، یجب أن یكون قد ف  لكي یكون الشخص المؤمن علیھ  في المائة  80  َ د   َ ق    
 أو أكثر من قدرتھ على العمل، أو بعبارة أخرى، یجب أن یكون لدیھ إعاقة كاملة. ویجب أن یكون العجز 
قد حصل خالل مدة الخدمة أو في غضون ستة أشھر من إنھائھا. وال یجوز أن تنجم اإلعاقة عن إصابة في 

                     ً                                                                ولكي یكون العامل مؤھال  للحصول على معاش تقاعدي، یجب أن یكون دون سن الخامسة والستین عند  .64لالعم
في برنامج التأمین االجتماعي لمدة ستة أشھر متتالیة على األقل أو اثني  اشتركوأن یكون قد  ،65حدوث اإلعاقة

ً عشر شھرا  متقطعا          ً        66. 

                                                      
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 12 المادة 59
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 12 والمادة وتعدیالتھ؛ 1959 لعام 92 القانون من 59 المادة 60
 وتعدیالتھ. 1959 لعام 92 القانون من 59 المادة 61
 سنة. من أقل تدوم التي المستمرة الخدمة فترات احتساب یتم وال 62
 وتعدیالتھ. 1959 لعام 92 القانون من 59 المادة 63
ً أیضا   انظر .2001 لعام 78 رقم القانون من 13 والمادة ؛1959 لعام 92 رقم القانون من 62 المادة 64  العمل بإصابات المتعلق الفرع     

 طري.   ُ الق   التقریر ھذا في
 وتعدیالتھ. 1959 لعام 92 القانون من 62 المادة 65
 وتعدیالتھ. 1959 لعام 92 القانون نم 63 المادة 66
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 المستحقات -ب

َ                           ی حس ب معاش العجز على أساس متوس ط األجر الشھري خالل السنة األخیرة. ویعادل مبلغ ھذا المعاش  ُ 
ً في المائة من األجر المرجعي مضافا   40  .67في المائة من األجر المرجعي عن كل سنة من سنوات الخدمة 2إلیھ                                 

، بحیث یتم المعنيفي المائة من األجر المرجعي أو معاش الشیخوخة  80وال یجوز أن یتجاوز سقف المعاش 
 .68اختیار األفضل

ّ  تؤھ لوال  لحصول على معاش تقاعدي، ولكن في ھذه الحالة یستفید العامل من ل صاحبھا إلعاقة الجزئیةا   
نیة إنھاء عقد نوع من الحمایة العمالیة. وینص قانون العمل الخاص بالقطاعین الخاص والمشترك على عدم إمكا

  .69                                ُ  ِ                                                        العامل ذي اإلعاقة الجزئیة ما لم ی ثب ت صاحب العمل عدم وجود وظیفة بدیلة تتوافق مع قدرات العامل
 .70                               ّ                                          غیر أنھ یجوز لصاحب العمل أن یقل ص األجر إذا انخفضت إنتاجیة العامل بشكل كبیر

 (التأمین ضد إصابات العمل) إصابات العمل مستحقات )4(

 الشروط -أ

أو كان یعاني من مرض مھني،  ،71أصیب العامل أثناء الخدمة أو في طریقھ إلى مكان العمل أو منھإذا 
             ً                    إذا كان مشموال  بالتأمین ضد إصابات  مستحقات                          ً            قدرتھ على العمل، یكون مؤھال  للحصول على   َ د   َ ق            َ وبالتالي ف  

وتنطبق أنظمة  .72ة األخرىالمعاشات التقاعدی ومستحقاتإصابات العمل  مستحقاتالعمل. ویمكن الجمع بین 
 .73خاصة إذا كان الشخص المصاب یعاني بالفعل من حالة مرضیة سابقة تسببت بھا إصابة في العمل

 المستحقات -ب

 80ن علیھ على بدل یومي یعادل                                                       َّ خالل الشھر األول الذي یعقب إصابة العمل، یحصل الشخص المؤم  
                                                                             ُ                    في المائة من أجره الیومي. وبعد انقضاء ھذا الشھر، وحتى سنة واحدة بعد اإلصابة، ی رفع المبلغ إلى األجر 

                                   ُ  َ                                    البدل عن الحد األدنى العام لألجور. وی ست مر في منح ھذا البدل حتى یتم التصدیق                ّ وال یجوز أن یقل   .74الكامل
 .75ستحقاقعلى العجز الدائم، أو یتوفى المستفید، أو تنتھي سنة اال

                                                      
 أكثر. أو واحد شھر من المؤلفة الواحدة السنة أجزاء االعتبار في تؤخذ الحساب، ھذا وفي 67
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 14 بالمادة      َّ المعد ل 1959 لعام 92 القانون من 64 المادة 68
 .2010 لعام 17 رقم القانون من 62 المادة 69
 .2010 لعام 17 رقم القانون من 130 المادة 70
 .1959 لعام 92 رقم القانون من 1 للمادة المعدلة 2001 لعام 78 رقم القانون من 1 المادة 71
 .2016 االجتماعي، للضمان الدولیة الجمعیة 72
 .1959 لعام 92 القانون من 33 المادة 73
 .1959 لعام 92 القانون من 29 المادة 74
 وتعدیالتھ. 1959 لعام 92 القانون من 28 المادة 75
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في  80       ً                                                           ن عاجزا  عن العمل بعد ھذا العام وتطورت حالتھ إلى إعاقة كاملة بنسبة                    َّ وإذا ظل الشخص المؤم  
المائة أو أكثر، یحصل حینھا على معاش تقاعدي. ویحسب ھذا المعاش على أساس متوسط األجر الشھري للعامل 

 .76من ھذا األجر المرجعيفي المائة  75خالل السنة األخیرة من خدمتھ. ویعادل المعاش 

في المائة أو أكثر، یحسب ھذا  35وإذا كانت اإلعاقة الدائمة الناجمة عن إصابة العمل جزئیة بنسبة 
ب بدوره بنسبة  ب ھذه الدرجة باألجر المرجعي، الذي ی ضر  َ               المعاش وفقا  لدرجة اإلعاقة، وت ضر   ُ                                   َ  .77في المائة 75           ً                 ُ 

في المائة، یتلقى الشخص المؤمن علیھ  35عجز تقل عن  وفي حالة إصابة العمل التي تؤدي إلى درجة
ب درجة اإلعاقة بقیمة  َ                     مبلغا  إجمالیا  محسوبا  وفقا  لدرجة اإلعاقة. ولحساب ھذا المبلغ، ت ضر  في المائة من  75     ً        ً       ً     ً                                   ُ 

ب ھذه بـ  َ          األجر المرجعي، وت ضر   .78سنوات) 5.5    ً  شھرا  ( 66                ُ 

العمل، یتلقى الشخص المشمول ببرنامج التأمین العالج بعد التعرض إلى إصابة في باإلضافة إلى ذلك، وو
على نفقة صاحب العمل، في مؤسسة یختارھا صاحب العمل. وتشمل التغطیة خدمات األطباء وغیرھم من 

بل الطبیب حسب االقتضاء؛ والجراحة واألشعة حسب                                             ِ األخصائیین؛ واالستشفاء والزیارات المنزلیة من ق  
 .79االقتضاء؛ وتكالیف األدویة

 التأمین الطوعي )5(

 الشروط -أ

ن علیھ المشاركة في برنامج التأمین الطوعي ضد العجز أو تأمین الورثة (التأمین                      َّ إذا اختار الشخص المؤم  
ض إلى                            ً        ً       ً     ضد الوفاة)، فإنھ یتلقى مبلغا  إجمالیا  مقطوعا  إذا  ّ      تعر                           ً                          إعاقة أثناء الخدمة. وخالفا  لبرنامج التأمین االجتماعي    

   ً                             فضال  عن اإلعاقات الجزئیة. ویجب أن العام، یشمل ھذا التأمین االختیاري الحاالت الناجمة عن إصابات العمل 
 حیث ال تتم تغطیة درجات اإلعاقة المنخفضة. ،80في المائة 35تكون درجة اإلعاقة أعلى من 

 المستحقات -ب

وفي حالة العجز الكامل، یحصل الشخص المؤمن علیھ على مبلغ إجمالي مقطوع یعادل أجوره خالل 
في المائة أو أكثر، ینخفض المبلغ اإلجمالي إلى  35جزئیة بنسبة  السنة األخیرة من خدمتھ. وإذا كانت اإلعاقة

 في المائة. 50نصف المبلغ. وإذا حدثت اإلعاقة نتیجة إلصابة في العمل، یزداد المبلغ اإلجمالي بنسبة 

                                                      
 .1959 لعام 92 القانون من 29 المادة 76
 .1959 لعام 92 القانون من 30 المادة 77
 .1959 لعام 92 القانون من 31 المادة 78
 .1959 لعام 92 القانون من 83 المادة 79
 وتعدیالتھ. 1959 لعام 92 القانون من (مكرر) 64 المادة 80
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 معاش الورثة )6(

 الشروط -أ

ن علیھ من إصابة غیر متصلة بالعمل، یحق للمعالین الحصول على معاش                     َّ إذا توفي الشخص المؤم  
الورثة. ویقتضي استحقاق ھذا المعاش أن تكون اإلصابة قد حدثت خالل فترة خدمة العامل أو في غضون ستة 

ن قد استوفى عالوة على                         َّ ویجب أن یكون الشخص المؤم   .81سنة 65أشھر من إنھائھ الخدمة، مع عدم تجاوزه 
ویجب أن یكون  .82شروط االشتراك في معاش العجز أو أن یكون قد سبق وأحیل على التقاعد وقت الوفاةذلك 

ن علیھ قد ساھم في برنامج التأمین االجتماعي لمدة ستة أشھر متتالیة على األقل أو اثني                    َّ الشخص الرئیسي المؤم  
 .83 ً ة          ً      عشر شھرا  متقطع

اسعة من فئات المعالین الحصول على معاش الورثة، ، تستحق مجموعة والرجلعامل الوفي حالة وفاة 
 ویشمل ذلك:

                                ً                                                      تتلقى الزوجة المتوفى زوجھا معاشا  إلى أن تتزوج مرة أخرى أو تلتحق بعمل أو مھنة، وفي حال  •
 ؛84وجود أكثر من أرملة واحدة، یتم تقسیم المبلغ بالتساوي فیما بینھن

ً           عاما  إذا كانوا  24    ً            عاما ، أو حتى سن  21یحصل األبناء واإلخوة المعالون على معاش حتى سن  •     
مسجلین كطالب في مؤسسة تعلیمیة. كما یحق لھم الحصول على معاش الورثة في حال إصابتھم 

 بعجز كامل یمنعھم من تحصیل الدخل؛

عاالت على معاش إلى أن                                    ُ أو البنات غیر المتزوجات واألخوات الم   85تحصل األرامل أو المطلقات •
مل المتوفى أو أختھ وما عاد یحق لھا ات أرملة العیتزوجن أو یلتحقن بعمل أو مھنة. وإذا تزوج

 ؛86الحصول على معاش الورثة، تتلقى وقتھا منحة تساوي قیمة معاشھا لمدة ستة أشھر

 .87ویحق للوالدین المعالین الحصول على معاش ما لم تتزوج األم مرة أخرى بعد وفاة األب •

                                                      
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 13 بالمادة      َّ المعد ل ،1959 لعام 92 القانون من 62 المادة 81
82 at Available Syria. 2016. ,(SSA) Administration Security Social 

.2018) October 15 on (accessed 2017/asia/syria.html-/docs/progdesc/ssptw/2016https://www.ssa.gov/policy 
 .1959 لعام 92 القانون من 63 المادة 83
 .1959 لعام 92 رقم القانون من 89 للمادة      ِّ  المعد  لة ،2001 لعام 28 رقم القانون من 20 المادة 84
 الرئیسي. المستفید وفاة تاریخ من سنوات عشر غضون في   ّ تم   قد الترمل أو الطالق یكون أن یجب 85
 .1959 لعام 92 القانون من 97 المادة 86
 .1959 لعام 92 القانون من 90و 89 المادتان 87

 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/asia/syria.html
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  .88مستحقات أسریة بحسب شروط معینةوباإلضافة إلى ذلك، یحق لألرامل واألطفال الحصول على 
أما في حالة وفاة المرأة العاملة، تتقلص فئات المعالین الذین لھم الحق في معاش الورثة إلى حد كبیر؛ فعلى سبیل 

غیر قادر على العمل بسبب  الزوج المثال، ال یحق للزوج المتوفاة زوجتھ الحصول على معاش الورثة إال إذا كان
 .89ة الزوجةوفاإعاقة كاملة وقت 

           ً                                           عالوه معاشا  یعادل معاش الوفاة إلى أن یتم العثور علیھ.                ُ ن علیھ، یتلقى م                             َّ وفي حالة اختفاء الشخص المؤم  
 .90                                                               ُ  َّ               ُ         ً         وإذا لم یتم العثور علیھ بعد أربع سنوات ونصف من تاریخ اختفائھ، ی عل ق الدفع ما لم ی علن رسمیا  عن وفاتھ

ختفائھ، تنطبق قواعد أخرى على ما یحصل علیھ المعالون من ن علیھ أو ا                       َّ وفي حالة اختطاف شخص مؤم  
ومن غیر الواضح إلى أي مدى یتم تطبیق ھذه األنظمة في سیاق النزاع الحالي، ذلك أن تكلفتھا  .91مستحقات

 باھظة، ولكنھا ستكون ذات أھمیة قصوى على صعید تأمین الحمایة االجتماعیة للعدید من الناس.

 المستحقات -ب

لیھ خالل السنة ن ع                                                              َّ حسب معاش الورثة على أساس متوسط األجر الشھري للشخص المتوفى المؤم   ُ ی  
ً      في المائة من األجر المرجعي مضافا  إلیھ  40ویعادل مبلغ ھذا المعاش  .92األخیرة من خدمتھ                                2  

في المائة من األجر  80وال یمكن أن یتجاوز مجموع المعاش  .93في المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة
ن علیھ الرئیسي                     َّ وإذا كان الشخص المؤم   .94المرجعي أو ما یعادل معاش الشیخوخة للخدمة المعنیة، أیھما أكبر
وبالنسبة  .95في المائة من معاشھ التقاعدي 100       ً                                                     متقاعدا  وقت الوفاة، یعادل معاش الورثة الموزع على المستفیدین 

فعت معدالت معاشات الورثة في عامي  ُ                                 للقطاع العام، ر   .97مواجھة للتضخم 2015و 201396              

المستفیدین  القواعد التي تحدد حصة المستفیدین من معاش الورثة. في حال توقف أحد 3الجدول ویبین 
 .98بالتساوي بین المستفیدین المتبقین المعنيالمعاش، یوزع المبلغ  حصتھ من عن استحقاق

                                                      
 المنحة ھذه في الحق ویستند .1959 لعام 92 رقم القانون من 89 للمادة     ّ ِ  المعد  لة ،2001 لعام 78 رقم القانون من 20 المادة 88

 وتعدیالتھ. 1952 لعام 146 التشریعي المرسوم إلى األسریة
 .1959 لعام 92 القانون من 89 المادة 89
 .1959 لعام 92 القانون من 68 المادة 90
 .2014 لعام 2378 القرار انظر 91
 سنة. من أقل كانت إذا التأمین فترة خالل أو 92
 أكثر. أو     ً شھرا   تساوي التي السنة كسور الحساب ھذا یتضمن 93
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 14 بالمادة      َّ المعد ل 1959 لعام 92 القانون من 64 المادة 94
95 57 p. 2012, Bank, World. 
فعت ،2013 عام في 96  سابالح أساس على العام القطاع في الورثة ومعاشات للشیخوخة الشھریة التقاعدیة المعاشات معدالت ُ    ر 

 مبلغ أي عن المائة في 10و المعاش؛ من ل.س. 10,000 لثاني المائة في 20و التقاعدي؛ المعاش من ل.س 10,000 ألول المائة في 25 التالي:
 ).2013 لعام 39 المرسوم من 2و 1 (المادتان التقاعدي المعاش من إضافي

 .ل.س 2,500 بمبلغ والورثة الشیخوخة معاشات ارتفعت ،2015 عام في 97
 .2001 لعام 78 رقم القانون من 21 المادة 98
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 توزیع معاشات الورثة، إذا لم تحدث الوفاة بسبب إصابة العمل -3الجدول 

 المستفیدون الحالة

 جزء من المعاش (نسبة مئویة)

 لألشقاء للوالدین المعالین لألطفال لألرامل

األرملة أو الزوج 
 المعال

األرملة (األرامل) أو 
الزوج المعال بدون 

 أطفال

50 - 12.5  
 لكل واحد منھم

- 

األرملة (األرامل) أو 
الزوج المعال الذي 

 أطفل واحد دیھل

50 25 - - 

األرملة (األرامل) أو 
الزوج المعال الذي 
لدیھ أكثر من طفل 

 أواحد

50 37.5 - - 

ال أرملة أو زوج 
 معال

 - - 50 - طفل واحد

 - - 75 - أكثر من طفل واحد

األب أو األم أو 
 كلیھما مع األطفال

- - 12.5  
 لكل واحد منھم

- 

األب أو األم أو 
 كلیھما بدون أطفال 

- - 25  
 لكل واحد منھم

- 

ال أرملة، أو زوج 
معال، أو أطفال، أو 

 والدین

 25 - - - أختأخ أو 

 جمیع األشقاء 
 (اثنان أو أكثر)

- - - 33.3 

، على الموقع اإللكتروني للمؤسسة 1959لعام  92من قانون الحمایة االجتماعیة رقم  89ألف المرفق بالفقرة  3: مقتبس من الجدول المصدر
المرافق للمادة من القانون والمتضمن كیفیة توزیع  3ب. الجدول 2017 ،)العامة للتأمینات االجتماعیة (المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

كانون  15في  رجعت   ُ است  ( http://www.taminat.gov.sy/tamin_law/tables/tab3.htmمعاشات الشیخوخة والعجز والوفاة على المستحقین. 
 ).2017األول/دیسمبر 

              ُ                                  في المائة، وت منح ھذه للوالدین االثنین أو ألحدھما. 12.5   ُ                     ، ت خفض حصة األرملة بنسبة على قید الحیاة والدینالفي حالة وجود   -أ :مالحظة

 معاش الورثة في حالة الوفاة بسبب إصابات العمل )7(

 الشروط -أ

                                            ً المعالون على معاش الورثة إذا كان الشخص مشموال  إذا توفي شخص نتیجة إلصابة عمل، یحصل 
 .99بالتأمین ضد إصابات العمل. ومعاییر االستحقاق بالنسبة للمستفیدین ھي نفس معاییر معاش الورثة العام

 لالطالع على التفاصیل، یرجى الرجوع إلى الفرع ذي الصلة أعاله.

                                                      
 .1959 لعام 92 القانون من 90و 89 المادتان 99

http://www.taminat.gov.sy/tamin_law/tables/tab3.htm
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 المستحقات -ب

َ                   ی حس ب المعاش على أساس  ن علیھ الرئیسي خالل                              َّ متوسط األجر الشھري للشخص المؤم  في المائة من  75 ُ 
وتختلف القواعد المتعلقة بحصة المستفیدین من معاش الورثة عن القواعد المطبقة  .100السنة األخیرة من الخدمة

. وال یجوز أن تتجاوز جمیع معاشات الورثة 4الجدول في حالة اإلصابة غیر المتصلة بالعمل، وھي مبینة في 
 .101في المائة من المعاش المرجعي 80مجتمعة ما یعادل 

 الوفاة بسبب إصابة عمل حدثتتوزیع معاشات الورثة، إذا  -4الجدول 

 المستفیدون الحالة

 جزء من المعاش (نسبة مئویة)

 لألطفال لألرامل
للوالدین 
 لألشقاء المعالین

األرملة أو الزوج 
 المعال

األرملة (األرامل) أو 
الزوج المعال بدون 

 أطفال

62.5 - 12.5  
 لكل واحد منھم

- 

األرملة (األرامل) أو 
الزوج المعال الذي 

 أطفل واحد لدیھ

50 37.5 - - 

األرملة (األرامل) أو 
الزوج المعال الذي 
لدیھ أكثر من طفل 

 أواحد

50 50 - - 

ال أرملة أو زوج 
 معال

 - - 62.5 - طفل واحد

 - - 75 - أكثر من طفل واحد

األب أو األم أو 
 كلیھما مع األطفال

- - 12.5  
 لكل واحد منھم

- 

األب أو األم أو 
 كلیھما بدون أطفال 

- - 25  
 لكل واحد منھم

- 

ال أرملة، أو زوج 
معال، أو أطفال، أو 

 والدین

 25 - - - أخ أو أخت

 جمیع األشقاء 
 (اثنان أو أكثر)

- - - 33.3 

، على الموقع اإللكتروني للمؤسسة 1959لعام  92من قانون الحمایة االجتماعیة رقم  89ألف المرفق بالفقرة  3: مقتبس من الجدول المصدر
 ب.2017 ،)العامة للتأمینات االجتماعیة (المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

 حدھما.             ُ                            في المائة، وت منح ھذه للوالدین االثنین أو أل 12.5                      ُ                     في حالة وجود والدین، ت خفض حصة األرملة بنسبة   -: أمالحظة

                                                      
 .1959 لعام 92 القانون من 29 المادة 100
 .2016 االجتماعي، للضمان الدولیة الجمعیة 101
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 (التأمین الطوعي) مدفوعات المبلغ اإلجمالي المقطوع للورثة )8(

 الشروط -أ

برنامج التأمین الطوعي ضد العجز وتأمین الورثة،  إلى             ً ن علیھ منتسبا                             َّ إذا كان الشخص الرئیسي المؤم  
ق مبلغا  إجمالیا  إضافیا  في حالة وفاة الشخص المؤم   ِ        ً        ً       ً                         َّ یتلقى الوریث المستح  ن علیھ. ویمكن أن یكون سبب الوفاة                   

 إصابة في العمل.

 المستحقات -ب

سنة األخیرة من یعادل ھذا المبلغ اإلجمالي المقطوع إجمالي األجر السنوي للشخص المتوفى خالل ال
 .102في المائة إذا كانت الوفاة ناجمة عن إصابة في العمل 50الخدمة. وتدفع زیادة بنسبة 

 منحة الوفاة )9(

 ن علیھ المتوفى، أو لشخص آخر محدد یتحمل نفقات  ُ                                َّ ت دفع منحة الوفاة ألسرة الشخص المؤم  
المعاش التقاعدي للمتوفى أو ثالثة أضعاف الحد الجنازة. وتبلغ ھذه المنحة ثالثة أضعاف األجر الشھري أو 

 وإذا نجمت الوفاة عن إصابة في العمل، وكان الشخص  .103األدنى العام لألجور، أیھما كانت قیمتھ أكبر
شھر  ة             ً                                                                             المتوفى مشموال  بالتأمین ضد إصابات العمل الطوعي، یحصل الناجون على منحة وفاة إضافیة تعادل أجر

 .104واحد للمتوفى

 ة المرضیة المدفوعة األجراإلجاز 

یحق للعاملین في القطاعات العام والخاص والمشترك الحصول على إجازة مرضیة مدفوعة األجر من 
 صاحب العمل.

 القطاع العام (أ)

یحق لموظفي الخدمة العامة وموظفي الخدمة المدنیة الحصول على إجازة مرضیة مدفوعة األجر لمدة 
یوم في السنة، متتالیة أو متقطعة. وخالل األیام الثالثین األولى من اإلجازة المرضیة، یحصل  200تصل إلى 

 .105التالیة 170الـ                                       ً     ً         في المائة من أجره، ومن ثم یتقاضى أجرا  كامال  عن األیام 80الموظف على 

                                                      
 .2016 االجتماعي، للضمان الدولیة والجمعیة .1959 لعام 92 القانون من (مكررة) 64 المادة 102
  القانون من 26 بالمادة      َّ المعد ل ،1959 لعام 92 القانون من 98 والمادة ؛2010 لعام 17 رقم القانون من 62 المادة 103

 .2001 لعام 78 رقم
 .2016 االجتماعي، للضمان الدولیة الجمعیة 104
 .2004 لعام 50 رقم القانون من 48 المادة 105
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 القطاعان الخاص والمشترك (ب)

في المائة من  70یحق للعاملین في القطاعین الخاص والمشترك الحصول على إجازة مرضیة بنسبة 
 .106    ً                           یوما  التالیة، عن كل سنة تعاقدیة تسعینفي المائة من أجورھم عن ال 80أجورھم عن األیام التسعین األولى و

 اصة باألمومةالحمایة االجتماعیة الخ 

األمومة. وتندرج  مستحقاتیحق للعامالت اإلناث في القطاعات العام والخاص والمشترك الحصول على 
 في إطار واجبات صاحب العمل ولیست مشمولة بخطط التأمین االجتماعي. المستحقاتھذه 

 القطاع العام (أ)

 90    ً              یوما  للطفل األول، و 120یحق للموظفات في القطاع العام الحصول على إجازة أمومة لمدة تصل 
    ً                                                                     یوما  للثالث، بأجر كامل. ویحق لألمھات المرضعات الحصول على ساعة إرضاع واحدة  75    ً                یوما  للطفل الثاني، و

 .107في الیوم خالل السنة األولى بعد الوالدة

 القطاعان الخاص والمشترك (ب)

ً                                                                        یحق أیضا  للعامالت اإلناث في القطاعین الخاص والمشترك الحصول على إجازة أمومة مدفوعة          
ویتعین على العاملة إتمام ستة أشھر متتالیة من الخدمة مع صاحب العمل الحالي الستحقاق ھذه  .108األجر

 .109اإلجازة

ً                                                  یوما  للطفل األول والثاني والثالث على التوالي. وخالل ھذه  75و 80و 120وتبلغ مدة إجازة األمومة      
الفترة، یتعین على صاحب العمل أن یواصل دفع األجر الكامل. ویمكن لألمھات طلب إجازة إضافیة غیر مدفوعة 
األجر لمدة شھر إضافي. ولألمھات المرضعات الحق في ساعة إرضاع واحدة مدفوعة األجر خالل أول سنتین 

 .110الدةبعد الو

ً                                                               وینظم قانون العمل أیضا  مسألة توفیر الرعایة النھاریة ألطفال الموظفات، حسب أعدادھن وحجم                        
 .112وعالوة على ذلك، تتمتع العامالت خالل إجازة األمومة بالحمایة من الفصل .111المؤسسة المعنیة

                                                      
 .2010 لعام 17 رقم القانون من 167 لمادةا 106
 .2004 لعام 50 رقم القانون من 53 المادة 107
 والعامالت المنازل، في والعامالت العمل، صاحب لدى العامالت األسرة وأفراد الزراعیات العامالت القواعد ھذه من  ُ     ت ستبعد 108

 المادة انظر الیوم. في ساعتین عن عملھن ساعات عدد یقل الالتي المتفرغات غیر والعامالت مؤقت، بشكل والعامالت الخیریة، الجمعیات في
 .2010 لعام 71 رقم القانون من 5

 .2010 لعام 17 رقم القانون من 121 المادة 109
 .2010 لعام 17 رقم القانون من 121 المادة 110
 .2010 لعام 17 رقم القانون من 126 المادة 111
 .2010 لعام 17 رقم القانون من 122و 57 المادتان 112
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 التأمین ضد البطالة 

وتوسیع نطاقھ خالل العقد األول من القرن الحكومة السوریة إلصالح برنامج التأمین االجتماعي  استعدت
 تلك الھامة في خطط اإلصالح المكونات. أحد المزمعة الحادي والعشرین، ولكن النزاع تسبب بتعلیق التدابیر

كان من المفترض كما   ُ                                وذ كر ذلك في الخطة الخمسیة العاشرة  ،113ل في استحداث برنامج للتأمین ضد البطالة   َّ تمث  
أما الدافع وراء استحداث             ُ  َّ      ، والتي لم ت نف ذ قط. 2015-2011ة الخمسیة الحادیة عشرة للفترة تضمینھ في إطار الخط

باتت تركز على حمایة وضع دخل العمال  حیث ،ر أولویات الحكومة   ُّ تغی  فیعود إلى برنامج للتأمین ضد البطالة 
 .114   ً                     بدال  من حمایة وظائف معینة

من خالل مدخرات إلزامیة، تتألف من جزء من  المزمعوكان من المفترض أن یتم تمویل البرنامج 
ن علیھ الحصول علیھا في                                                                     َّ اشتراكات التأمین االجتماعي لصاحب العمل والموظف، التي یمكن للشخص المؤم  

                                                       ُ                                             حالة البطالة، بما في ذلك العائدات. وكان من المفترض أن ت ثني آلیة التمویل ھذه القائمة على أساس حسابات 
 .115بشكل غیر مشروع مستحقاتبال ن علیھم       َّ ة المؤم  األفراد مطالب

 االجتماعیة المساعدة -باء

 دعم السلع 

ّ                                        تؤم ن الحكومة السوریة الدعم لإلنتاج واالستھالك ویمثل دعم االستھالك، على وجھ الخصوص، أداة .   
الرئیسیة في ل دعم السلع األداة                  َّ وعلى مدى عقود، شك   .116للمساعدة االجتماعیة ویشمل دعم الطاقة والغذاء

ّ                                    وتوخ ت الخطة الخمسیة العاشرة االنتقال من  .117السیاسة العامة للحد من الفقر في الجمھوریة العربیة السوریة    
 ھذا الدعم الشامل للجمیع إلى المساعدة االجتماعیة الموجھة.

في  وقد تم تغییر السیاسات العامة من سیاسة الدعم الشامل للجمیع إلى تبني المزید من االستھداف
ً         المساعدات االجتماعیة بسبب الطابع التراجعي عموما  للدعم الشامل، ویعني ذلك أن دعم السلع غالبا  ما یأتي                                             ً                                               
                                                               ً                                        بالفائدة على األسر المعیشیة األكثر ثراء القادرة على االستھالك نسبیا  أكثر من األسر المعیشیة الفقیرة. غیر أنھ 

تھالك قد تكون أكثر تصاعدیة من غیرھا. ففي حین یمیل دعم ال بد من اإلشارة إلى أن بعض أنواع دعم االس
                          ً                                                                    ً       الوقود إلى أن یكون تراجعیا  في معظم أنحاء العالم ألن الشرائح الخمسیة األغنى من السكان تستھلك نسبا  مئویة 

تھلكھا أكبر من الوقود، وبالتالي تستولي على نسب مئویة عالیة من اإلعانات، فإن بعض أنواع الطاقة المدعومة یس
ّ    ثمة شح  في                                             ً                                       السكان الفقراء بالدرجة األولى. وینطبق ذلك أیضا  على بعض المنتجات الغذائیة مثل الدقیق.   الدالئل      

الواردة من الجمھوریة العربیة السوریة بشأن ھذه المسألة، غیر أن بعض البیانات المتعلقة بمصر قد تعطي دالئل 
عتبر بعض مصادر الطاقة مثل الدیزل والكیروسین         ُ ي مصر، ت  . فالجمھوریة العربیة السوریةحول الوضع في 

                                                      
ّ   ضم تا تقنیتان لجنتان وتعاونت 113  االجتماعیة، للتأمینات العامة والمؤسسة السوریة لوالعم االجتماعیة الشؤون وزارة من أعضاء  

 البطالة. ضد للتأمین برنامج وضع أجل من الدولي البنك مع
114 61 p. 2012, Bank, World. 
 .61 ص. نفسھ، المرجع 115
116 Programs and Policies Syria: in Protection Social and Employment Reduction, Poverty 2010. ,Rana Khalaf, 

                             15. p. document), (internal Study Policy Development for Bureau UNDP a for Paper Background 2010).-(1990 
117 Technical and Note Sector Agriculture Market. Social the Towards Syria: in Agriculture 2008. ,Bank World 

 at Available Subsidies. Agricultural on Note
 s.worldbank.org/curated/en/890301468304199912/475460WP0P11051ds0the0Social0Market.dochttp://document

19 p. 2017), December 15 on (accessed. التحدید. وجھ على الریفیة المناطق في الفقر التقریر ھذا من الصلة ذو القسم یتناول 
 

http://documents.worldbank.org/curated/en/890301468304199912/475460WP0P11051ds0the0Social0Market.doc
http://documents.worldbank.org/curated/en/890301468304199912/475460WP0P11051ds0the0Social0Market.doc
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للشرائح الخمسیة األفقر من السكان، في حین تستھلك الشرائح الخمسیة ذات الدخل العالي األنواع  أساسیة بالنسبة
ق بین أنواع الطاقة المختلفة قد تك .118األخرى من الوقود ّ                                  وبالتالي فإن إجراءات خفض دعم السلع التي ال تفر  ون                                             

لھا آثار سلبیة كبیرة على الفقراء على الرغم من الطابع التراجعي العام لدعم الطاقة الشامل للجمیع. أما ثاني 
، ال سیما في ضوء اآلثار الجمھوریة العربیة السوریة                                  ً              النتائج من مصر والتي قد تنطبق أیضا  على الوضع في 

شرائح الخمسیة األعلى لتوزیع الدخل تشمل في الواقع كبیرة من ال                                       ً المترتبة على النزاع، تتمثل في أن أجزاء  
 .119الطبقة المتوسطة وحتى الفقراء، مما یعني أن األغنیاء لیسوا وحدھم الذین یستفیدون من دعم السلع

وقبل ذلك، كانت الحكومة  .2011120عملیة إصالح سیاسة الدعم ال تزال في بدایاتھا بحلول عام  تكانقد و
ً رة سوریة سنویا  السوریة تنفق ملیار لی                             ً                                       على دعم الوقود فقط. واستنادا  إلى دراسة مفصلة لآلثار المتوقعة لإللغاء                

التدریجي لبرنامج دعم الوقود، تم وضع نموذج إلعادة توزیع أسعار الوقود. وكان من المقرر رفع أسعار الوقود 
م حمالت توعیة لتعریف السكان        ً                                                            تدریجیا  إلى مستویات األسعار الدولیة على مدى فترة عشر سنوات، وتم تنظی

ض إلى انخفاض كبیر في أوائل عام  ّ                                بأسباب ھذا التغییر. غیر أن دعم الوقود تعر  ، وتسبب ذلك في زیادة 2011                                        
قطاعات أساسیة مثل التدفئة والزراعة والنقل. خدمات و           ً    ر ذلك سلبا  على                                 َّ مفاجئة وحادة في أسعار الوقود، وأث  

 استجابت حینھا الحكومة على االحتجاجات العامة بتخفیض األسعار مرة أخرى في آذار/مارس من و
 .121العام نفسھ

تسبب ذلك،                                                             ً                    وفي أعقاب النزاع، استمرت الحكومة السوریة بخفض دعم السلع نظرا  لتراجع إیراداتھا، و
، بات سعر مادة المازوت 2015وبحلول عام  .122أسعار الطاقة بشكل كبیررتفاع ضمن جملة أسباب أخرى، با

أما الكھرباء المخصصة لألسر المعیشیة فال تزال مدعومة  .2011123تسعة أضعاف ما كان علیھ سعرھا عام 
 .124غیر واضح بشكل ما إلى حد

ل الخبز واألرز والسكر الدعم المخصص للمنتجات الغذائیة األساسیة مث 2014وخفضت الحكومة منذ عام 
ً                                                                              ووفقا  لبعض المصادر، ال تعمل المخابز التي تدیرھا الحكومة في المناطق التي تسیطر علیھا  .والمیاه      

                                                                      ً      ً          وإلى جانب حاالت النقص العامة والتضخم، أدى ذلك إلى ارتفاع األسعار ارتفاعا  كبیرا ، مما أدى  .125المعارضة
 .126إلى ارتفاع نسبي ھائل لمصروفات األسر المعیشیة على الغذاء

                                                      
118 Deficit Budget Reduce Egypt ni Reforms Subsidy Fuel Can 2016. others, and Fathy 

 at Available Paper. Conference Draft Poor? the Harming without
 2018). November 1 on (accessed https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/8088.pdf 

 .,ESCWA 2020 انظر مصر، في الطاقة دعم عن المعلومات من لمزید 119
120 10 p. 2015, Butter,. 
121  Research East Middle Syria. ni Mobilization Popular and Policy Subsidy Fuel 2015. ,Davis Zachary Cuyler,

 syria-mobilization-popular-policy-subsidy-http://www.merip.org/fuel at Available March). (16 Project Information and
                                                                                                                                          .2017) erDecemb 15 on (accessed 

122 3 p. 2015, Butter,. 
 سوریا. في للصراع واالجتماعیة االقتصادیة التبعات الحرب: خسائر .2017 ،الدولي البنك 123

-the-of-consequences-alsoci-and-economic-the-war-of-toll-https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the
syria-in-conflict )  69 ص. ،)2017 األول/دیسمبر كانون 15 في رجعت   ُ است. 

 .69و 33 .ص نفسھ، المرجع 124
 الدولي. للسالم كارنیغي مؤسسة الخبز. ومشكلة األسد .2015 ،إنج وبرنت مارتینیز سیرو خوسیھ 125

https://carnegieendowment.org/sada/58945 )  ؛2017 األول/دیسمبر كانون 15 في رجعت   ُ است(  Fund Monetary International and
 at Available Paper. Working IMF Economy. Conflict Syria’s 2016. ,(IMF)
.8 p. 2017), December 15 on (accessed https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf 

126 13 p. 2016, IMF,. 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/8088.pdf
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/8088.pdf
http://www.merip.org/fuel-subsidy-policy-popular-mobilization-syria
http://www.merip.org/fuel-subsidy-policy-popular-mobilization-syria
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://carnegieendowment.org/sada/58945
https://carnegieendowment.org/sada/58945
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf
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 المساعدة العینیة 

 صندوق للمساعدة إنشاء على تقوم جدیدةآلیة للتخفیف من آثار وقف الدعم خالل مرحلة االنتقال نحو 
آلیة استھداف (وھو ما یرد في الفصل المتعلق  إعداد بالتوازي مع                               ً     (وھي آلیة لم یتم تأسیسھا فعلیا  بعد) االجتماعیة

المساعدة   ِ   حد ثت    ُ واست  عید تخصیص أجزاء من میزانیة دعم السلع                                            ُ بالصندوق الوطني للمعونة االجتماعیة أدناه)، أ  
ل بدء النزاع، كانت قسائم شراء األرز والشاي والسكر توزع العینیة خالل أواخر القرن الحادي والعشرین. وقب

مرتین في الشھر على كل من لدیھ دفتر عائلة، بغض النظر عن حالتھ االقتصادیة. وأدت استراتیجیة االستھداف 
ھذه إلى أخطاء استبعاد شدیدة. فھي، على سبیل المثال، تستبعد النساء غیر المتزوجات والمطلقات من تلقي 

 عدة االجتماعیة.المسا

    ُ                                                               ، ب ذلت محاوالت لربط معاییر االستحقاق بالمؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة 2009وفي عام 
 بأنھم مؤھلون لتلقي  یعتقدون                                             ُ                  مثل الدخل وفواتیر الكھرباء وفواتیر الھاتف. وط لب إلى جمیع الذین 

ا اإلجراء مشاھد فوضویة، حیث طغى المساعدة االجتماعیة أن یسجلوا أنفسھم ویخضعوا للتقییم. ونتج عن ھذ
عملیة التسجیل   ّ  أد تاالرتباك على الموظفین اإلداریین لكثرة الحشود التي سعت إلى التسجیل. وعالوة على ذلك، 

على الورق فقط إلى تفشي الفساد. ونتیجة لذلك، تبین أن العدد الفعلي لألسر المؤھلة لتلقي المساعدة االجتماعیة 
 .127الموارد المالیةملیون أسرة ازداد بمقدار ملیون أسرة، وبالتالي أسيء استخدام  5.5والبالغ 

أن مزایا نظام القسائم وآثاره، مقارنة بنظام التحویالت واقترن تقدیم المساعدة العینیة بمناقشات سیاسیة بش
مثل ھذه تعمل والنقدیة المباشرة. وفي ظل النزاع الحالي، تعطي سیاسة الحكومة السوریة األفضلیة للقسائم، 

بطاقات االئتمان التي یمكن من خاللھا للمستفیدین شراء السلع الضروریة مثل األغذیة أو المالبس الشتویة في 
جر محددة. وتھدف ھذه االستراتیجیة إلى منع شراء ما یسمى بالمواد غیر الضروریة، مع احترام كرامة الناس متا

                               ً                                                               في الوقت نفسھ من خالل منحھم قدرا  من حریة االختیار. وباإلضافة إلى ذلك، یفترض بھذه السیاسة أن تأتي 
 .128على غرار العراقبالفائدة على المحالت التجاریة المحلیة المشاركة في البرنامج، 

                    ً                          لتر من المازوت سنویا  لألسر التي یتم تحدیدھا من  200                   ُ                        عقب بدایة النزاع، أ نشئت لجان لألحیاء لتوفیر و
 الزراعة والتدفئة. الستخدامات ،خالل دفتر العائلة

 برامج التحویالت النقدیة 

 التحویالت النقدیة في إطار الخطة الخمسیة العاشرة (أ)

التحویالت النقدیة المباشرة أحد العناصر الرئیسیة لنظام الحمایة االجتماعیة، بحسب ما یرد في تمثل 
وتشمل الفئات المستھدفة المذكورة في الخطة األشخاص غیر القادرین على العمل  .129الخطة الخمسیة العاشرة

                                                      
 المساعدة االعتبار في آخذین ،2016 األول/دیسمبر كانون بحلول عینیة غذائیة مساعدات سوري مواطن ملیون 5.8 تلقى قدو 127

  ،2017 الدولي، البنك انظر العالمي. األغذیة برنامج خالل من أساسي بشكل وذلك الدول، غیر من اإلنسانیة الفاعلة الجھات من المقدمة
 .viii ص.

 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 128
 االجتماعي. الرفاه صندوق عن .2010 ،الرحمن عبد تیشوري، 129

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=209168&r=0   2019 دیسمبر/األول كانون 15 في رجعت    ُ (است.( 
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ل أو الطالق؛ وتشمل ھذه الفئات                                                                     ُّ بسبب األمراض المزمنة أو اإلعاقة والشیخوخة، أو ألسباب اجتماعیة مثل الترم  
 .130ر واألیتام َّ ص      ً    ُ أیضا  الق  

 لیرة سوریة 4,000 عت الدفعات ألول مرة في أواخر العقد األول من األلفیة الثالثة، وتراوحت بین ِّ ز     ُ وو  
     ً                                                                          شھریا . وكان من المفترض أن یتم اختیار المستفیدین من ھذا المخطط على أساس االختبار  لیرة سوریة 18,000و
، ولكن عملیة االستھداف الفعلیة واجھت )proxy means testing(لوسائل غیر المباشرة لقیاس مستوى الدخل با

العدید من التحدیات العملیة. وقد تم تطبیق برنامج التحویالت النقدیة ھذا بالتوازي مع إنشاء صندوق الحمایة 
 .2010في عام                                              ُ ّ          االجتماعیة الوارد وصفھ في الفرع التالي، وقد ع ل ق العمل بھ

 الصندوق الوطني للمعونة االجتماعیة (ب)

 التنفیذیة بوصفھ الھیئةفي سیاق الخطة الخمسیة العاشرة  ُ                                     أ نشئ الصندوق الوطني للمعونة االجتماعیة 
لمساعدة االجتماعیة للحكومة السوریة. وتمثلت الرؤیة في تطویر الصندوق بحیث یصبح المسؤولة عن االرئیسیة 

                                                              ً     وتوحید مجموعة متنوعة من برامج المساعدة االجتماعیة القائمة سابقا  تحت  131مركزیة للحمایة االجتماعیةأداة 
واضطلع الصندوق بدور مركزي في استراتیجیة الحكومة السوریة لمواكبة  .132د                    ّ مظلة برنامج وطني موح  

ّ    وموج ھة  متینةان اجتماعي التحول االقتصادي نحو اقتصاد السوق االجتماعي، وذلك من خالل إنشاء شبكة أم    
 .133على نحو أفضل

ً        وبعد مرحلة تجریبیة أولیة، تم تأسیس الصندوق رسمیا  في عام  وتتولى وزارة الشؤون  .2011134                                                
االجتماعیة والعمل إدارة ھذا الصندوق بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان، 

وشارك البنك الدولي في وضع آلیة االستھداف الخاصة  .135ل من االتحاد األوروبيوتلقى المشروع كذلك التموی
     ً                                            موظفا  من أخصائیین اجتماعیین ومشرفین وموظفي إدارة  950   ّ          ، ضم  الصندوق 2012بالمشروع. وبحلول عام 

 .136     ً                   مركزا  من مراكز المحافظات 63موزعین ما بین مقر الصندوق و

الفئات الفقیرة والضعیفة بوجھ خاص  تزویدوقد أنشئ الصندوق الوطني للمعونة االجتماعیة بغرض 
دفع   ُ وت   .137الجمھوریة العربیة السوریةفي جمیع أنحاء  دعم المستفیدین المؤھلین مباشرة بغیة التحویالت النقدیةب

                                                      
 نفسھ. المرجع 130
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع يشخص تواصل 131
132 2017c ILO,. 
133 Syria. in ‘NSAF’ Fund Aid Social National the Establishing Project: Report. Final 2012. ,Linda Aziz, Abdul 

 December 15 on (accessed rt.pdfhttps://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SYR/NSAF%20Final%20Repo at Available
                                                                                                                                                                              .6 p. 2017), 

 .2011 لعام 9 رقم التشریعي المرسوم بموجب اعیةاالجتم للمعونة الوطني الصندوق  ُ   أ نشئ 134
135  Middle the in Programmes Protection Social contributory-Non of Overview 2018. others, and Machado 

Fund Children’s Nations United Lens. Equity and Child a through Region (MENA) Africa North and East 
-http://www.ipc at Available IG).-(IPC Growth Inclusive for Centre Policy International nda (UNICEF)
 30 on (accessed ributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.pdfundp.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_cont

                                                                                                                                                               .294 p. 2018), March 
136 6 p. 2012, Aziz, Abdul. 
 .4 ص. نفسھ، المرجع 137
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رنامج اإلدخال التدریجي لمشروطیات وتضمنت الخطط األصلیة لھذا الب .138التحویالت إلى رب األسرة المستفیدة
، في محاولة للحد من انتقال الفقر من جیل ھمبالمدارس وتطعیماألطفال التحاق  التي تحتم على المستفیدین المعونة

 .139إلى جیل

 ستھداف بالوسائل اال خص في  ّ تل  تحدید المستفیدین من التحویالت النقدیة ل واألسلوب المفترض اتباعھ
ستندت ھذه الطریقة في األصل إلى مسح لدخل وإنفاق األسر المعیشیة في الجمھوریة العربیة غیر المباشرة. وا

رات. وتشمل ھذه الخصائص حجم األسرة المعیشیة                            ّ ، باستخدام مجموعة من المتغی  2007/2006السوریة في الفترة 
ضعت ثماني صیغ و وخصائصھا، ونوع العمل، وخصائص السكن، وحیازة ممتلكات محددة، وفاتورة الكھرباء. ُ               و 

 معاییر إضافیة، مثل  استیفاء نیالطلبات المؤھل يمقدم     ّ     وتعی ن على .140مراعاة لالختالفات اإلقلیمیة مختلفة
الضمان االجتماعي، واالنتماء إلى أسر تعاني من نقص  مستحقاتالحصول على عدم  عدم العمل بشكل رسمي أو

ِ                                          وأ نش ئت مراكز متنقلة للقیام بزیارات منزلیة في  .141إعاقة أو یتامى                     ً              فرص العمل وتضم أفرادا  مسنین أو ذوي   ُ  
القرى النائیة للوصول إلى األسر غیر القادرة على تقدیم طلب لاللتحاق في ھذا البرنامج في أحد مراكز الصندوق 

 .142الوطني للمعونة االجتماعیة

الجمھوریة في المائة من سكان  6، إلى تغطیة ما نسبتھ 2011الصندوق في بدایاتھ، حوالي عام  وسعى
وآذار/مارس  2007وفي الفترة ما بین أیلول/سبتمبر  .143 ُ                         ی عتبرون آنذاك فقراء معدمینوا الذین كان العربیة السوریة

، 2011وفي شھري شباط/فبرایر وتموز/یولیو  .144 ً ا  دوالر 6,784,582 ، بلغت المیزانیة اإلجمالیة للصندوق2012
من خالل  146أسرة معیشیة مستفیدة 439,000145 فعت أولى دفعتان نقدیتان، ولحد اآلن لم یتم دفع غیرھما، إلى ُ د  

 عقب قرار  2011  ُ ّ                                                       وع ل قت دفعة ثالثة كان من المقرر دفعھا في تشرین األول/أكتوبر  .147مكتب برید 300
 .148حكومي بتأجیلھا

                                                      
138 294 p. 2018, others, and Machado. 
139 24 p. 2012, Aziz, Abdul. 
 من والجنوبیة والوسطى، والساحلیة، الشرقیة، الشمالیة األجزاء في والحضریة الریفیة المعیشیة األسر بین الصیغ ھذه   ّ  می زت 140

 .p. 2012, Aziz, Abdul 8 انظر السوریة. العربیة الجمھوریة
141 17 p. 2012, Aziz, Abdul and 294; p. 2018, others, and Machado. 
142 20 .p 2012, Aziz, Abdul. 
 .4 ص. نفسھ، المرجع 143
 المتحدة األمم صندوق من دوالر 235,000و اإلنمائي؛ المتحدة األمم برنامج خالل من  ً ا  دوالر 4,441,245 مبلغ تمویل تم 144

 األوروبي االتحاد أن غیر األوروبي. االتحاد من  ً ا  دوالر 3,239,437و والعمل؛ االجتماعیة الشؤون وزارة من دوالر 2,868,900و للسكان؛
 .p. 2012, Aziz, Abdul 4 انظر المبلغ. ھذا من بجزء إال یسھم ولم 2011 أیار/مایو في التمویل اتفاقیة علق

  معیشیة. أسرة 439,000 ولیس معیشیة أسرة 430,000 استفادة إلى 2012 عام من آخر مصدر یشیر 145
 .p. 2012, Aziz, Abdul 18 انظر

 .21و 7 ص. نفسھ، المرجع 146
 .18 ص. نفسھ، المرجع 147
 .21و 7 ص. نفسھ، المرجع 148

 



-29- 
 

 

ً ووفقا   ً       ُ ُ                 نظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)، تتفاوض الحكومة حالیا  بشأن س ب ل استئناف برنامج لم                                                                 
وفي الواقع، أدرجت الحكومة السوریة الصندوق  .149التحویالت النقدیة وتكییفھ مع التغییرات التي أحدثھا النزاع

 لیرة سوریة (بقیمة 353,425,000، وخصصت لھ مبلغ 2017الوطني للمعونة االجتماعیة في میزانیتھا لعام 
 .2019150ملیار لیرة سوریة في عام  15و 2017كانون الثاني/ینایر  1) في  ً ا  دوالر 685,862

ر حجم االحتیاجات والقیود المفروضة على المیزانیة في أعقاب النزاع، یقدم الصندوق            ُّ وفي ضوء تغی  
ً الوطني للمعونة االجتماعیة حالیا                                        ً   المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم بدال  من لصالحلتمویل البالغ الصغر ا                              

أجزاء من أسعار الفائدة  تحویالت نقدیة إلى األفراد واألسر. وتغطي وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل إجراء
                           ً                         ً نح التمویل البالغ الصغر بدال  من التحویالت النقدیة تحوال                                            ِ نح. ومن منظور السیاسة العامة، یعكس تقدیم م          ِ لھذه الم  
فرص كسب الرزق. وتتحقق أھداف االستھداف والتمویل بالتعاون مع المنظمات  تحسینإنمائي بھدف    ٍ ھج       َنحو ن 

ل العیش ھو  ُ ب                                                             ُ ل عام، فإن دعم انتقال األسر من االعتماد على المعونة إلى كسب س  غیر الحكومیة الوطنیة. وبشك
 .151الجمھوریة العربیة السوریةعلى رأس جدول أعمال سیاسات الحمایة االجتماعیة الحالیة في 

ا. ، غیر أن المعاییر المتبعة قد تم تنقیحھ       ً                 ه مسبقا  من آلیات استھداف      ّ ما أعد  ویعتزم الصندوق اإلبقاء على 
حسب مؤشرات الفقر بطرق                           ُ إلیرادات واألصول. أما اآلن فت  اإذ كان االستھداف في الماضي یستند إلى تقییم 

ً ع. ویستھدف البرنامج حالیا  نزارات الناجمة عن ال                   ُّ مختلفة مراعاة للتغی                  ً                          النازحین داخلیا  واألسر الفقیرة التي تعتمد                           
نساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألسر العلى المساعدة الدولیة، مع إعطاء األولویة لألسر المعیشیة التي ترأسھا 

وبالنسبة لوزارة الشؤون االجتماعیة والعمل، فإن السؤال  .152التي لدیھا العدید من األطفال، والجرحى، واألیتام
 وح ھو ما إذا كان یمكن أن یشكل اختبار األھلیة بالوسائل غیر المباشرة لقیاس مستوى الدخل المطر

)proxy means testing(  حال  یمكن اللجوء إلیھ أثناء سنوات النزاع وما بعد النزاع، أو ما إذا كان یتعین أن ت بنى    ُ                                                                             ً  
معدومي األمن الغذائي. ویرجع ذلك إلى بسیطة مثل فئة األشخاص ذوي اإلعاقة أو فئة  تصنیفاتالمعاییر على 

أن االحتیاجات أصبحت واسعة إلى درجة أن إنفاق موارد طائلة على إدارة البرنامج وإجراءات التحقق قد باتت 
 .153إنفاق ھذه الموارد على احتیاجات أخرى لضرورة    ً نظرا  غیر مجدیة 

ني للمعونة االجتماعیة الدعم االجتماعي رتأى أن یقدم الصندوق الوط                                ُ وباإلضافة إلى التحویالت النقدیة، ی  
مت ھذه المعونة على شكل إحاالت إلى فرص التعلیم والعمالة  ِ                                                       للمستفیدین من خالل وحدات إدارة الحاالت. وص م   ُ                                        

 .154وریادة المشاریع في المنطقة التي یعیش فیھا المستفیدون

 التحویالت النقدیة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة (ج)

حویالت النقدیة غیر المشروطة الذي تمولھ الحكومة على نطاق البالد المواطنین یستھدف برنامج الت
السوریین المصابین بالشلل الدماغي، وال سیما األطفال. وتنفذ ھذا البرنامج وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل 

                                                      
149 290 p. 2018, others, and Machado، سوریا. في الیونیسف مكتب من معلومات إلى باإلشارة 
150 2017 ,Report Syria The. 2017 عام میزانیة لنفقات الكاملة التفاصیل.  

details-full-expenses-budget-report.com/library/budgets/2017-http://www.syria   2017 األول/دیسمبر كانون 15 في رجعت    ُ (است.( 
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 151
 نفسھ. المرجع 152
 نفسھ. المرجع 153
154 6 p. 2012, Aziz, Abdul. 
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ومن شروط التسجیل في البرنامج التحقق من اإلعاقة من خالل الشھادات الطبیة  .155ومدیریة الشؤون االجتماعیة
ل.س  3,000 وكانت تبلغ في السابق ،  ُ  َ                               وت دف ع اإلعانات إلى رب األسرة المعیشیة .156وإدراجھا في سجل اإلعاقة
 .2018157في المائة في أوائل عام  40في الشھر، وازدادت بنسبة 

 لألطفال ذوي اإلعاقات المعقدة برنامج الحمایة االجتماعیة (د)

تعمل وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل، بتمویل من الیونیسف، على تنسیق ومتابعة برنامج للحمایة 
ع عام            ُ االجتماعیة و   ، لألطفال ذوي اإلعاقات المعقدة واألطفال غیر الملتحقین بالمدارس. وتشارك وزارة 2016 ِ      ض 

 مج عن طریق تدریب األخصائیین االجتماعیین التابعین لھا على الشؤون االجتماعیة والعمل في البرنا
 إدارة الحاالت.

یعانون من إعاقات معقدة مثل الشلل  ممنویستھدف ھذا البرنامج األطفال حتى سن السابعة عشرة 
الدماغي، والشلل النصفي، والشلل الرباعي، ومتالزمة داون، والتوحد، والتخلف العقلي العمیق أو الشدید أو 

وباإلضافة إلى معاییر االختیار  .158شھادات طبیةإبراز المعتدل؛ ویجب التحقق من جمیع الشروط من خالل 
ً االستھداف مكونا  جغرافیا  بحسب فئة اإلعاقة، تتضمن آلیة  ً یشمل البرنامج حالیا  حیث  ،              ً         طفل في محافظة  4,500                    

  .159طفل في الالذقیة، ومن المقرر توسیع نطاق التغطیة لتشمل طرطوس وریف دمشق 1,550حلب و
ل العیش؛ ووجود  ُ ب                                                                              ُ وقد اختیرت ھذه المناطق بسبب معاناتھا من "أوجھ ضعف على مستوى اإلنعاش المبكر لس  

الجھات النظیرة على الصعید  بل    ِ من ق   اھتماموجود                                                   ً   الیة من النازحین؛ وتمتعھا ببیئة تشغیل مستقرة نسبیا ؛ ونسبة ع
 .160"تنفیذیینشركاء بدور وجود المنظمات غیر الحكومیة التي یمكنھا االنخراط و؛ المحلي

     ً                      شھریا  لكل طفل مؤھل على شكل   ً ا  دوالر 40وتحصل أسر األطفال التي تستفید من ھذا البرنامج على 
تحویالت نقدیة غیر مشروطة، وتوزع ھذه المعونات على مقدم الرعایة الذي تم تعیینھ مرة كل شھرین ولمدة 

                           ّ                                                 تمدید ھذه الفترة في حال توف ر التمویل الكافي. وباإلضافة إلى التحویالت النقدیة،  ومن المزمع             ً  اثني عشر شھرا . 
 .161دارة الحاالت من خالل أخصائیین اجتماعیین مدربینیتلقى المستفیدون الدعم إل

 برامج التمویل البالغ الصغر 

وكانت ھذه أول وثیقة  .162المرسوم العام للتمویل البالغ الصغر 2007أصدرت الحكومة السوریة في عام 
وسبق  تشریعیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا تتناول بشكل مباشر وحصري التمویل البالغ الصغر.

                                                      
155 293 p. 2018, others, and Machado. 
 .p. 2018, others, and Machado 293      ً حالیا . السجل ھذا تحدیث یتم ال 156
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 157
ً یا  حال المعاییر تشمل ال ولكن 158  .p. 2018, others, and Machado 296 الوظیفیة. القدرات تقییم   
 .296 ص. نفسھ، المرجع 159
Development Resilience 2017. ,(UNICEF) Fund s’Children Nations United  إلى باإلشارة ،296 ص. نفسھ، المرجع 160

Integrated Protection Social and rsTransfe Cash Promoting Syria: in Children Vulnerable Most the for 
                                                                  .document) (internal Syria Fund Children’s Nations United Damascus: Services. 

161 296 p. 2018, others, and Machado. 
 .2007 لعام 15 رقم التشریعي المرسوم 162
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وقانون المصارف  163، بما في ذلك قانون المصارف الخاصة2007وأن سمح اإلطار التشریعي القائم قبل عام 
المرسوم العام للتمویل البالغ الصغر لمجلس النقد  ویسمح .165بأنشطة التمویل البالغ الصغر 164اإلسالمیة
صرفیة االجتماعیة السوریة ترخیص المؤسسات المالیة المبالتابع لمصرف سوریا المركزي  والتسلیف
تقدیم خدمات قبول الودائع، وتقدیم القروض الصغیرة، وخدمات التأمین البالغ الصغر من أجل  166واألجنبیة

 .167المرتبطة بقروضھا

وجود ما ال یقل عن ملیون مستفید محتمل لمنتجات التمویل البالغ  2008ر تقریر صدر في عام    ّ وقد  
       ُ  َّ                وكانت ت قد م خدمات التمویل  .168مستفید فحسب 41,500 مجموع من یتلقون ھذه القروض        َ لم یتعد   الصغر، في حین

ي ترعاھا البالغ الصغر من خالل البرامج التي ترعاھا الدولة أو المنظمات غیر الحكومیة أو غیرھا من البرامج الت
الجھات المانحة. وشملت الجھات المانحة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق 
األدنى (األونروا)، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والصندوق السوري لتنمیة الریف (فردوس)، ومنظمة بدایة 

)BIDAYA(البالغ الصغر في الجمھوریة العربیة السوریة ھي المنظمة  . وكانت أكبر جھة تقدم منتجات التمویل
 .169مستفید 11,000 التي شملت خدماتھا )AKAM(الدولیة غیر الحكومیة "وكالة اآلغا خان للقروض الصغیرة" 
(ما كانت قیمتھ قبل النزاع  لیرة سوریة 141,000    ّ                      ً                     ووف رت مؤسسة آغا خان قروضا  تصل إلى حد أقصى قدره

 .170دوالر) 3,000

خطط التمویل البالغ الصغر التي تدیرھا وتمولھا الدولة بھیئة مكافحة البطالة في السابق  واضطلعت
، الھیئة العامة للتشغیل وتنمیة المشروعاتھیئة مكافحة البطالة لیصبح اسمھا  تغییر، تم 2006السوریة. وفي عام 

واختص مصرفان حكومیان سوریان، ھما مصرف التوفیر والمصرف الزراعي  .171وتوقفت عن تقدیم القروض
وباإلضافة إلى ذلك، أدار مصرف  .172التعاوني، بتقدیم قروض صغیرة مماثلة لبرامج التمویل البالغ الصغر

 .173               ً                                                  التوفیر برنامجا  للقروض الصغیرة استھدف على وجھ التحدید ربات البیوت

، تم استحداث برنامج للتخفیف من وطأة الفقر وتمكین المرأة بھدف وفي إطار الخطة الخمسیة العاشرة
الحد من الفقر، وال سیما في المناطق الریفیة الفقیرة. وتولت وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل إدارة ھذا البرنامج 

                                                      
 .2001 لعام 28 رقم القانون 163
 .2005 لعام 35 رقم القانون 164
165 Microfinance for Framework Regulatory and Policy 2008. ,(CGAP) Poor the Assist to Group Consultative 

 at Available Syria. in
 http://documents.worldbank.org/curated/en/126971468132270230/pdf/434330WP0Syria10box032736801PUBLIC1.pdf

                                                                                                              .26 and 15 pp. 2017), December 15 on (accessed 
 .2007 لعام 15 رقم التشریعي المرسوم من أ1 المادة 166
 .2007 لعام 15 رقم التشریعي المرسوم من 2 المادة 167
168 15 p. 2008, CGAP,. 
 نفسھ. المرجع 169
170 at Available Syria. in Microfinance for Demand Significant The 2009. ,Alessandro Bacci, 

3. p. 2017), December 15 on (accessed microfinance.html-for-demand-antsignific-https://www.alessandrobacci.com/2009/12/the 

171 16 p. 2008, CGAP,. 
 نفسھ. المرجع 172
173 4 p. 2009, Bacci,. 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/126971468132270230/pdf/434330WP0Syria10box032736801PUBLIC1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/126971468132270230/pdf/434330WP0Syria10box032736801PUBLIC1.pdf
https://www.alessandrobacci.com/2009/12/the-significant-demand-for-microfinance.html
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انیة الدولة، أي الجزء األكبر من التمویل من میز وتم رصد .174بمساعدة تقنیة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
، 2010إلى عام  2006في المائة من میزانیة االستثمار الحكومیة على مدى خمس سنوات، من عام  0.25ما یعادل 

ِ                                            واست كم ل ذلك بتمویل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشمل البرنامج توفیر خدمات التمویل البالغ الصغر  .175    ُ 
تصادیة وفرص عمل جدیدة للنساء الفقیرات عن طریق دعمھن في للنساء الفقیرات، إلى جانب تھیئة فرص اق

 .176تأسیس أعمال تجاریة

وبوجھ عام، ركزت معظم مخططات التمویل البالغ الصغر في الجمھوریة العربیة السوریة على المناطق 
 .177الریفیة التي ینتشر فیھا الفقر أكثر منھ في المناطق الحضریة

واستمر عدد من مؤسسات  .178مع المبادئ اإلسالمیة منسجمةوض وقد حاولت بعض البرامج جعل القر
التمویل البالغ الصغر بتقدیم القروض خالل النزاع، وال سیما مؤسسة آغا خان. ولكن ثبتت صعوبة توزیع النقد 

 .179في ظل الظروف الراھنة، وكان ال بد من شطب العدید من القروض

 تدعمھا الحكومة يالمساعدة االجتماعیة من خالل المؤسسات الخیریة الت 

ً                                                      مساعدة االجتماعیة أیضا  من خالل مؤسسات خیریة تدعمھا الحكومة وتركز على التخفیف م ال  َّ قد   ُ ت                         
منظمة غیر حكومیة مسجلة لدى وزارة الشؤون العامة والعمل،  1,500ب وثمة ما یقار .180من وطأة الفقر

ي منظمة          ً  سمح حالیا  أل                                          ُ وفي ضوء االحتیاجات الناشئة عن ھذه الظروف، ی   .181ومعظمھا من المؤسسات الخیریة
 .182ةاألصلی اختلف ذلك عن غایاتھاغیر حكومیة بتوزیع األغذیة وغیرھا من المساعدات العینیة، حتى وإن 

المساعدة االجتماعیة  لتقدیمئت عدة منظمات غیر حكومیة   ِ نش                                             ُ وخالل العقد األول من القرن الواحد والعشرین، أ  
 .183حدت بعض ھذه المنظمات تحت مظلة األمانة السوریة للتنمیة    ّ ، ات  2007والتعلیم والخدمات األخرى. وفي عام 

ً        وفي ضوء ما تسبب بھ النزاع من زیادة كبیرة في االحتیاجات، تقوم الحكومة السوریة حالیا  بتجمیع                                                                                   
في كل قطاع  على تقدیم ھذه الخدمات أن تتعاون ن المزمعومخدمات المساعدة االجتماعیة والتعلیم والصحة. 

عتبر المنظمات غیر الحكومیة                                                                      ُ جغرافي من المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة أربع منظمات غیر حكومیة. وت  

                                                      
174 Nations United and (MoSAL) Labour and Affairs Social of Ministry Republic Arab Syrian the of Government 

 Available Syria. in Empowerment Women and Alleviation Poverty Plan: Initiation (n.d.) (UNDP) Programme Development
 August 15 on (accessed 097_women%20empowerment%20.pdfhttps://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SYR/00048 at

                                                                                                                                                                              .1 p. 2018), 
 .2 ص. نفسھ، المرجع 175
 .7 ص. نفسھ، المرجع 176
177 16f pp. 2008, CGAP,. 
 .13 ص. نفسھ، المرجع 178
179 68 p. 2017, Bank, World. 
 .1958 لعام 93 الحكومیة غیر المنظمات قانون ھو الحكومیة غیر المنظمات لعمل التشریعي األساس 180
 التسجیل. مرحلة بعد الحكومة بدعم حظىت الحكومیة غیر المنظمات ھذه جمیع كانت إذا ما ذلك مع الواضح من لیس 181
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 182
183 335 p. 2014, Zintl, and Elvira de Ruiz. 

 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SYR/00048097_women%20empowerment%20.pdf
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                                                                           ً                  المناطق التي لم تكن تخضع في السابق لسیطرة الحكومة، مثل الغوطة، متوقفة رسمیا ، ولكن یمكن إعادة  في
 ى الحكومة من أجل إعادة تفعیل أنشطتھا.لد ھاتسجیل

 ھیئة دعم أسر الشھداء 

 تعمل ھیئة دعم أسر الشھداء تحت إشراف وزارة الدفاع، وتتمثل مھمتھا في توثیق عدد األشخاص 
 الذین لقوا حتفھم في النزاع وتقدیم المساعدة ألسرھم. وفي الوقت الحاضر، تقدم الھیئة الدعم كذلك لمن 

                                                        ً                       اع الجاري، ویشمل ذلك تشغیل المستشفیات لتأمین عالجھم، فضال  عن غیرھا من التدابیر. أصیبوا في النز
ومن خالل تعاون وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل مع عدد من المنظمات غیر الحكومیة، بإمكان الھیئة تأمین 

 األطراف االصطناعیة.

 السكن 

بة لألشخاص ذوي الدخل المنخفض، مشكلة قدیمة في    ّ                                            یمث ل تأمین السكن المیسور التكلفة، وال سیما بالنس
بلغت نسبة قاطني المساكن العشوائیة  وكنتیجة ألزمة السكن، الجمھوریة العربیة السوریة. فقبل النزاع،

رت الدولة السوریة الخدمات األساسیة    ّ ووف   .184الجمھوریة العربیة السوریةفي المائة من سكان  40(العشوائیات) 
  ُ        وی نظر إلى  .185 ّ                                        ی دت في تجاھل واضح للقواعد واألنظمة الرسمیة                              ُ العشوائیات على الرغم من أنھا ش  لھذه 

                        ُ                                                                       اإلصالحات التحریریة التي أ دخلت في العقد األول من القرن الواحد والعشرین على أنھا فاقمت من الصعوبات 
خصخصة إلى طرد السكان من التي یواجھھا الكثیر من السوریین على صعید السكن، حیث أدت الزیادة في ال

 .186المنخفضة التكلفة العشوائیة المساكن

العاشرة والحادیة عشرة الضوء على موضوع السكن كأساس  تانالخمسی تانط كل من الخط    ّ وتسل  
لتنمیة   ٍ ر                        َّ تحددان دور الدولة كمیس  كما وتحددان الخطط الرامیة إلى تحسین المساكن العشوائیة،  .187للتنمیة

كما یعترف التقریر  .188دة بالخدمات  ً                                           َّ ثال  من خالل توفیر مبادرات التمویل واألراضي المزو  اإلسكان، وذلك م
باالفتقار إلى السكن المیسور التكلفة  2012م إلى مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة لعام                    َّ الوطني السوري المقد  

اره "أحد األركان األساسیة لھرم لألسر المعیشیة المنخفضة الدخل، وھو یشیر إلى قطاع اإلسكان باعتب
 اه أھمیة مركزیة في التنمیة االجتماعیة. َّ ی  إ     ً مولیا   ،189التنمیة"

                                                      
184 Urban Damascus: in Projects Prestige and Investments Property 2010. ,Hurault Armand and Valérie Clerc, 

-https://halshs.archives at Available 175.-162 pp. 36(2), vol. Environment, Built Metamorphosis. Planning Town and
165 p. 2017), December 15 on (accessed document/00554925-tes.fr/halshsouver. أعده تقریر یقدر ذلك، إلى باإلضافة Goulden 
,Housing, 2011. ,Robert Goulden  انظر الكلي. المساكن مجموع من المائة في 40-30 بـ النزاع قبل ما فترة في العشوائیة المساكن نسبة

                            188. p. 38(2), vol. Studies, Eastern Middle of Journal British Syria. in Change conomicE and Inequality, 
185 at Available Plan. Response Assistance Humanitarian 2012. ,Republic Arab Syrian the of Government 

response.info/files/documents/files/sharp_september_20https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarian
                                                                                                                   37. p. 2017), December 15 on (accessed 12.pdf 

186 Social and Economic the for document background Unpublished Beirut: 2013. ,Rana Khalaf, 
                                                                                                                       7. p. (ESCWA), Asia Western for Commission 

187 Income-Low for Policies of Overview An Region: Arab the in Housing Social 2017. ,ESCWA 
                                                                                                                  21. p. Housing, Adequate to Access Households’ 

 .f21 ص. نفسھ، المرجع 188
189 38 p. 2012, Affairs, Environment for State of Ministry Republic, Arab Syrian. 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00554925
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00554925
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sharp_september_2012.pdf
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ت الحكومة السوریة للتحدیات المرتبطة باإلسكان من خالل توفیر                               ّ وفي الفترة السابقة للنزاع، تصد  
فرت التمویل الحكومي لنسبة                                          ً                              األراضي لبناء الوحدات السكنیة، وأطلقت عددا  من مشاریع تعاونیات اإلسكان، وو

 .190من االستثمارات المطلوبة

وقد أدى الضرر الذي لحق بالوحدات السكنیة أثناء النزاع وتشرید قطاعات كبیرة من السكان إلى تفاقم 
نشاء بعض المساكن الجاھزة الصنع ذات إالنقص في السكن الالئق. وتمثلت استجابة الحكومة السوریة الفوریة ب

ً األدنى من المعاییر إلسكان النازحین داخلیا  الحد  وفي بدایات النزاع، أعلنت وزارة اإلدارة المحلیة عن وضع  .191                                       
برنامج تعویض نقدي للنازحین العائدین وللذین استمروا في اإلقامة في مناطقھم األصلیة لتمكینھم من إصالح 

ادة إعمار البنى األساسیة المتضررة والمدمرة،      ً                                         ونظرا  إلى التحدیات الطویلة األجل المتمثلة في إع .192منازلھم
ئت لجنة تابعة لمجلس الوزراء لتقدیم   ِ نش                   ً                         ً                 ُ فرضت الحكومة أیضا  ضریبة جدیدة وصغیرة نسبیا  إلعادة البناء. وأ  

المساعدات لألسر المتضررة من خالل مكاتب في جمیع المحافظات. وتتولى اللجان الفرعیة تقدیر األضرار 
د أن تقدم األسر وثیقة رسمیة إلى السلطات المسؤولة. غیر أن التعویض ال یغطي سوى نحو لغ التعویض بعاومب
في المائة من كلفة األضرار الحقیقیة. والسؤال الرئیسي فیما یتعلق بالسكن ھو كیفیة ضمان حقوق الملكیة  25

       ً ، أساسا  2018لعام  10ون رقم                                                          ً           ب نزع الملكیة في سیاق النزاع. ویوفر قانون ملكیة صدر مؤخرا ، وھو القان    ُّ وتجن  
 إلنشاء ما یسمى بمناطق إعادة التنمیة المخصصة إلعادة اإلعمار. وباختصار، فإن القانون یتیح تحدید مھلة 

    ً                                                                                  یوما  ألصحاب المنازل إلثبات ملكیتھم. وخالف ذلك، تؤول ملكیة البناء إلى المحافظة أو المدینة  30ال تتجاوز 
 .193دون إعطاء تعویض

 الصحیة عایةالر -جیم

 توفیر خدمات الرعایة الصحیة العامة: الجھات الفاعلة الرئیسیة 

       ً                      ُ  َّ                                              ً            استنادا  إلى الدستور السوري، ت قد م مجموعة من خدمات الرعایة الصحیة واألدویة مجانا ، أو في بعض 
ویحق لالجئین العراقیین المقیمین في الجمھوریة العربیة السوریة الحصول على نفس  .194ضة   ّ مخف   بكلفةالحاالت 

فیر الرعایة الصحیة لالجئین األونروا تووتتولى  ،الخدمات التي یحصل علیھا المواطنون السوریون
 ،196بذات الوقتأ                                                               ّ ویمكن وصف النظام الحكومي السوري للرعایة الصحیة بأنھ مركزي ومجز   .195الفلسطینیین

في المائة من الناتج  3.3الحكومة السوریة على الصحة إنفاق  تتولى وزارة الصحة إدارتھ بصفة عامة. وبلغو

                                                      
 نفسھ. المرجع 190
191 Urban Syria. Urban 2013. ,Habitat)-(UN Programme tsSettlemen Human Nations United 

                                                                     1f. pp. Programme, Settlements Human Nations United Nairobi: 2. Snapshots 

 نفسھ. المرجع 192
 أیار/مایو). 29( سوریا في الجدید ملكیةال قانون وجواب: سؤال .2018 ،ووتش رایتس ھیومن 193

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318466 )  2018 تموز/یولیو 15 في رجعت   ُ است.( 
 لوزارة اإللكتروني الموقع على الصحیة للرعایة العام النظام خالل من المتاحة واألدویة العالجات قوائم على االطالع ویمكن 194

 على متاحة األدویة وقائمة ؛YE-http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=410&language=ar على متاحة العالجات (قائمة الصحة
                                                                                     .YE-http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=433&language=ar( 

195 2009a EC,. 
196 Syrian the on Insurance Health Social the of Introduction the of Impact edExpect The 2011. ,Rawan Hatem, 

at Available Greifswald. Universitaet-Arndt-Moritz-Ernst Dissertation, Doctoral Management. Hospital Public 
                                                                           61. p. 2017), December 15 on (accessed 818/34nb.info/1010669-https://d 
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ھیكل                      ٍ ویبین ما یلي من فروع   .197      ً                     منخفضا  في المقارنة اإلقلیمیة ، وھو ما كان2013المحلي اإلجمالي في عام 
 الرعایة الصحیة والتطورات األخیرة ذات العالقة على صعید السیاسة العامة.

 ظام الرعایة الصحیة العامةن المسؤولیة الحكومیة عن -2الشكل 

 
 انسیاب المسؤولیات 

 
 انسیاب الموارد 

 .p. 63, Hatem ,2011: مقتبس من المصدر

                                                      
197 Syrian the of preparedness and responsiveness Strategy, 2016. ,(WHO) Organization Health World 

 at Available term. long nda mid short, the in system care health
11. p. 2017), December 15 on (accessed http://applications.emro.who.int/docs/COPub_SYR_2016_EN_18985.pdf?ua=1 
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والمستشفیات العامة والمراكز الصحیة ھي الجھات الرئیسیة التي تقدم خدمات الرعایة الصحیة، حیث 
ن الرعایة الصحیة األولیة والمتخصصة والمتقدمة ّ ِ                                           تؤم   وھي تعمل تحت رعایة مجموعة متنوعة من الوزارات  .198  

بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة التعلیم العالي، ووزارة اإلدارة المحلیة، ووزارة الدفاع،  ،199وبتمویل منھا
 .200ووزارة الداخلیة، ووزارة الشؤون االجتماعیة والعمل

                      ُ        رعایة الصحیة العامة، أ نشئت في الالمركزیة في توفیر خدمات النظام وفي إطار العمل على تطبیق 
. وتشرف ھذه المدیریات على مراكز الصحة ةالتسعینات مدیریات صحیة لكل محافظة من المحافظات األربع عشر

وتقدم المراكز الصحیة خدمات الرعایة الصحیة األولیة مثل اللقاحات،  .201العامة وتخصص لھا میزانیات مستقلة
وتنظیم األسرة، ورعایة األم والطفل، وعالج األمراض المعدیة والمتوطنة، وصحة الفم واألسنان وعالجھا، 

یث ارتفع وفي العقدین السابقین للنزاع، تم توسیع البنیة التحتیة للرعایة الصحیة السوریة، ح .202والتثقیف الصحي
    َّ      وتقد م بعض  .2016203     ً        مركزا  في عام  1,685 إلى 2002     ً        مركزا  في عام  1,114 العدد اإلجمالي للمراكز الصحیة من

 .204خدمات الرعایة الصحیة في مراكز التنمیة المجتمعیة الریفیة

ً حكومیا  مستشفى  112عدد المستشفیات  2016     ً                             ووفقا  لألرقام الحكومیة، بلغ في عام  ة وصل مجموع األ        ّ   سر   
ً    مستشفى خاصا  تضم 393مقابل   ً ا  سریر 20,667 فیھا وبصفة عامة، تتركز معظم مرافق  .205 ً ا  سریر 10,152            

المكتب المركزي  عنوتكشف البیانات الواردة  .206الرعایة الصحیة في مراكز المدن والمحافظات الكبرى
لإلحصاء في الجمھوریة العربیة السوریة أن البنى الصحیة األساسیة تعاني من تفاوتات صارخة ما بین المناطق. 

ِ ّ             ّ ، ق د  ر إجمالي األسر  2016وفي عام  نسمة. وقد وجد تقریر صادر  1,000لكل  1.4ة المتوفرة في المستشفیات بـ    ُ
 .207أن ھذا الرقم مماثل للبلدان األخرى في المنطقة 2005عام  في and others (Yassin( یاسین وآخرین عن

ة المستشفیات  ّ              ولكن لدى النظر إلى ما ھو وراء ھذا المتوسط الوطني، یصبح من الواضح أن العدد المتوفر من أسر                                                                                         
ة المتوفرة في محافظات                     َّ ، أعلى بكثیر من األسر  2016نسمة في عام  1,000سریر لكل  2.6في دمشق، والبالغ 

ة في كل منھا حوالي  ّ                    مثل إدلب والحسكة، حیث بلغ عدد األسر   .2016208نسمة في عام  1,000سریر لكل  0.8                                 
ة المستشفیات في                                                                     ّ ، كان التفاوت ما بین المناطق أكبر من ذلك؛ ففي ذلك الوقت، كان عدد أسر  2005وفي عام 

                                                      
198 75 and 12 pp. 2011, Hatem,. 
ل أنھا أي .68 ص. نفسھ، المرجع 199  للحكومة. العامة المیزانیة من    َّ تمو 
 .63و 62 ص. نفسھ، المرجع 200
201 and 7; p. Republic, Arab Syrian The Countries: Mediterranean the in Welfare 2004. ,Anna Galdo, 

                                                                                                                                                                     62. p. 11, Hatem, 

202 Health Primary The 2005. ,Health of Ministry Republic, Arab Syrian citing 75, p. 2011, Hatem, 
                                                                                                                                                       .Damascus Syria. in Care 

 ،2017 السوریة، اإلحصائیة الحولیة .2016-2002 العامة الصحیة المراكز عدد ب.2018 ،سوریا في لإلحصاء المركزي المكتب 203
 ).2018 الثاني/نوفمبر تشرین 1 في رجعت   ُ است  ( PDF-12-7-Chapter12/TAB-http://cbssyr.sy/yearbook/2017/Data.2017 .325 .ص

204 65 p. 2011, Hatem,. 
 ب.2018 ،سوریا في لإلحصاء المركزي المكتب 205
206 144 p. 2011, Hatem,. 
207 and Appropriateness Adequacy, Syria: in Supply Care Hospital 2005. others, and Yassin 

10 p. Health, of Ministry Damascus: Programme. Modernisation Sector Health Needs. Future. ة األرقام ھذه وتشمل ّ  أسر     
 األصغر. الجزء األخیرة ھذه توفر حیث والخاص، العام القطاعین قي المستشفیات

ّ   والمصح ات المشافي توزع ).2018 ،سوریا في لإلحصاء المركزي المكتب 208 ة،       ّ   واألسر   في المحافظات حسب .2011-2016     
Chapter12/TAB-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-4-12- .322 .ص ،2017 السوریة، اإلحصائیة الحولیة .2016 عام

2017.pdf   2018 الثاني/نوفمبر تشرین 1 في رجعت    ُ (است.( 
 

http://cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter12/TAB-7-12-2017.PDF
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter12/TAB-4-12-2017.pdf
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter12/TAB-4-12-2017.pdf
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter12/TAB-4-12-2017.pdf
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter12/TAB-4-12-2017.pdf
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ة                           ّ ات المتحدة، في حین أن األسر  نسمة، وھو رقم مماثل للمتوسط في الوالی 1,000سریر لكل  4.2دمشق یبلغ 
نسمة، على التوالي، وھو ما یعادل عدد  1,000لكل  0.9و 0.6المتوفرة في محافظات مثل إدلب والحسكة بلغت 

اختالفات مماثلة ما بین المناطق على صعید  وثمة .209ة المتوفرة في بلدان أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى    ّ األسر  
 أطباء فقط لكل 8نسمة في دمشق مقابل  10,000      ً    طبیبا  لكل 24توزیع كوادر المستشفیات، حیث بلغ عدد األطباء 

 .2016210أطباء في الحسكة في عام  9من السكان في إدلب و 10,000

ّ                                        وتكم ل مستشفیات وعیادات وصیادلة القطاع الخاص الرعایة الصحیة في  مؤسسات تقدمھا الخدمات التي    
ومن الشائع وجود جھات خاصة تقدم الرعایة الصحیة، ومعظم األطباء الذین یعملون في  .211القطاع العام

                                     ً                                                            المستشفیات العامة یمارسون مھنتھم أیضا  في عیاداتھم الخاصة، ویعزى أحد أسباب ذلك إلى انخفاض الرواتب 
الخدمات                 ِ َ رعایة أفضل من ق ب لمستوى الحصول على المرضى  یتوقعوعالوة على ذلك،  .212في القطاع العام

                                                                         ً                     ً        الصحیة الخاصة. وبالتالي، وعلى الرغم من أن المواطنین السوریین یتلقون رسمیا  الرعایة الصحیة مجانا ، فإنھم 
، دفعت 2012م وفي عا .213،214في الواقع ینفقون بشكل كبیر من مالھم الخاص على خدمات الرعایة الصحیة

 .215في المائة من النفقات الصحیة الحالیة من مالھا الخاص 54األسر السوریة ما یقرب من 

 المھنیة والجمعیات توفیر الرعایة الصحیة من خالل برامج الشركات الخاصة 

وتقدم الجھات المستخدمة المختلفة في القطاع العام، مثل الوزارات والشركات العامة، باإلضافة إلى 
مقابل اشتراكات منخفضة وفي بعض الحاالت  االرعایة الصحیة لموظفیھ لتأمینالمھنیة، برامج إضافیة  جمعیاتال

ً بدون مقابل. وفي بعض األحیان، تشمل ھذه البرامج أیضا   عدون    َ ستب      ُ ما ی                          ً غیر أن المتقاعدین كثیرا   ،216أفراد األسرة                                                  
ِ ّ                             وقبل بدایة النزاع، ق د  ر أن ھذه البرامج تغطي ما بین  .217من ھذه البرامج الجمھوریة في المائة من سكان  22و 15                    ُ
تختلف النسب المئویة باختالف المصادر. وھذه البرامج مجزأة إلى حد كبیر ومتداخلة و ،218،219العربیة السوریة

 لتالي.الواردة في االستعراض العام ا البرامج     ً                           جزئیا ، وھي تشمل، ضمن أمور أخرى، 

                                                      
209 10 p. 2005, others, and Yassin. ة األرقام ھذه وتشمل ّ  أسر   ھذه توفر حیث والخاص، العام القطاعین قي ستشفیاتالم   

 األصغر. الجزء األخیرة
 .2016 عام في المحافظات حسب توزعھم .2016-2011 الطبیة، المھن ذوو د.2018 ،سوریا في لإلحصاء المركزي المكتب 210

 رجعت   ُ است  ( PDF-12-2-Chapter12/TAB-http://cbssyr.sy/yearbook/2017/Data.2017 .319 .ص ،2017 السوریة، اإلحصائیة الحولیة
 .)2018 الثاني/نوفمبر تشرین 1 في

211 61 p. 2011, Hatem,. 
 .66 ص. نفسھ، المرجع 212
 .66 ص. نفسھ، المرجع 213
ِ ّ  ق د  رت 214  .,2017c ILO انظر .2008 عام في الصحیة الرعایة نفقات مجموع من المائة في 55 بنسبة الخاصة النفقات ھذه  ُ
 العالمیة. التنمیة مؤشرات الدولي. البنك بیانات بنك 215

Indicators-https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular )  تشرین 1 في رجعت   ُ است 
 ).2018 الثاني/نوفمبر

216 65 p. 2011, Hatem,. 
217 l,Schwefe In Insurance. Health Private on Dossier Tender Draft 47: Annex 2008b. ,Detlef Schwefel, 

                                                                                                                                                                         579. p. 2008a, 
218 7 p. a, 2008 Schwefel, In 1. Report 2003a. ,Detlef Schwefel,. 
219 Schwefel, In Syria. of System Financing Health New The 48: Annex 2008c. ,Detlef wefel,Sch 

591 p. 2008a,الصحي القطاع تحدیث برنامج أجراھا التي الدراسات إلى إشارة في ؛ (HSMP). 

http://cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter12/TAB-2-12-2017.PDF
https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators
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 المھنیة والجمعیاتتوفیر الرعایة الصحیة من خالل برامج الشركات الخاصة  -5الجدول 
مصرف سوریا 

 المركزي
ل التأمین الصحي من خالل االشتراكات التي یتقاسمھا صاحب العمل والموظف في المصرف     َّ                                                                            یمو 

 المركزي.

شركة كھرباء 
 دمشق

                                         ً                      الشركة الحكومیة برنامج تأمین صحي سخي جدا  لموظفیھا وبدون مقابل؛توفر ھذه  •
 في المائة من أجورھم؛ 1یمكن للعاملین أن یختاروا تسجیل أفراد أسرھم مقابل دفع اشتراك بقیمة  •
  َّ                                                                                          قد م الرعایة الصحیة األولیة المجانیة مباشرة من خالل المراكز الصحیة المتنقلة في كل قسم من أقسام  ُ ت   •

 ة؛الشرك
                                                                     َ       یحصل المستفیدون على خدمات صحیة مجانیة من خالل أخصائیي طب األسرة المتعاق د معھم  •

 والمستشفیات العامة والخاصة؛
 بالنسبة للمستفید الرئیسي، فإن تغطیة تكالیف العالج غیر محدودة؛ •
 ن علیھم، ثمة سقف محدد لإلنفاق؛                         َّ بالنسبة ألفراد األسرة المؤم   •
ّ ِ                                        ، ق د  رت التكالیف السنویة لھذا البرنامج بمبلغ 2003تغطي الشركة التكالیف مباشرة، وفي عام  • ُ   

 ل.س. 18,000,000
المدیریة العامة 

للموانئ 
 السوریة 

 التفاصیل غیر معروفة.

 نقابة المعلمین

ِ ّ        معلم وأسرھم؛ ق د  ر العدد  280,000 في العقد األول من القرن الواحد والعشرین، شمل ھذا البرنامج • ُ              
 اإلجمالي للمستفیدین بملیون شخص؛

                                               ً                                         یجب على المعلمین الراغبین باالشتراك االنتساب أیضا  إلى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة؛  •
 المعلمون مشمولون بالبرنامجین؛و

 عاقد مع األطباء؛تدیر نقابة المعلمین الصیدلیات والوحدات الصحیة في المدارس وقرب المدارس، وتت •
 ال تتفق المصادر المختلفة بشأن ویشمل ھذا البرنامج مستحقات الرعایة الصحیة ومستحقات الورثة.  •

                                     ّ                                                      ما إذا كان البرنامج یقدم أو كان قد قد م في الماضي معاشات تقاعدیة على شكل مبلغ إجمالي مقطوع؛
یحصل المستفیدون من ھذا البرنامج على الرعایة الصحیة األولیة المجانیة في الوحدات الصحیة التي  •

                                              ً                                           تدیرھا نقابة المعلمین. وتسدد تكالیف األدویة فضال  عن رسوم الرعایة الصحیة المتخصصة والمتقدمة 
م العالج في في المائة من رسو 90 یتم التعویض عن               ً                       للمستفیدین وفقا  لنسب مئویة محددة: حیث 

 في المائة من رسوم العالج في مستشفى خاص؛ 60مستشفى عام و
                                          ً في المائة من مرتب الشخص المؤمن علیھ شھریا . 2وتبلغ االشتراكات  •

االتحاد العام 
 لنقابات العمال

مھنیة. االتحاد العام لنقابات العمال ھي  معیةج                                          ً     ینتمي جمیع العاملین في القطاع الرسمي عملیا  إلى  •
لعاملین في مجاالت النقل، والصناعات الغذائیة، والصناعات المعدنیة لالمھنیة  للجمعیاتاتحاد 

والكھربائیة، والتعدین، والطباعة، والخدمات العامة، والسیاحة، والمنسوجات والغزل. یمكن ألعضاء 
، ویتبع كل منھا الجمعیاترامج التأمین الطوعي التي تدیرھا أن یختاروا المشاركة في ب الجمعیاتھذه 

 قوانین محددة؛
 في المائة من أجر العضو؛ 1یبلغ متوسط معدالت االشتراكات نحو  •
وبما أن موظفي القطاع العام المسجلین في ھذه البرامج مؤھلون باإلضافة إلى ذلك للحصول على  •

                                                                     ً               مستحقات الرعایة الصحیة التي یغطیھا صاحب العمل، فإن ھذه المخططات غالبا  ما تكمل بعضھا 
ة في المائة من نفقات الرعایة الصحیة الخاص 60    ً                                      بعضا . فعلى سبیل المثال، تغطي الشركة نفسھا 

في المائة  40لموظف في شركة الكھرباء، في حین تساھم الرابطة المھنیة ذات الصلة بنسبة الـ 
 المتبقیة.

 یوفر اتحاد العمال برنامج تأمین صحي ألعضائھ، ولكن لیس ألسرھم؛ • اتحاد العمال
ِ ّ                                   ق د  ر عدد المستفیدین بملیون شخص في عام  • ُ 2000. 

  ، .Schwefel, 2007a, p. 86; Schwefel, 2008b, p. 578; Schwefel, 2008c, p. 591-106Bensa, 2003, pp ;109 :المصادر
 ریة.وتواصل شخصي مع ممثل وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل السو ؛في إشارة إلى الدراسات التي أجراھا برنامج تحدیث القطاع الصحي
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في القطاعین الخاص والمشترك، یحق للعاملین الحصول على الرعایة الطبیة عن طریق رب العمل 
عامل في موقع واحد أو  200و 100بحسب شروط معینة. ویتوجب على أصحاب العمل الذین یستخدمون ما بین 

عة السینیة         ً                                              كیلومترا  تعیین ممرضة وطبیب متفرغین، وتوفیر األدویة واألش 15ضمن دائرة نصف قطرھا 
ً واالستشارات الطبیة مجانا   عامل أن یغطوا جمیع  200ویتعین على أصحاب العمل الذین یستخدمون أكثر من  .220                       

                                                                                          ُ    العالجات الطبیة التي تتطلب أطباء متخصصین وجراحة وأدویة باإلضافة إلى ما سبق. وعالوة على ذلك، ی طلب 
 .221المستشفیات العامة أو الخیریةمنھم تغطیة تكالیف العالج والدواء أثناء اإلقامة في 

 توفیر الرعایة الصحیة من خالل المؤسسات الخیریة التي تدعمھا الحكومة 

، وفي كثیر من األحیان وتدیرھابعض المراكز الصحیة تتعھد المؤسسات الخیریة التي تدعمھا الحكومة 
ة بسمة لدعم األطفال المصابین ومن األمثلة على ھذه المؤسسات الخیریة جمعی .222تمویلھا كذلكتتولى عملیة 

طفل مصاب  1,700 ، استفاد أكثر من2014. فبحلول عام 2005/2006بالسرطان، التي تأسست في الفترة 
بالسرطان من دعم جمعیة بسمة، كما أنشأت الجمعیة وحدة متخصصة لتشخیص سرطان األطفال وعالجھ في 

ذه الجمعیات الخیریة ھو المنظمة السوریة للمعوقین، ومثال آخر على ھ .223أحد المستشفیات الجامعیة في دمشق
شخص یعانون  8,000 ، عالجت آمال2014. وبحلول عام 2002، والتي تأسست في عام "آمال" مالمعروفة باس

 .224   ً                          طفال  یعانون من صعوبات في السمع 30   ً                  طفال  مصابین بالتوحد، و 70من اضطرابات في الكالم، ونحو 

كذلك حمالت  ویقودویدیر الھالل األحمر العربي السوري مراكز صحیة في جمیع أنحاء البلد، 
ً أیضا   اعتادو ،225التطعیم تشغیل عیادات متنقلة من أجل الوصول إلى المجموعات السكانیة على أطراف الصحراء      
مر العربي السوري تأمین االستجابة األساسیة لحاالت الطوارئ وخالل النزاع، واصل الھالل األح .226السوریة

 والرعایة الصحیة.

                                 ً                     ً      ً                                  ویعتمد توفیر الرعایة الصحیة حالیا  وبسبب النزاع اعتمادا  كبیرا  على المنظمات غیر الحكومیة. وتنظر 
 ومیة ذات الصلةإدارة الصحة المدنیة بالتعاون مع المنظمات غیر الحك أنظمةالحكومة في إنشاء شكل من أشكال 

یتیح تحویل الحاالت إلى المنظمات التي یمكن أن تقدم العالج الالزم. وقد بدأت ھذه المبادرة في العاصمة،  بما
حیث یقوم اتحاد الجمعیات الخیریة في دمشق بتنسیق برنامج اإلحالة القائم بین مؤسسات الرعایة الصحیة 

رنامج لیشمل مناطق أخرى تسیطر علیھا الحكومة. باق ھذا الوالمنظمات غیر الحكومیة، ومن المقرر توسیع نط
وجمیع المنظمات غیر الحكومیة المشاركة ھي منظمات غیر حكومیة سوریة محلیة، أما التعاون مع المنظمات 

 .227غیر الحكومیة الدولیة فال یتعدى حدود التمویل

                                                      
 .2010 لعام 17 رقم القانون من 94 المادة 220
 نفسھ. المرجع 221
222 337 p. 2014, Zintl, and Elvira de Ruiz. 
 نفسھ. المرجع 223
 .f337 ص. نفسھ، المرجع 224
225 66 and 61 pp. 2011, Hatem. 
 .66 ص. نفسھ، المرجع 226
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 227

 



-40- 
 

 

 التأمین الصحي االجتماعي 

د استحداث برنامج تأمین صحي اجتماعي یشكل آلیة تمویل تشمل األجندة السیاسیة السوریة منذ عقو
جدیدة للرعایة الصحیة، وینتقل بنظام الرعایة الصحیة القائم على الضرائب إلى نموذج قائم على االشتراكات. 
وتسببت جملة من العوامل مثل تحدیات التنمیة االقتصادیة، وأوجھ العجز في األسر المعیشیة العامة، والنمو 

ما یفسر عزم الحكومة على استحداث طرق بدیلة لتمویل  وھوي المضطرد باستحالة استدامة النظام القائم، السكان
       ً        برنامجا  للقطاع  صاغالذي  1979لعام  1وقد بدأ تطویر نظام للتأمین الصحي بالقانون رقم  .228النظام الصحي

ل ھذا البرنامج من مساھمات الموظفین بنسبة  في المائة من أجورھم، باإلضافة  3                             َّ                                         العام. وكان من المفترض أن یمو 
 وعلى الرغم من أن البرنامج، بحسب ما یبدو،  .229في المائة من األجور 6إلى مساھمة أصحاب العمل بنسبة 

 .230                  ً      ً                                  منذ ذلك الحین بندا  خالیا  في میزانیتھا یتعلق بالتأمین الصحي ج                                      ِ لم یتم تنفیذه بعد، فإن وزارة الصحة تدر  

                                                                          ً       ً        وخالل العقد األول من األلفیة الجدیدة، اكتسب مشروع التأمین الصحي االجتماعي زخما  متجددا ، ویرجع 
جدیدة                                                                          ً                     أحد أسباب ذلك إلى انخفاض اإلیرادات بینما كانت التكالیف الطبیة تشھد ارتفاعا  بسبب خیارات العالج ال

وأعدت وقتھا لجنة  .231                              ً                                                 واألكثر تكلفة، وقد أثر ذلك سلبا  على إمكانیة االستمرار في سیاسة تمویل الصحة العامة
، لیحل محل لوائح 2003                         ً      ً                                                 عینتھا وزارة الصحة قانونا  جدیدا  للتأمین الصحي، وتمت الموافقة على القانون في عام 

 .1979قانون عام 

         ً        ً                                                دید إطارا  قانونیا  إلنشاء ھیئة عامة للتأمین الصحي تشرف علیھا وزارة ویوفر قانون التأمین الصحي الج
مشروع القانون  بحسبوتشمل مستحقات ھذا البرنامج  .232الصحة، ومقرھا في دمشق ولھا فروع في المحافظات
وذلك من خالل التعاقد مع المؤسسات ذات الصلة،  ،233الخدمات التشخیصیة والعالجیة والجراحیة والوقائیة

من خالل مساھمات شھریة من  البرنامجوكان من المتوخى تمویل  .234واألطباء، وأطباء األسنان، وغیرھم
المشتركین في القطاعات العام والخاص والمشترك، والمؤسسات العامة أو النقابات المھنیة، والمتقاعدین، بحیث 

في المائة من األجر أو المعاش التقاعدي، باإلضافة إلى اشتراكات أصحاب العمل  3شتراك ال تتجاوز معدالت اال
 .235في المائة من األجور 6المحددة بنسبة 

، تم تطویر برنامج تحدیث القطاع الصحي الممول 2010إلى عام  2003وخالل الفترة نفسھا، من عام 
من االتحاد األوروبي بالتعاون بین وزارة الصحة واالتحاد األوروبي والوكالة األلمانیة للتعاون التقني. وكان 

                                                      
228 Financing Care Health in Innovations 2001. others, and Greiner citing 30, p. 2011, Hatem 

at Available 272.-261 pp. 9(3), vol. Health, Public of Journal Uganda. from Study Case A Countries: Developing in 
                                              261. p. 2018), March 30 on (accessed https://link.springer.com/article/10.1007/BF02956498 

229 96 p. a, 2008 Schwefel, In 17. Report 2008d. ,Detlef Schwefel,. 
 نفسھ. المرجع 230
231 Revised Republic. Arab Syrian Instrument: Partnership and Neighbourhood European 2009b. ,EC 

-national-revised-ps://library.euneighbours.eu/content/syriahtt at Available 2010.-2008 Programme Indicative National
                                                                         16. p. 2017), December 15 on (accessed 2010-2008-programme-indicative 
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 .236الھدف منھ تقدیم المشورة بشأن كیفیة تعزیز اإلنصاف، والكفاءة، والفعالیة، ونوعیة الخدمات الصحیة
 جریت في إطار ھذا البرنامج الخطة الخمسیة العاشرة ومشروع الخطة الحادیة عشرة.        ُ ت التي أ  وأرشدت الدراسا

على التحول بآلیات التمویل الصحي صوب سیاسة  2010-2006وشجعت الخطة الخمسیة العاشرة للفترة 
لجمیع  القطاع الصحي "توفیر الخدمات الصحیة األساسیة نیةوھي تنص على  .237التأمین الصحي االجتماعي

                               ً      ً        وفي الوقت نفسھ، وضعت الخطة ھیكال  جدیدا  لتمویل  .238المواطنین بصرف النظر عن قدرتھم على الدفع [...]"
  َّ  قد م                          ً                                                                ً  ُ الرعایة الصحیة یشمل رسوما  على الخدمات غیر األساسیة التي كانت في السابق مجانیة، وحددت نظاما  ت  

ومنذ بدایة تنفیذ الخطة في  .239ات المشتركة للمرضىفیھ الخدمات الصحیة على أساس تعاقدي وتغطیھا المدفوع
، بدأ العمل بنظام المدفوعات في المستشفیات العامة، ومع ذلك، ال تزال مستویات األسعار أقل مما ھي 2006عام 

في زیادة متوسط حصة الفرد  یتمثل ھدفوقد نصت الخطة الخمسیة العاشرة على  .240علیھ في القطاع الخاص
     ً                     دوالرا  في أي منطقة جغرافیة  75دوالر في السنة، مع حد أدنى قدره  100من مجموع النفقات الصحیة إلى نحو 

 .241مع ضمان توفیر الخدمات الصحیة األساسیة لجمیع المواطنین من خالل صندوق وطنيوأو فئة اجتماعیة، 
 120رفع متوسط حصة كل مواطن من اإلنفاق الصحي إلى أكثر من     ّ                                (تمث ل الھدف الطویل األجل بحسب الخطة ب

وكوسیلة لتحقیق ذلك، ارتأت الخطة إنشاء برنامج للتأمین  .242دوالر) 100     ً                           دوالرا  في السنة، مع حد أدنى قدره 
 في                        ً     ً                                              ً                     الصحي یتم توسیعھ تدریجیا  بدءا  من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لیشمل أخیرا  األشخاص الذین یعیشون 

                         ُ                                                                      فقر. وكان من المفترض أن ت دمج في البرنامج الجدید خطط التأمین الصحي القائمة، مثل تلك التي یدیرھا  حالة
 اتحاد المعلمین، واتحاد العمال، والشركات الحكومیة، الموجزة أعاله، لتكون بمثابة نقاط انطالق.

ِ                                              وكان قد است لھ م ھذا التصور للرعایة الصحیة من نظام الحزمة األ ساسیة للرعایة الصحیة الذي اقترحھ            ُ 
 :244تم التخطیط لنظام تمویلھ كھیكل ثالثي، على النحو التاليو ،243البنك الدولي

َ                                          صندوق وطني إلدارة الخدمات الصحیة وتمویلھا، ت دم ج فیھ جمیع القنوات الحكومیة لتمویل الصحة  •  ُ                                           
 یشمل مجموعة من الخدمات الصحیة الوقائیة والعالجیة األساسیة؛ ،245العامة

 صنادیق اجتماعیة غیر قائمة على االشتراكات، تشمل جمیع الخدمات غیر األساسیة للفقراء  •
 ؛246ولمن لدیھم قدرة محدودة على الدفع

                                                      
236 6 p 2008a, Schwefel,. 
 قطاع .20 الفصل :)2010-2006( العاشرة الخمسیة الخطة تاریخ). (بدون الدولة تخطیط ھیئة السوریة، العربیة الجمھوریة 237
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ساسیة استحداث نظام قائم على دفع الرسوم في جمیع المؤسسات الصحیة لتمویل الخدمات غیر األ •
نظام  لیتحول إلىللمقتدرین خالل مرحلة انتقالیة، ویتم تطویر نظام الدفع ھذا على المدى الطویل 

ل من اشتراكات المؤم    .247ن علیھم القادرین على تحمل تكالیفھا             َّ                   َّ تأمین صحي ممو 

 الخطة الخمسیة العاشرةلمحة عامة عن ھیكل تمویل الرعایة الصحیة المتوخى في  -3الشكل 

 

 .96-94 ص.، In Schwefel, 2008a Report 15. 2007b. ,Schwefel, Detlefفي  9: مقتبس من الشكل المصدر

وینطوي استحداث نظام للتأمین الصحي على االنتقال من توفیر الرعایة الصحیة المجانیة اإلسمیة أو 
ً شبھ المجانیة إلى الخدمات المدفوعة جزئیا   وكان من المقرر إنفاق ثلث اإلیرادات من خالل الرسوم المذكورة  .248                                       

أعاله على تحسین الخدمات؛ وعلى الخدمات المدعومة لحاالت الطوارئ والحاالت بالغة الخطر والخدمات 
                                                         ً    دة إلى األداء للعاملین في قطاع الصحة. وكان من المفترض أیضا  أن                                      ِ المدعومة للفقراء؛ وعلى الحوافز المستن  

                   ُ    وبحسب ھذا التصور، ت غطى  .249ح تحسین معدات المستشفیات العامة تنافسھا مع مؤسسات القطاع الخاصیتی
الخدمات التكمیلیة من خالل التأمینات الصحیة اإلضافیة الخاصة ذات معدالت التغطیة الھامشیة عادة في 

ً          ووفقا  لما حسبھ  .250الجمھوریة العربیة السوریة      Schwefel وHolst  سیكون برنامج التأمین  ،2007في عام
                        ً                                                              الصحي االجتماعي ھذا قادرا  على تغطیة أكثر من عشرة مالیین مستفید، شریطة أن یشمل أفراد أسر 

 .251الموظفین

                                                      
  الفئة. ھذه في تندرج سوریةال العاملة القوى من المائة في 60 نحو أن    ُ  اعت بر للبرنامج، التخطیط مرحلة خالل 247

 .,p. 2008c, Schwefel 590 انظر
248 144 p. 2011, Hatem,. 
 .,p. 2008c, Schwefel 590و یلیھا؛ وما 15 ص. تاریخ)، (بدون الدولة تخطیط ھیئة السوریة، العربیة الجمھوریة 249
 الوقت ذلك في خاص صحي تأمین لدیھم كان سوریا سكان من المائة في 0.1 من أقل أن 2008 عام في صدر تقریر   ّ  وقد ر 250

 الوحیدة العامة التأمین شركة بوصفھا 1952 عام في تأسست التي للتأمین، السوریة العامة المؤسسة كانت ).,p. 2008d, Schwefel 99 (انظر
 المؤسسة ھذه أن حین وفي ).,p. ,2008d Schwefel 99و ؛p. 2003, Bensa 108 (انظر الخاص الصحي للتأمین الوحید المزود ھي البالد، في

 التشریعي المرسوم فتح فقد )،39 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز (انظر الصحي للتأمین الرئیسي المزود ھي تزال ال الوطنیة
 على وتشرف ).,p. 2011, Hatem 70 (انظر الصحي التأمین مقدمي ذلك في بما الخاصة، الشركات أمام السوري التأمین سوق 2005 لعام 43
 ).,p. 2008d, Schwefel 99 (انظر 2004 لعام 68 رقم القانون أساس على السوریة التأمین على اإلشراف ھیئة الشركات ھذه

251 Insurance Health National a towards Roadmap Possible A 2007. ,Holst Jens and Detlef Schwefel, 
                                                                                  .489 p. 2008a, Schwefel, In HSMP. the of Six Result Syria: in System 
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 نظام التمویل الصحي على النحو المتوخى في الخطة الخمسیة العاشرة -4الشكل 

 
 .95 ص. Schwefel, 2007bفي  10: مقتبس من الشكل المصدر

     ُ ِ                              ، است حد ث تأمین صحي اختیاري قائم على 65 رقم           ً                     ، واستنادا  إلى المرسوم التشریعي2009وفي عام 
للعاملین في القطاع العام. ویسمح المرسوم للمؤسسات العامة إبرام عقود التأمین الصحي لموظفیھا االشتراكات 

غیر أن معدالت التغطیة ال تزال محدودة. ویشیر تقریر صدر في عام  ،252كبدیل لتأمین الرعایة الصحیة مباشرة
ولون بالتأمین الصحي، ومعظمھم مواطن سوري مشم 700,000        ً                               استنادا  إلى آخر األرقام المتاحة، أن نحو 2014

 .253یعملون في القطاع العام

في المحافظات الثالث  جدید ، تم اختبار جدوى برنامج تأمین صحي اجتماعي2010وفي حوالي عام 
وواصل مشروع الخطة الخمسیة الحادیة عشرة سیاسات التمویل الصحي للخطة  .254وھي درعا والالذقیة والرقة

الخمسیة العاشرة من حیث المبدأ، ولكن بدء النزاع تسبب بإیقاف عملیة تطویر نظام التأمین الصحي. ولم یتضح 
ل. وفي الوقت ھائبشكل رت                                                                             َّ بعد مدى إمكانیة توسیع نطاق البرنامج بعد انتھاء النزاع، في ظل الظروف التي تغی  

أجزاء الخطة الخمسیة الحادیة عشرة التي ال تزال قابلة العمل بالراھن، توجھ الحكومة السوریة سیاساتھا نحو 
 .255رات االجتماعیة واالقتصادیة الھائلة، سیلزم وضع سیاسات تمویل صحي جدیدة                          ُّ للتطبیق. ولكن في ضوء التغی  

                                                      
 .30 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز 252
 .39 ص. نفسھ، المرجع 253
254 54ff pp. 2008a, Schwefel, In 9. Report 2006. ,Detlef Schwefel,. السابقة الدراسات بشأن    ّ  مفص لة تقاریر على لالطالع 

 .,2008a Schwefel في الواردة المرفقات انظر المحافظات، ھذه في الصحیة البرامج حول
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 255

 

 الصندوق الوطني

 االجتماعیةالصنادیق 

 خطط التأمین الصحي الحكومیة

 خطط التأمین الصحي الخاصة

 التفسیر: مصادر التمویل
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 وحدة حمایة األسرة 

تحت رعایة وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل  2017في آذار/مارس  ئت وحدة حمایة األسرة  ِ نش   ُ أ  
ویشمل الخدمات الصحیة  ،إلى حمایة النساء واألطفال من العنفالوحدة السوریة. ویھدف البرنامج الذي تقوم علیھ 

ف من                                                            ً     ً                         والدعم النفسي واالجتماعي. وتضم مجموعة العمل ذات العالقة فریقا  طبیا ، ضمن جملة فرق أخرى، یتأل
نسائیة، وطبیب نفسي، ومعالج نفسي، وممرضین وممرضات. ویتألف فریق الدعم النفسي االجتماعي من  ةطبیب

 .256أخصائیین اجتماعیین ونفسیین، باإلضافة إلى مدیري الحاالت

 دعم األسر المعیشیة التي ترأسھا نساء 

                                                 ً      ً                ، وضعت الھیئة السوریة لشؤون األسرة والسكان برنامجا  وطنیا  لدعم المرأة في 2017في أواخر عام 
فترة ما بعد النزاع، بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان. ویستھدف ھذا البرنامج األسر المعیشیة التي ترأسھا 

الصحة  ال ال الحصر، على. ویركز البرنامج، على سبیل المثالنزاع جراءنساء، والتي ازداد عددھا زیادة كبیرة 
  .257اإلعاقةحاالت و

                                                      
 والسكان). األسرة لشؤون السوریة (الھیئة بدایة األسرة حمایة وحدة تتاحاف .2017 ،فادي سعد، 256

-http://www.scfa.gov.sy/2017/03/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
 /%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9 
 ).0172 األول/دیسمبر كانون 15 في رجعت   ُ است  (

 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 257

http://www.scfa.gov.sy/2017/03/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.scfa.gov.sy/2017/03/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.scfa.gov.sy/2017/03/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.scfa.gov.sy/2017/03/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.scfa.gov.sy/2017/03/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.scfa.gov.sy/2017/03/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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ً رابعا    التحدیات الھیكلیة لنظام الحمایة االجتماعیة -     

 االجتماعي التأمین تحدیات -ألف

 انخفاض معدالت التغطیة 

على الرغم من الجھود المبذولة إلدراج مجموعة كبیرة من فئات العمل في نظام التأمین االجتماعي 
أجزاء كبیرة من المجتمع تفتقد إلى الحمایة، وال سیما في قطاع العمل غیر الرسمي. ویشكل الوطني، ال تزال 

ھذا أحد التحدیات الرئیسیة التي یواجھھا نظام التأمین االجتماعي السوري، فالتغطیة الفعالة تقتصر على حوالي 
العاملة السوریة التي ال تساھم في  وبالمقارنة اإلقلیمیة، فإن نسبة القوى .258في سن العمل الذین ھم ثلث السكان

إلى عام  1999                                                 ً                                    مخططات الضمان االجتماعي مرتفعة إلى حد ما. واستنادا  إلى األرقام التي تغطي الفترة من عام 
                                                ً في المائة، كانت رابع أعلى نسبة بین اثني عشر بلدا   73.3فادت التقاریر بأن ھذه النسبة، والتي بلغت أ، 2007

وال تتوفر بیانات عن التغطیة اإلضافیة للتأمین االجتماعي من خالل  .259وسط وشمال أفریقیافي منطقة الشرق األ
 الجمعیات المھنیة.

ویعمل معظم منتسبي برنامج التأمین االجتماعي في القطاع العام، وبالتالي ینتمون بالفعل إلى فئات 
ً   اجتماعیة تعیش ظروفا  أكثر استقرارا  وتتمتع بوظائف أكثر أمنا  وأ                         ً              ً ً         وھذا یعني ضمنا  استبعاد  .260        ً فضل أجرا                                    

 الفئات السكانیة الضعیفة من تغطیة التأمین االجتماعي.

ذلك  ساھموخالل السنوات األخیرة، تم توسیع نطاق تغطیة التأمین االجتماعي القانوني بشكل كبیر، وقد 
مظلة التأمین االجتماعي  ألةمس . وال تزال   ً أصال   نظام الضمان االجتماعي المبعثرل في ترسیخ الطبیعة المجزأة

ب أرباب  .261في سوق العمل من أولویات سیاسات الحمایة االجتماعیة بالنسبة للحكومة السوریة ّ         غیر أن تھر           
من دفع معدالت االشتراكات منھم      ً تنصال                                                          ً          العمل في الوقت نفسھ من تسجیل العمال الذین یحق لھم قانونا  التسجیل، 

              ً                                           ً                                              المرتفعة نسبیا  وبالتالي خفض تكالیف العمالة، ال یزال منتشرا  على نطاق واسع. وبالتالي ینبغي تعزیز آلیة فرض 
 ماعي.تطبیق برنامج التأمین االجت

، بلغت نسبة العمال الذین ال یحق لھم المشاركة إال في تغطیة التأمین االجتماعي المتعلقة 2008وفي عام 
ویعني ھذا  .262في المائة من القوة العاملة 5.1بإصابات العمل ألن عدد موظفي شركتھم یقل عن خمسة موظفین 

                                                      
 28.4 أن 2008 عام في الدولیة العمل منظمة قدرت االجتماعي، التأمین تغطیة بشأن الثالث، الفصل من ألف الفرع في یرد كما 258

ً قانونا   مشمولون العمل سن في السكان من المائة في 36.9 وأن االجتماعي، لتأمینا نظام في یساھمون العمل سن في السكان من المائة في        
 .,respectively 323, and 358 pp. 2017b, ILO انظر الشیخوخة. معاشات ببرنامج

259 Middle the in Informality of Challenge The Jobs: Better for Striving 2014. others, and Gatti 
at Available Group. Bank World Africa. hNort and East 
-in-informality-of-challenge-the-jobs-better-for-468275941540/Strivinghttp://documents.worldbank.org/curated/en/445141

                               9. p. 2017), December 15 on (accessed Africa-North-and-East-Middle-the 
260 59 p. 2012, Bank, World. 
 یة.السور والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 261
262 86 p. 2012, Bank, World. 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/445141468275941540/Striving-for-better-jobs-the-challenge-of-informality-in-the-Middle-East-and-North-Africa
http://documents.worldbank.org/curated/en/445141468275941540/Striving-for-better-jobs-the-challenge-of-informality-in-the-Middle-East-and-North-Africa
http://documents.worldbank.org/curated/en/445141468275941540/Striving-for-better-jobs-the-challenge-of-informality-in-the-Middle-East-and-North-Africa
http://documents.worldbank.org/curated/en/445141468275941540/Striving-for-better-jobs-the-challenge-of-informality-in-the-Middle-East-and-North-Africa
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بغض النظر عن انخفاض عدد المعنیین بھذه  ولكنأن نسبة كبیرة من السكان ال تنطبق علیھا ھذه األنظمة، 
 .لھم                                ً       ً         یشكل عدم وجود تأمین اجتماعي شاغال  رئیسیا  بالنسبة  القضیة،

ویمكن اعتبار اإلدماج الطوعي لألشخاص العاملین لحسابھم الخاص في البرنامج الوطني للتأمین 
الجدید بجزء كبیر من القوى العاملة السوریة،      ً      ً                   تقدما  كبیرا . ویتعلق ھذا البند  2014                ُ ِّ         االجتماعي والذي ط ب  ق في عام 

                              ً                        في المائة في القطاع الخاص وفقا  لإلحصاءات الحكومیة لعام  52.5في المائة من جمیع الموظفین و 29.8      ً تحدیدا  
في المائة في حال  21.1                                                            ً      غیر أن العاملین لحسابھم الخاص یتحملون معدالت اشتراك عالیة جدا  تبلغ  .2016263

نفسھم؛ وھذا یعادل ضعف معدل اشتراك موظفي القطاع العام وثالثة أضعاف معدل اشتراك أاختاروا تسجیل 
على نحو موظفي القطاعین الخاص والمشترك. ویثیر ذلك مسألة عدد العاملین لحسابھم الخاص الذین یمكنھم 

 تحمل تكالیف العضویة في صندوق التأمین االجتماعي.واقعي 

 استدامة البرنامج 

الرغم من محدودیة التغطیة المباشرة للقوى العاملة من خالل برنامج التأمین االجتماعي الوطني، على 
األرقام للوھلة األولى. ویعود  إلیھ فإن المعدالت اإلجمالیة لتغطیة التأمین االجتماعي قد تكون أعلى مما تشیر

ن علیھ في حالة وفاتھ، باالقتران      َّ المؤم  السبب في ذلك إلى التغطیة الواسعة للمعالین من طرف الشخص الرئیسي 
مع صغر متوسط العمر في المجتمع السوري، وھو نقطة إیجابیة تجدر اإلشارة إلیھا. وفي الوقت نفسھ، تدفع ھذه 

 التغطیة غیر المباشرة الواسعة النطاق إلى التساؤل حول استدامة البرنامج.

برنامج التأمین االجتماعي الوطني سخیة إلى حد  ویضاف إلى ذلك أن المعاشات التقاعدیة التي یوفرھا
في المائة تعتبر مرتفعة، وال یطرأ علیھا انخفاض ملموس إذا تقاعد  80ما، فمعدالت التعویض التي تصل إلى 

سنة من  25حال إلى التقاعد المبكر بعد أن یكمل                                                              ُ المستفید قبل بلوغ سن التقاعد الرسمیة. فالعامل الذي یختار أن ی  
ً ا  ، ما یؤھلھ للحصول على معاش الشیخوخة بالكامل، قد ال یزال في الواقع یافعالخدمة      ً                  نسبیا  وباستطاعتھ العمل   

سنة من الخدمة  20وا                                                                             ّ لسنوات عدیدة. وباإلضافة إلى ذلك، ال ینخفض المعاش التقاعدي للمستفیدین الذین أتم  
سنة للنساء، مقارنة  50سنة للرجال و 55الداخلة في حساب المعاش التقاعدي ویتقاعدون في سن مبكرة، أي 

بمعاش الشیخوخة العادي. وكما ھو الحال في العدید من بلدان المنطقة، یترتب على معدالت التعویض ھذه الحد 
 .264من استدامة البرنامج وزیادة العبء على األجیال المقبلة

سنة أو آخر سنتین، ویعني ویضاف إلى ذلك أن حساب المعاشات التقاعدیة ال یستند إال إلى أجور آخر 
 االشتراكات المدفوعة طوال فترة الحیاة الوظیفیة.  قیمةتطابق بالضرورة مع تالمستحقات ال  قیمةذلك أن 

إلى تراجع اإلبالغ عن مستویات األجور خالل الفترة األولى من الحیاة المھنیة للشخص  القاعدةوقد تؤدي ھذه 
في بید أنھ من المھم  .265ور أعلى خالل السنوات األخیرة قبل التقاعدن علیھ، ومن ثم اإلعالن عن أج     َّ المؤم  

الذي تحسب علیھ المعاشات  (عدد السنوات) حساب معدالت التضخم عند النظر في توسیع نطاق األساسالمقابل 
 .266                                              ً                            التقاعدیة لیشمل الحیاة الوظیفیة الكاملة، تجنبا  لتقلیص قیمة المعاش التقاعدي

                                                      
 أ.2018 ،سوریا في لإلحصاء المركزي المكتب 263

264 9f p. 2005, others, and Robalino also See. 
 .72 ص. نفسھ، المرجع 265
 نفسھ. المرجع 266
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ومن التحدیات ذات الصلة انخفاض الحوافز على دفع االشتراكات في برنامج التأمین االجتماعي على 
سنة، وھو  15امل للشیخوخة تعادل مدى فترة طویلة من الزمن، ففترة الخدمة المطلوبة للحصول على معاش ك

 تكمن الطریقة المثلىلفترة طویلة. ومن وجھة نظر المستفید،  دفع المبالغ المترتبة على االشتراكال یشجع على 
یعني ذلك أن  .267تحقیق أكبر قدر من المكاسب بالدمج ما بین االنخراط في العمالة المنظمة وغیر المنظمةل

 .268ین یتھربون منھ أو یتحایلون علیھ"البرنامج "یكافئ األفراد الذ

 عدم المساواة بین الجنسین 

یعكس  سنجد أنھإذا نظرنا إلى عدد من جوانب برنامج التأمین االجتماعي السوري من منظور جنساني، 
سھا. وبحسب تقییم أجراه البنك الدولي، تشیر  ّ                                           عدم المساواة االجتماعیة واالقتصادیة بین الجنسین بل قد یكر                                                        

ات المصنفة حسب نوع الجنس في الجمھوریة العربیة السوریة أن احتمال أن یسجل أرباب العمل العامالت البیان
ومع ذلك، فإن عدد النساء المنتسبات  .269لدیھم في نظام التأمین االجتماعي لیس أقل بالمقارنة مع العمال الذكور

ى معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وھو إلى البرنامج أقل من عدد الرجال، وھو ما یمكن تفسیره بالنظر إل
معدل منخفض بشكل استثنائي على المستوى الوطني، وكذلك بالمقارنة اإلقلیمیة. ونتیجة لذلك، فإن قسم كبیر من 
السكان اإلناث إما ال یغطیھا التأمین االجتماعي أو ال یغطیھا إال بصورة غیر مباشرة من خالل أحد أفراد األسرة 

 وقد یؤدي ذلك إلى االعتماد على األزواج وإضعاف الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة،  .270الذكور
مما یجعلھا في وضعیة ضعیفة في حالة الطالق. وینبغي أن تؤخذ ھذه االختالفات المتصلة باألدوار االجتماعیة 

ویتمثل  .271لتحویالت االجتماعیةالمنسوبة إلى أفراد المجتمع من اإلناث والذكور في االعتبار عند تصمیم برامج ا
أحد اآلثار المترتبة على انخفاض تغطیة التأمین االجتماعي المباشر للمرأة في تزاید حاجتھا إلى أشكال أخرى 

وعالوة على ذلك، ینبغي لسیاسات سوق العمل، التي تتجاوز نطاق ھذا  .272من الدعم، مثل المساعدة االجتماعیة
عزز إدماج المرأة العاملة في سوق العمل الرسمیة من أجل ضمان استفادتھا بشكل طري الموجز، أن ت           ُ التقریر الق  

 تغطیة التأمین االجتماعي. منمباشر 

 ،بكثیر لدى وفاتھ بالمقارنة مع ورثة المرأة العاملة                                            ً ویستفید ورثة الرجل العامل من شروط أكثر سخاء  
وغیر المدفوع األجر بین الزوجین. وفي ظل ھذه  وھو ما قد یعزز من التوزیع التقلیدي للعمل المدفوع األجر

                   ً              ن علیھ الرئیسي ذكرا ، مما یزید من َ                                          َّ س ر أنھ من األكثر عقالنیة أن یكون الشخص المؤم                    ُ الظروف، قد یبدو لأل  
 اعتماد المرأة المالي على زوجھا.

ة في سوق العمل على من التحدیات أمام إدماج المرأ                      ٍ حمایة األمومة إلى مزید  المتعلقة ب نظمةاألوقد تؤدي 
          ً                   األمومة بدال  من إدراجھا في خطط  لمستحقاتأساس من المساواة. وقد یؤدي تحمیل صاحب العمل العبء المالي 

برامج التأمین االجتماعي إلى التمییز ضد العامالت في عملیة التوظیف، حیث یحتمل أن ترتبط عمالة المرأة 

                                                      
ً أیضا   انظر التحدیات، لھذه        ٍ استعراض   على لالطالع 267      56 p. 2012, Bank, World. 
268 8 p. 2005, others, and Robalino. 
269 15 p. 2012, Bank, World. 
270 Middle the in Gender and Protection Social contributory-Non (forthcoming). Annamaria Milazzo, 
(MENARO), Office Regional Africa North and East Middle UNICEF Report. Analytical Region: Africa North and East 

                                                                                                                                                                                         .8 p. 
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لذلك ینبغي النظر في إدراج حمایة األمومة في مظلة المؤسسة و .273بارتفاع التكالیف مقارنة بتوظیف الرجال
 العامة للتأمینات االجتماعیة، أو العمل على المدى الطویل على إشراك الرجل على قدم المساواة في رعایة الطفل.

 غیاب الحمایة في حالة البطالة 

االجتماعي السوري. وقد سعت الخطة یشكل غیاب الحمایة في حالة البطالة ثغرة كبیرة في نظام التأمین 
الخمسیة الحادیة عشرة إلى استحداث تدابیر لحمایة العاطلین عن العمل، ولكن ھذه التدابیر لم تنفذ بعد. وقد أدركت 
الحكومة ضرورة استحداث برنامج إلعانات البطالة، وصیغت الخطط إلعداده. ویتوافق البرنامج بالصیغة التي 

حسابات الفردیة الذي أوصى بھ البنك الدولي، ویكمن التحدي في تنفیذ نظام مستدام لحمایة سمت لھ مع نموذج ال ُ ر  
العمال العاطلین عن العمل من الفقر واالستمرار في تمویلھ. وینبغي أن یتم ذلك بالتوازي مع سیاسات تھدف إلى 

 توفیر فرص العمل المدفوع األجر ضمن ظروف عمل الئقة.

 االجتماعیة المساعدة تحدیات -اءب

 االستھداف 

 في االستھداف الفعال ألشد الناس تتمثل المتعلقة بالمساعدة االجتماعیة  األساسیةأحد التحدیات إن 
رحت من خالل الخطة الخمسیة العاشرة في أواخر العقد األول من القرن     ً                         ُ فقرا . وفي سیاق اإلصالحات التي ط  

ً                           اسة الدعم الشامل جزئیا  بخطط مساعدة اجتماعیة أكثر العشرین، وقبل بدء النزاع، تمت االستعاضة عن سی                       
د الصندوق الوطني للمعونة االجتماعیة  ِ                                    استھدافا  من أجل الوصول إلى من ھم في أمس الحاجة إلیھا. واعت م  ُ                                                  ً          
 بوصفھ الھیئة الرئیسیة لتنفیذ ھذه الرؤیة على أساس االختبار بالوسائل غیر المباشرة لقیاس مستوى الدخل 

)proxy means testing( وعالوة على ذلك، یمكن اعتبار تأسیس الصندوق خطوة ھامة نحو توطید مجموعة .
مبعثرة من برامج المساعدة االجتماعیة. غیر أن الصندوق الوطني للمعونة لم یكن قد باشر نشاطھ بالكامل عندما 

بإعداد  ةالمرتبط اتالتحدیبتفاقم نزاع ال ویتسببتم تعلیق برنامج التحویالت النقدیة التابع لھ في بدایة النزاع. 
 آلیات مناسبة لالستھداف، على النحو الذي یرد بمزید من التفصیل في الفصل الخامس.

 ل خطط التمویل البالغ الصغر وتنفیذھا   ُّ تقب   

س م ت سیاساتاللقد شجعت  َ  التي ر   ِ  ُ قبل مرحلة النزاع، بما في ذلك السیاسات المدونة في الخطة الخمسیة       
إلى أن عدد المستفیدین  2009للتمویل البالغ الصغر. وأشار تقریر صدر في عام     ٍ خطط          ِ استحداث  العاشرة، على 

اد دد ازوق .274اإلضافیین المحتملین یتجاوز نطاق البرامج المتاحة آنذاك، مما یشیر إلى إمكانیة توسیع نطاقھا
د تنفیذ برامج التمویل البالغ الصغر في الجمھوریة العربیة السوریة في بعض األحیان بسبب تعارضھا    ُّ تعق  

ویتمثل  .275بین رسوم الخدمات وأسعار الفائدةلعدم تمییز المواطنین ما      ً نظرا  المفترض مع المبادئ اإلسالمیة 
مالت اإلداریة المطلوبة من جانب العمالء المحتملین، التحدي اآلخر في ما یتعلق بتنفیذ ھذه المخططات بالمعا
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تصمیم البرامج  لدىوینبغي مراعاة ذلك  .276غیر منظم    ٍ عمل                                                ِ وھو أمر تفید التقاریر بصعوبتھ بالنسبة إلى سوق  
 .الجمھوریة العربیة السوریةزیادة تطویر التمویل البالغ الصغر في  الھادفة إلى

 كالیفھل ت                           ُّ توافر السكن والقدرة على تحم   

یسلط تقییم سیاسات اإلسكان السوریة ومشاریع اإلسكان التعاوني التي أطلقتھا الحكومة خالل السنوات 
وقد أفادت التقاریر أن سیاسات أخرى نفذتھا الحكومة  .277السابقة للحرب الضوء على التحدیات المتصلة بالفساد

آثار غیر مقصودة على صعید التوافر الفعلي للسكن: فقوانین اإلیجار الرامیة إلى منع استغالل  السوریة كان لھا
ك بتأجیر                ِ المستأجرین من ق   ُ  ّ         بل أصحاب العقارات أدت بدال  من ذلك إلى عدم قیام بعض الم ال  ممتلكاتھم على                          ً                           

واعترفت الحكومة السوریة في بیان صادر في عام  .278ق ألنھم لم یروا أي حافز اقتصادي للقیام بذلكاإلطال
باختالل التوازن الناجم عن ذلك بین المساكن المتاحة والمیسورة التكلفة، من جھة، والوحدات السكنیة  2012

ل السكان بسبب النزاع،    ُّ تنق                                        ً   وفي ضوء األضرار التي لحقت بالمساكن فضال  عن .279الشاغرة، من جھة أخرى
ح بمزید من التفصیل في الفصل الخامس، سیكون من األساسي اعتماد سیاسات اإلسكان االجتماعي  َ                                                                                   وھو ما سی طر   ُ         

 الشاملة لضمان ظروف معیشیة مالئمة لجمیع قطاعات السكان السوریین.

 االجتماعیة الصحیة الرعایة تحدیات -جیم

 صحیةالحصول على الخدمات الإمكانیة  

في إمكانیة الحصول على الرعایة الصحیة.  اتفاوتتیواجھ القطاع الصحي عدة تحدیات ھیكلیة تؤدي إلى 
وتوجد المستشفیات العامة بشكل رئیسي في المناطق الحضریة، وھو ما یترتب علیھ صعوبات مرتبطة بالتكلفة 

            ٌ وھذه عقبات   ،280           ً             لنائیة وصوال  إلى المستشفىل من المناطق الریفیة وا                                    ُّ العالیة للمواصالت وبالوقت الالزم للتنق  
قد تحول دون حصول سكان ھذه المناطق على الرعایة الكافیة وفي الوقت المطلوب. وتنطبق مسألة التفاوت 

ذلك یتضح والجغرافي ذاتھا على توزیع العاملین في القطاع الصحي، وھو ما كان علیھ الحال بالفعل قبل النزاع، 
 1,185 ، كان ھناك طبیب واحد لكل2011عام من أعداد األطباء مقارنة بأعداد السكان في مختلف المناطق. ففي 

      ً         مواطنا  في دمشق  340مواطن في الحسكة، على سبیل المثال، مقارنة بطبیب واحد لكل  1,157مواطن في إدلب و
وتتنامى التحدیات المرتبطة بالحصول على  .281      ً            مواطنا  في ریف دمشق 858العاصمة، یقابلھ طبیب واحد لكل 

مستمر،                 ٍ بدوي حیاة ترحال   50,000 دمات العامة بالنسبة للبدو، حیث یعیش نحوالخدمات الصحیة من خالل الخ
 .2003282    ً           وفقا  ألرقام عام 
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وعلى الرغم من توسیع نطاق البنى األساسیة للقطاع الصحي وزیادة عدد العاملین فیھ خالل السنوات 
وقد لوحظ أنھ في  .283وتوافرھا كبیر في نوعیة الخدمات الطبیة                                          ٍ التي سبقت النزاع، فإن ذلك لم یسفر عن تحسن  

ً        غیاب التخطیط الشامل للقطاع الصحي، فإن قرار إنشاء مرافق صحیة في بعض المناطق ارتبط غالبا  بتأثیر                                                                                        
 .284                                         ً                                    ً                 األشخاص ذوي النفوذ وباألجندات السیاسیة، بدال  من إجراء تقییم موضوعي للوضع استنادا  إلى معاییر محددة

 ال تكالیفھ               ُّ والقدرة على تحم  جودة الرعایة الصحیة  

في مدى التفاوت في الجودة بین مرافق الرعایة الصحیة العامة والخاصة. وفي حین   ٍ      تحد  آخر  یكمن
                                                  ً                                                 فترض من الناحیة النظریة تأمین الخدمات الصحیة مجانا  أو بتكالیف معقولة في المستشفیات والمراكز الصحیة  ُ ی  

تاح إال في القطاع الخاص.                                         ُ أن الرعایة الصحیة ذات النوعیة الجیدة ال ت  الممولة من القطاع العام، یرى الكثیرون 
وتتعدد أسباب ھذا التفاوت لتشمل انخفاض الحوافز المالیة والمادیة ألصحاب المھن الطبیة في القطاع الصحي 

 .285لعامةالحكومي، مما یدفع العدید منھم إلى العمل في العیادات الخاصة باإلضافة إلى عملھم في المرافق ا
 الخاص. المواطنین مالویؤدي ذلك إلى ارتفاع غیر متناسب في نفقات العالج الطبي من 

وقد تتسبب المدفوعات اإلضافیة لألدویة التي ال یغطیھا نظام الرعایة الصحیة العام المجاني أو المنخفض 
 دادھا من مالھم الخاص. التكلفة بزیادة عبء التكالیف على المواطنین الذین قد ال یملكون القدرة على س

الخدمات الطبیة من خالل ھذه ومن األمثلة على ذلك عملیات زرع األعضاء: ففي حین یمكن الحصول على 
خدمات الرعایة الصحیة العامة، یحتاج المریض إلى شراء األدویة األساسیة غیر المتاحة في المستشفى على 

 .286نفقتھ الخاصة

 تطبیق نظام التأمین الصحي 

خالل السنوات التي سبقت النزاع، كان من المقرر تطبیق نظام تأمین صحي اجتماعي، إلى جانب 
لھ االتحاد  ّ           استحداث صنادیق اجتماعیة للرعایة الصحیة لغیر القادرین على دفع االشتراكات. وبحسب تقییم مو                                                                                       

شتراكات في برنامج من األوروبي خالل مرحلة التخطیط للتأمین الصحي االجتماعي، ینبغي حساب معدالت اال
                 ً                                                      ُ                           ھذا النوع استنادا  إلى الدخل الكامل للموظف، ولیس إلى أجره الرسمي، الذي ی ستكمل في كثیر من الحاالت من 

 للتأمین الصحي                                      ٍ وأشار التقییم كذلك إلى أن إنشاء نظام   .287خالل أجور العمل اإلضافي في فترة ما بعد الظھر
المواطنین المسلمین المتدینین  بعض الدالالت السلبیة المرتبطة بالتأمین في صفوفقد ینطوي على تعقیدات تسببھا 

في المجتمع السوري واالفتقار العام إلى المعرفة بمفھوم التأمین، وھذا یتطلب تنظیم حمالت توعیة واسعة النطاق 
في بضع أجزاء من القطاع  وحتى اآلن، تم تفعیل برنامج التأمین الصحي .288من ھذا النوع         ٍ ل برنامج           ُّ لضمان تقب  
  العام فقط.
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 2011التحدیات الناجمة عن النزاع منذ عام  -     ً خامسا  

 العامة واالقتصادیة االجتماعیة التحدیات -ألف

                                           ً                                                    لقد أدت تداعیات النزاع إلى تفاقم ما كان أصال  یواجھھ نظام الحمایة االجتماعي السوري من تحدیات عامة 
، تعطلت آلیات توفیر الحمایة االجتماعیة بشدة وجرى 2011ق. ومنذ عام بحسب ما ھو مبین في الفصل الساب

حرمان السكان من الحصول على تدابیر  سیاسة تعتمد تسییسھا، وقد قامت مختلف أطراف النزاع باللجوء إلى
یویة الحمایة االجتماعیة كأداة حرب. وقد تم ذلك من خالل فرض الحصار أو إتالف أو تدمیر البنى األساسیة الح

                                                                                                  ً    مثل المستشفیات والمخابز، وتعلیق الخدمات االجتماعیة في المناطق التي فقدت الحكومة السیطرة علیھا مؤقتا  أو 
وأفادت التقاریر بأن الحكومة ركزت إنفاقھا، بما في ذلك توفیر الغذاء والوقود وأجور ومعاشات  .289لحد اآلن

 .290القطاع العام، على المناطق الخاضعة لسیطرتھا

بشكل  تم بعض القوانین المتعلقة بالتأمین االجتماعي خالل السنوات الماضیة، وعلى الرغم من صدور
وضع خطط  ة المشاركة فيالدولیت الجھات حمایة االجتماعیة. وقد أوقفإصالحات نظام الق العمل بتعلی عام

الحمایة االجتماعیة مثل االتحاد األوروبي، والوكالة األلمانیة للتعاون التقني، ومنظمة العمل الدولیة، والبنك الدولي 
 .2011291وبرامج التعاون في أعقاب بدایة النزاع في عام  اأنشطتھ

 رات الدیمغرافیة     ُّ التغی   

على توفیر الحمایة االجتماعیة في  حرجة ذات آثاردیمغرافیة كبیرة     ٍ رات                         ُّ تسبب النزاع الدائر بتغی  
، تقلص عدد السكان الذین 2016المستقبل. وبحلول عام في الجمھوریة العربیة السوریة في الوقت الحاضر و

في المائة مقارنة بأرقام ما قبل النزاع، في  30و 20بنسبة تتراوح ما بین  الجمھوریة العربیة السوریةیعیشون في 
وأدت ھذه التحركات السكانیة إلى تكثیف الھجرة القائمة من  .292في المائة من باقي السكان 50              ً حین نزح داخلیا  

جموعة متنوعة من رات الدیمغرافیة إلى م                                                             ُّ المناطق الریفیة إلى المناطق الحضریة. وعالوة على ذلك، أدت التغی  
                                                              ً                                       أوجھ الضعف الجدیدة التي تواجھھا فئات معینة مثل النازحین داخلیا ، والنساء الالتي انتھى بھن المطاف وحدھن 

د                                                ُّ حوا مكانھم بعد فرار أسرھم. ویشیر مركز رصد التشر  وفي غیاب أزواجھن، واألیتام، والمسنین الذین را
                                           ً                    ال كبیر بعدم عودة الكثیر من النازحین داخلیا  إلى أحیائھم األصلیة الداخلي والمجلس النرویجي لالجئین إلى احتم

وعلیھ فإن المشھد الدیمغرافي المقبل للجمھوریة  .293بسبب المخاوف بشأن التكوین اإلثني والدیني لمناطقھم
یر الحمایة                                                 ً                                           العربیة السوریة ال یزال غیر واضح، ویشكل ذلك تحدیا  بالنسبة للتخطیط الملموس والطویل األجل لتداب

                                                                                      ً               االجتماعیة في مرحلة ما بعد النزاع، ویجعل من الضروري تكییف الخطط والسیاسات القائمة وفقا  لھذه التحدیات.
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-forsaken-library/syria-https://www.alnap.org/help at Available State. Fragmenting a Inside Adrift IDPs Forsaken Syria:
                                                                   13. p. 2017), December 15 on (accessed state-fragmenting-a-inside-adrift-idps 
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 االفتقار إلى وثائق إثبات الھویة 

السوریین  النازحین ھویة صالحة قد تساھم بشكل إضافي في إعاقة عودةإثبات إن االفتقار إلى وثائق 
أسرة معیشیة لالجئین السوریین  580شمل     ٌ مسح   االجتماعیة األساسیة في وطنھم. وكشف وحصولھم على الخدمات

غیر مسجلین في دفاتر عائلة، وأن أكثر  المشاركین في المسحفي المائة من  24في لبنان واألردن والعراق أن 
سنة یفتقرون إلى بطاقة ھویة وطنیة، وأن أكثر من  14في المائة من الالجئین الذین تزید أعمارھم عن  70من 
في المائة من  52في المائة من األطفال دون سن الخامسة لیس بحوزتھم وثیقة إبالغ طبي بالوالدة، وأن نحو  20

ویدعي العدید من  .294ون وثیقة تثبت زواجھمجریت معھم مقابالت ال یحمل                                  ُ الالجئین السوریین المتزوجین الذین أ  
                    ُِ                                                                               الالجئین أن وثائقھم ف ق دت أو تلفت أو تمت مصادرتھا. وقد یعوق عدم وجود ھذه الوثائق إلى حد كبیر إمكانیة 

ل واإلقامة بصورة قانونیة إما في الجمھوریة                                                          ُّ الحصول على الخدمات األساسیة مثل التعلیم، والقدرة على التنق  
                         ً                                                            یة أو في بلد النزوح، فضال  عن تسجیل الوقائع الحیویة، بما في ذلك والدة األطفال أو الزواج.العربیة السور

 رات على وضع المرأة االجتماعي     ُّ التغی   

رات االجتماعیة واالقتصادیة التي تسبب بھا النزاع في بنیة المجتمع السوري واألسر             ُّ في ضوء التغی  
                                          ً                جتماعیة من منظور جنساني أھمیة خاصة. وغالبا  ما ترتفع معدالت التصدي لمسألة الحمایة اال یكتسيالسوریة، 

     ً                                      ، فضال  عن غیاب الرجال بسبب التحاقھم بالخدمة وفیات الرجال في النزاعات مقارنة بمعدالت وفیات اإلناث
بمفردھن وعلى األغلب  ر أمورھن       ُّ على تدب   العدید من النساء أن یتأقلمن العسكریة، ویفرض ھذا على

ففي الوقت الحالي باتت في الجمھوریة العربیة السوریة.  القائملنزاع في سیاق اوھذا ھو الحال  .295كنازحات
ویعني ذلك أن  .296دور رب األسرة المعیشیة ویواجھن مسؤولیات جدیدةیضطلعن بالعدید من النساء السوریات 

 المرأة بصفتھا الشخصیة، ولیس فقط كزوجة معالة.  ُ   ت دمجحمایة االجتماعیة للبرامج  رسممن الضروري 

 القدرات المؤسسیةتراجع محدودیة التمویل و 

                               ً                      ّ                                     ً      إن محدودیة التمویل المخصص حالیا  للحمایة االجتماعیة یمث ل أحد التحدیات الھائلة التي تقف عائقا  أمام 
ع العسكري في حین انخفضت المیزانیة النزاع، ازداد اإلنفاق على القطاھذا . وفي سیاق االجتماعیة حمایةالتأمین 

اإلیرادات الضریبیة ب التي لحقتوتشمل العوامل الكامنة وراء ھذا االنخفاض الخسائر  .297العامة للحكومة
الدولیة، وتنامي االقتصاد غیر الرسمي، وضعف قدرة الجھات  التعامالت التجاریةوالنفطیة، وآثار العقوبات على 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  23 نسبة ب. وانخفضت اإلیرادات المالیة مناإلداریة على تحصیل الضرائ

، 2018وبالنسبة لعام  .2015298في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  3إلى أقل من  2010في عام 

                                                      
294 Implications Identity: Legal to Right Refugees’ Syrian 2017a. ,(NRC) Council Refugee Norwegian 

-syrian-notes/icla/final-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing at Available (January). Note Briefing Return. for
                                       .2 p. 2018), October 15 on (accessed 2016.pdf-12-21-note-briefing-documentation-civil-refugees 
295 Policy Bank World Overview. An Inequality: Gender and Conflict Violent 2013. others, and Buvinic 

 at Available 6371. Paper Working Research
  .2017) December 15 on (accessed http://documents.worldbank.org/curated/en/270811468327340654/pdf/wps6371.pdf 

296 Woman 2014. ,(UNHCR) Refugees for Commissioner High Nations United 29; p. forthcoming, Milazzo, 
 (accessed http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf at Available Women. Refugee Syria’s by Survival for Fight The Alone:

                                                                                                                                                          .2017) December 15 on 
297 63 p. 2017, Bank, World. 
 .21 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري والمركز ؛vii ص. نفسھ، المرجع 298
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ر للمعونات ملیار دوال 1.7ملیار دوالر للحمایة االجتماعیة، و 1.3خصصت الحكومة السوریة میزانیة قدرھا 
 .صت إلیھا التقدیرات                           ُ ، استجابة لالحتیاجات التي خل  ملیارات دوالر 8االقتصادیة، من أصل میزانیة إجمالیة قدرھا 

ویسلط المركز السوري لبحوث السیاسات الضوء على الدور الفاعل الذي اضطلعت بھ مؤسسات المجتمع 
غیاب  على توفیر الحمایة االجتماعیة، بل المحدودة قدرات مؤسسات الدولة وفي سیاق المدني في ضوء األزمة

واستجابت  األسر وغیرھا من األطراف على المستویات المحلیة قد تضامنتھذه المؤسسات في بعض المناطق. و
ً ا  دعم   ّ   ً مقد مة   لالحتیاجات اإلنسانیة الناشئة عن النزاع، موارد على الرغم من محدودیة القدرات وال     ً ھائال    

                              ً                                                    ویساھم في تقدیم ھذا الدعم أیضا  المواطنون السوریون المقیمون خارج البالد، حیث یزودون  .299واضمحاللھا
وعلى الرغم من أن ضعف دور الدولة في تقدیم  .300األسر السوریة بالدعم المالي من خالل التحویالت المالیة

ن القدرات التنظیمیة                        ُّ مایة االجتماعیة، فإن تحس  الخدمات االجتماعیة ینطوي بالتأكید على تحدیات في ضمان الح
واإلداریة على الصعید المحلي یحمل في طیاتھ فرصة لتحقیق الالمركزیة في النظام السوري للحمایة االجتماعیة، 

 .301وھو ما عززه انبثاق مجالس محلیة في مناطق كثیرة، معظمھا لیس أو لم یكن تحت سیطرة الحكومة

ً    وتجاوبا  مع  لنزاع على السكان السوریین على الصعید اإلنساني، انتقل تركیز الحكومة من ا تداعیات       
وازدادت المعونة الخارجیة المقدمة إلى الجمھوریة  .302الحمایة االجتماعیة إلى االستجابة لحاالت الطوارئ

ً          في المائة سنویا  بین عامي  131العربیة السوریة بنسبة  وباإلضافة إلى مساھمات المجتمع  .2016303و 2011               
 المدني المذكورة أعاله، تدعم وكاالت األمم المتحدة دور الدولة مكملة إیاه بصورة متزایدة من أجل توفیر 

وینبغي إجراء مسح منفصل للبرامج ذات  .304ما یحتاجھ المواطنون من ضروریات أساسیة وخدمات صحیة
                                      ً                              نیة في الجمھوریة العربیة السوریة، نظرا  إلى أن التدابیر غیر الحكومیة الصلة التي تنفذھا الجھات الفاعلة اإلنسا

 تشكل محور تركیز ھذا التقریر. الالمتصلة بالحمایة االجتماعیة 

ویناقش ما یلي من فروع التحدیات التي تواجھ برامج الحمایة االجتماعیة في أعقاب النزاع والمبینة في 
 .طریة             ُ عن المالمح الق  ھذا التقریر 

 االجتماعي التأمین تحدیات -باء

 انخفاض معدالت التغطیة 

ً     ً                              ارتفعت معدالت البطالة في الجمھوریة العربیة السوریة ارتفاعا  حادا  نتیجة لنزوح السكان، والمخاوف                                                           
الحكومة إغالقھا. وفي حین تواصل تسببت بالمتعلقة بالسالمة، واألضرار التي لحقت باألعمال التجاریة وبالمصانع و

ً                               عموما  دفع رواتب موظفي القطاع العام و كبیر من العاملین في القطاع الخاص     ٌ عدد   خسرالتأمین،  مستحقات     
                                                      

 .52 ،40 ،23 ،18 صفحات ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز 299
 .40و 24 ص. نفسھ، المرجع 300
301 at Available Peace. for Doing Are Actors Local What Syria: Inside 2016. others, and Swisspeace 

 2018). November 1 on (accessed def_0.pdf-en-insidesyria-/resources/160107centre.org/sites/default/files-https://civilsociety 
 .23 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز 302
303 72 p. 2017, Bank, World. 
304 at Available Paper. Research House Chatham Economy. Syria’s Salvaging 2016 ,David Butter, 

 December 15 on (accessed butter.pdf-economy-syria-15-03-https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/2016
                                                                                                                                                                              .6 p. 2017), 
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في . والیوم، 2015و 2010                    ً          وظیفة بالمتوسط سنویا  بین عامي  538,000 تشیر التقدیرات إلى اختفاءإذ  ،305وظائفھم
 ملیون شخص غیر نشط، أي أنھم  6.1ملیون شخص عاطل عن العمل و 2.9من ھم في سن العمل، ثمة صفوف 

، بلغت ھذه النسبة 2015وترتفع البطالة بشكل خاص بین الشباب؛ ففي عام  .306ال یعملون وال یبحثون عن عمل
توقف الكثیرون عن سداد اشتراكات التأمین ومع ازدیاد العمالة غیر الرسمیة، ونتیجة لذلك،  .307في المائة 78
ناھیك  ،308بشأن إمكانیة االستفادة من منافع التأمین االجتماعي في المستقبل القلقوتثیر ھذه التطورات  .جتماعياال

                                        ً                                       عن أن تغطیة التأمین االجتماعي محدودة أصال ، وال سیما على صعید معدالت انتساب الشباب.

ة تصنف الجمھوریة العربیة غیر أن أحد المفارقات التي تجدر اإلشارة إلیھا ھي أن منظمة العمل الدولی
التغطیة اإلجمالیة للمعاشات التقاعدیة على مدى              ً         شھدت ارتفاعا  في مستوىبلدان المنطقة التي  ضمنالسوریة 

                               ً            عتبر أحد القنوات الموثوقة نسبیا  لضمان مصدر                                                               ُ السنوات القلیلة الماضیة. ویعزى ذلك إلى أن المعاشات التقاعدیة ت  
 .309طالما النزاع وعدم االستقرار قائماندخل 

 المستفیدینزیادة عدد  

اع، من المتوقع أن یرتفع عدد األشخاص الذین یحق لھم     ً                                   نظرا  الرتفاع عدد الوفیات الناجمة عن النز
نفسھ على معدالت اإلعاقة الناجمة عن اإلصابات بسبب  األمر، وینطبق        ً      ً ارتفاعا  كبیرا   الحصول على معاش الورثة

النزاع. ویثیر ذلك التساؤالت حول قدرة برنامج التأمین االجتماعي الحالي على مواجھة الزیادة الكبیرة في عدد 
 لمستفیدین المؤھلین للحصول على معاش الورثة، ومعاش العجز، والمدفوعات على شكل مبالغ إجمالیة مقطوعة.ا

 إمكانیة الحصول على المعاشات التقاعدیة 

ق یمثل قضیة رئیسیة في ضوء الوضع الراھن                                                  َ إن ضمان إمكانیة الحصول على المعاش التقاعدي المستح  
في جمیع أنحاء        ً مستمرا   دفع المعاشات التقاعدیة ال زال           ً  نزوح. رسمیا ، رار الاستمنزاع وتفشي ال الذي یغلب علیھ

البلد، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سیطرة الحكومة. ومن حیث المبدأ، یمكن سحب ھذه المعاشات ببطاقات 
بید أن مصادر أخرى أفادت  .310خاصة من بعض المصارف الحكومیة وأجھزة الصراف اآللي في ھذه المناطق

                           ً                                                                         أن ذلك لیس واقع الحال دائما ، وأنھ قد تم حجب المعاشات التقاعدیة لبعض قطاعات السكان، مع تباینات كبیرة 
 .311المناطقبحسب 

                                                      
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي وتواصل ؛39 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز 305
306 68f pp. 2017, Bank, World. تاریخ). (بدون األوروبي لالتحاد اإلحصائي المكتب انظر نشط'، 'غیر تعریف على لالطالع 

 (accessed xplained/index.php/Glossary:Inactivee-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics at Available Explained. Statistics
.2018) March 30 on 

 .)E/ESCWA/EDID/2016/2( الحرب من سنوات خمس حرب: حالة في سوریا .2016 ،أندروز سانت وجامعة اإلسكوا 307
syria_final_version_arabic_translation.pdf-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/01 

  سوریا في لإلحصاء المركزي المكتب من بیانات إلى الحسابات تستند .28 ص. )،2017 األول/دیسمبر كانون 15 في رجعت   ُ است  (
 .2014 عام من

 .39 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز 308
309 143 p. 2017b, ILO,. 
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 310
311 17 p. 2016, IMF, 27; p. 2013, Khalaf,. 
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مواصلة االنتساب في التأمین االجتماعي والحصول على المعاشات التقاعدیة وغیرھا من   ُ   َ ت عتب ر
حصول علیھا قضیة محوریة بالنسبة لعدد كبیر من السوریین الذین غادروا البالد. النقدیة التي یحق ال لمستحقاتا

وفي حال إقامة الشخص المنتسب إلى البرنامج الوطني للتأمین االجتماعي خارج الجمھوریة العربیة السوریة، 
ِ ّ                                                           بإمكانھ إصدار إذن یمك  ن أحد أقاربھ ممن لم یغادروا البالد من المطالبة بالمعاش باسمھ      ً             ووفقا  لممثل وزارة  .312                    

للموظفین المقیمین خارج الجمھوریة العربیة السوریة الحصول       ً قانونا  الشؤون االجتماعیة والعمل السوریة، یحق 
على إجازة غیر مدفوعة األجر تصل إلى أربع سنوات. وعلى ھذا األساس، یمكن لألشخاص الذین یغادرون البلد 

ً                             مؤقتا  ومن ثم یعودون االستمرار في اال غیر أن  .313شتراك ببرنامج التأمین االجتماعي بحسب شروط معینة     
ن علیھ مسؤول عن إیضاح ظروفھ، وال یزال من غیر الواضح مدى إمكانیة القیام بذلك من الناحیة            َّ الشخص المؤم  

التقنیة في ظل أوضاع النزوح القسري. ویضاف إلى ذلك أن نسبة كبیرة من األشخاص الذین نزحوا خارج 
حتمل أن یعودوا إلى موطنھم في المستقبل ستتجاوز فترة غیابھم عن                            ُ یة العربیة السوریة والذین ی  الجمھور

حد األربع سنوات. ومن منظور طویل األجل، سیتعین على برامج التأمین االجتماعي  الجمھوریة العربیة السوریة
المعاشات التقاعدیة ألولئك  تحویلانیة المواطنین العائدین وضمان إمكوإعادة إدماج دماج إلأن تضع استراتیجیات 

 الذین غادروا البلد بصورة دائمة.

ً وتشكل مسألة الھویة والوثائق القانونیة تحدیا   ً حرجا                                               آخر تسبب بھ النزاع، وقد تقف ھذه المسألة كعقبة      
ن شھادة وفاة رئیسیة أمام المطالبات بالمعاشات التقاعدیة، بما في ذلك معاشات الورثة لألشخاص الذین ال یملكو

 لألقارب المختفین.

 انخفاض قیمة المعاشات التقاعدیة 

لقد أدى االنخفاض الحاد في قیمة العملة السوریة إلى انخفاض كبیر في قیمة المعاشات التقاعدیة. وعلى 
، فإن 2015و 2013الرغم من زیادة المعاشات التقاعدیة لموظفي الخدمة المدنیة واألفراد العسكریین في عامي 

دخلھم، ھم أكثر  ر       ُّ عدم تغی  ن، بالنظر إلى التضخم قد خفض بالفعل قیمة ھذه الزیادات. ویعني ذلك أن المتقاعدی
ولذلك ینبغي وضع آلیة لتكییف المعاشات  ،314من یتأثر بارتفاع أسعار األغذیة وغیرھا من السلع األساسیة

 التقاعدیة مع القیمة الفعلیة للعملة.

 االجتماعیة المساعدة تحدیات -جیم

 االستھداف 

 فإنالجمھوریة العربیة السوریة نتیجة للنزاع، ولھذا  ارتفعت معدالت الفقر بشكل كبیر في جمیع أنحاء
بتكییف آلیات االستھداف مع الحالة یتمثل أحد التحدیات الرئیسیة التي تقف في وجھ تأمین المساعدة االجتماعیة 

في المائة من السكان السوریین یعتبرون فقراء،  83، بات 2014االجتماعیة واالقتصادیة المتبدلة. وبحلول عام 

                                                      
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 312
 .نفسھ المرجع 313
314  Political and Socioeconomic Economic, the Mapping Syria: Assad’s Sanctioning 2012. ,Friberg Rune Lyme,

 at Available 2012:13. Report DIIS 1.201 March since Syria on imposed Sanctions International the of Repercussions
 on (accessed 1.pdf13_sanctioning_assads_syria_web_-https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012

                                                                                                                                                          .60 p. 2017), December 15 
 

https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012-13_sanctioning_assads_syria_web_1.pdf
https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012-13_sanctioning_assads_syria_web_1.pdf
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     ُ         . وی عتبر اآلن في االرتفاع معدالت الفقراستمرت  ومنذ ذلك الحین .2007315في المائة في عام  12.4قابل م
وفي الوقت  .316فقر مدقع، وغیر قادرین على تلبیة احتیاجاتھم األساسیةفي حالة ستة من كل عشرة سوریین 

فضت اإلعانات المخصصة لتأمین الغذاء والكھرباء                                                   ُ نفسھ، انخفضت األموال المتاحة للمساعدة االجتماعیة، وخ  
 .317والوقود وغیرھا

 (نسبة مئویة) 2014و 2007معدالت الفقر بین السكان السوریین،  -5الشكل 

 
 .IMF, 2016, p. 7: باالستناد إلى بیانات صندوق النقد الدولي المصدر

برامج اعتماد التحول على المدى الطویل من نظام الدعم الشامل إلى  أيوال تزال سیاسات الحكومة ترت
               ً                                                                                 موجھة. واستنادا  إلى معاییر األھلیة في فترة ما قبل النزاع، یحق اآلن للجزء األكبر من السكان السوریین 

وتعاني  .318ل على المساعدة االجتماعیة، غیر أن العجز في الموارد المتوفرة یستدعي تحدید األولویاتالحصو
مثل اختبار  دقیقةمن صعوبة تنفیذ أسالیب استھداف الثغرات البیانات ذات الصلة من ثغرات كبیرة، وستزید ھذه 
في المستقبل القریب. ولذلك، یجري  )proxy means testing(األھلیة بالوسائل غیر المباشرة لقیاس مستوى الدخل 

غیر أنھ  .319لتحدید األھلیة معاییر فئویةاعتماد إلى الصندوق الوطني للمعونة االجتماعیة      ً               حالیا  النظر في عودة 
رات التي طرأت على الظروف المعیشیة للسكان، وأحد األمثلة                                               ُّ یتعین تكییف أسالیب االستھداف التقلیدیة مع التغی  

                                                                                         ً ة إلى ذلك ھو معیار األھلیة القائم على استھالك األسرة المعیشیة من الكھرباء، والذي لم یعد قابال  على الحاج
للتطبیق. فاالفتراض الشائع ھو أن األسر األكثر ثراء تستھلك المزید من الكھرباء؛ غیر أن العدید من األسر 

ني ذلك أن االعتماد على معیار االستھداف             ً                                                تتقاسم حالیا  الشقق والغرف بسبب الظروف التي فرضھا النزاع. ویع
 .320ھذا سیؤدي إلى أخطاء استبعاد جسیمة

                                                      
315 7 p. 2016, IMF,. 
316 71 p. 2017, Bank, World. 
317 2016 IMF,. 
 السوریة. والعمل االجتماعیة الشؤون وزارة ممثل مع شخصي تواصل 318
 .نفسھ المرجع 319
 .نفسھ المرجع 320
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 السكن 

تفاقم الصعوبات المرتبطة بتوافر السكن  ، حیث ترتب علیھلقد كان للنزاع آثار مدمرة على ظروف السكن
. 2011قبل عام  بالفعل یعانون منھا حتىوھي تحدیات كان السكان ،       ً     ً تفاقما  حادا   ل تكالیفھ                     ُّ الالئق والقدرة على تحم  

في المائة  27وحدة سكنیة، أو ما یعادل  316,649 ص تقییم أجراه البنك الدولي إلى أن    ُ ، خل  2017وفي أوائل عام 
ّ ِ            في المائة) أو د م  رت بالكامل ( 20من المساكن، قد تضررت ( في المائة) في المدن التي شملتھا الدراسة.  7              ُ 

في المائة من الدمار الحاصل في المدن التي جرى تقییمھا،  64صة، حیث بلغت حصتھا وتضررت حلب بصفة خا
وأدى عدم توافر المساكن الناجم عن ذلك، إلى جانب النزوح  .321في المائة 16وبلغت حصة حمص من الدمار 

في  وقد ارتفعت معدالت اإلیجار .322الداخلي، إلى فرض ظروف معیشیة غیر مالئمة على الكثیر من الناس
ً                                            المناطق التي تعتبر آمنة نسبیا  نتیجة لما سبق، حیث ازدادت بنسبة تتراوح بین   في المائة منذ  1,000و 500                             

 .323بدایة النزاع

 2017لتي لحقت بالمساكن خالل النزاع، ااألضرار  -6الشكل 

 
 .World Bank, 2017, p. 22         ً                             : استنادا  إلى بیانات من البنك الدولي، المصدر

فیما یتعلق بعملیة إعادة اإلعمار، اقترح البنك الدولي إنشاء صندوق التزام مسبق لشراء مواد البناء و
ین من من المواد المستوردة. ومن المفترض أن یضمن ذلك استفادة السوری                           ً استخدام المواد المحلیة بدال   یھدف إلى

أن  ومن المؤكد .324فرص العمل الجدیدة، على غرار عملیة إعادة اإلعمار في ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة
                             ً یؤثر على قدرة النازحین داخلیا  ھ خطط إعادة اإلعمار یجب أن تأخذ في االعتبار المشھد الدیمغرافي المتغیر ألن

                                                      
321 22 p. 2017, Bank, World. 
 العربیة الجمھوریة :2017 لعام اإلنسانیة االحتیاجات عن عامة لمحة .2016 ،اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب 322

 اإلنسانیة. الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب نیویورك: السوریة.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_syria_hno_arb_170110.pdf )األول/دیسمبر كانون 15 في    ُ    است رجعت 

2017.( 
323 26 p. 2017, Bank, World. 
 أیار/مایو). 24( الحرب انتھاء بعد سوریا إعمار إلعادة التخطیط أھمیة .2016 ،الدولي البنك 324

reconstruction-eventual-s-syria-planning-of-importance-https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/05/24/the 
 ).2017 األول/دیسمبر كانون 15 في عترج   ُ است  (

 

)73%(نسبة المساكن غیر المتضررة 

)20%(نسبة المساكن المتضررة بشكل جزئي بسبب النزاع 

)7%(نسبة المساكن التي تدمرت في النزاع 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_syria_hno_arb_170110.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/05/24/the-importance-of-planning-syria-s-eventual-reconstruction
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/05/24/the-importance-of-planning-syria-s-eventual-reconstruction
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بحسب المناطق بالمقارنة بالفترة قد تغیرت واستعدادھم للعودة إلى أحیائھم األصلیة، فربما تكون احتیاجات السكن 
 التي سبقت النزاع.

وقد تعرض  .325                                                                     ُ    وتكمن أحد التحدیات األخرى المرتبطة بالسكن في ضمان الحیازة المأمونة للم لكیة
سكنیة النتقادات شدیدة لمخالفتھ القانون الدولي وانتھاكھ اإلعالن لكیة ال             ُ بشأن حقوق الم   2018لعام  10القانون رقم 

تشكل مصدر قلق بالغ  ینص علیھافاإلجراءات التي  .326العالمي لحقوق اإلنسان والمیثاق العربي لحقوق اإلنسان
من  من غادروا البالد یواجھون خطر نزع الملكیةإذ أن آلالف المواطنین السوریین، وال سیما من نزح منھم، 

 خالل تطبیق ھذا القانون، مما سیؤثر بشدة على قدرتھم على العودة إلى مناطقھم األصلیة.

أسرة  580وعالوة على ذلك، كشفت سلسلة من المقابالت التي أجراھا المجلس النرویجي لالجئین مع 
تقر إلى الوثائق فت من ھذه األسرأن العدید  2016-2015الجئة سوریة في لبنان واألردن والعراق خالل فترة 

في المائة من الالجئین الذین كانوا یملكون  17األساسیة التي تثبت حقوق حیازتھا للممتلكات. ولم یذكر سوى 
ممتلكاتھم في الجمھوریة العربیة السوریة أنھم ال یزالون یملكون ھذه الوثائق في  ألھم حیازتھمتثبت    ً       أصال  وثائق 

       ً     ُ                                  رت كلیا  أو ت ركت في مكان آخر، على سبیل المثال، رِ                 ق دت الوثائق أو تض                                 ُ بلد النزوح، أما في معظم الحاالت، ف  
في المائة من المجیبین أن وثیقتھم تحمل اسم  70كما ذكر نحو  .327تم إخفائھا أو وضعھا في عھدة شخص آخر

شخص آخر بسبب الممارسات التاریخیة لنقل الملكیة داخل األسر دون تسجیلھا لدى السلطات المختصة، أو تحمل 
 .328اسم أرباب األسر الذكور

 االجتماعیة الصحیة الرعایة تحدیات -دال

 للقطاع الطبيتدمیر البنى األساسیة  

من  بتفویض دراسة تحلیلیة أجریت تص           ُ النزاع، وخل   جراءالصحیة لقیود شدیدة  تعرض توفیر الرعایة
إلى أنھ في ضوء تفتت نظام الرعایة الصحیة السوري بسبب  )NAFS(لمستقبل سوریا  األجندة الوطنیة برنامج

فتدمیر البنى األساسیة الطبیة،  .329نظام رعایة صحيفي الوقت الحالي    ً حقا   هاعتبار بالكاد یمكنأصبح النزاع، 
   ّ        تحد  جمیعھاص الموارد البشریة بسبب وفاة الموظفین الطبیین وتشریدھم،                                  ُّ بما في ذلك المباني والمعدات، وتقل  

بشكل ھائل من القدرة على توفیر الرعایة الصحیة. وتسببت الھجمات التي تستھدف المرافق الصحیة بتفاقم وقع 
 .330على موظفي القطاع الصحيالنزاع على ھذه المرافق و

                                                      
325 22 p. 2016, Butter,.   وفقا ً p. 2014, NRC, and (IDMC  لالجئین النرویجي والمجلس الداخلي د     ُّ التشر   رصد لمركز       ٍ لتقریر       

ً داخلیا   النازحین افتقار إلى باإلضافة المساحیة، والسجالت األرشیف تدمیر فإن ،(12  الممتلكات أصحاب ةمطالب یعرقل عام، بشكل للوثائق       
 صعید على صعوبات واجھوا لطالما الذین الفقیرة األحیاء بسكان خاص بشكل تتعلق المشكلة ھذه أن تقریرھما في المنظمتان وتبین بحقوقھم.

 النزاع. قبل لألمالك المأمونة الحیازة
 .2018 ووتش، رایتس ھیومن 326
327 2 p. 2017b, NRC,. 
 .نفسھ المرجع 328
329 omingforthc Fouad,. 
 بسوریا. الطبیة الرعایة على الھجوم من سنوات أربع النار: مرمى في أطباء .2015 ،اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة 330

arabic.pdf-crosshairs-the-in-content/uploads/2015/03/doctors-https://phr.org/wp )  2017 األول/دیسمبر كانون 15 في رجعت   ُ است،( 
 .p. 2017, Bank, World 38و ؛3 ص.

 

https://phr.org/wp-content/uploads/2015/03/doctors-in-the-crosshairs-arabic.pdf
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كانت قد تضررت وبحسب دراسة أجراھا البنك الدولي في عشر مدن سوریة، ، 2017وبحلول أوائل عام 
، وشمل ذلك المستشفیات والمراكز الطبیة والنقاط الطبیة في ھذه المدن ستة من كل عشرة مرافق صحیة

ِ ّ  والمستوصفات، حیث د م  ر   .331في المائة منھا 42في المائة منھا بشكل كامل ولحقت أضرار جزئیة بنسبة  16                 ُ 
 في المائة  43، لم یكن یعمل سوى 2015صت منظمة الصحة العالمیة إلى أنھ حتى كانون األول/دیسمبر    ُ وخل  

) تعمل مستشفى 35في المائة ( 31           ً                             مستشفى عاما  تم تقییمھ، في حین كانت نسبة  113من أصل  مسىتشفى) 49(
منظمة  وتتطرقمستشفى على التوالي.  29و 35و 49) ال تعمل، أي ما یمثل مستشفى 29في المائة ( 26     ً  جزئیا  و

ً الصحة العالمیة أیضا   لما سبق، فإن إمكانیة حصول       ً ونظرا   .332التحدیات المتصلة بتنسیق الموارد المتاحة إلى                    
السكان على خدمات الرعایة الصحیة محدودة للغایة. وفي كثیر من الحاالت، ال تتوفر الرعایة الطبیة الطارئة 

الصحة العقلیة، أو  وال عالج األمراض غیر المعدیة، أو الحاالت المزمنة، أو رعایة األم والطفل، أو خدمات
 .333المراقبة الوقائیة لألمراض

 2017األضرار التي لحقت بالمرافق الصحیة أثناء النزاع،  -7الشكل 

 
 .World Bank, 2017, p. 38         ً                             : استنادا  إلى بیانات من البنك الدولي، المصدر

الجمھوریة العربیة السوریة، بمن فیھم األطباء وقد انخفضت أعداد العاملین في القطاع الصحي في 
                                             ً      ً                                                والممرضون وغیرھم من العاملین الصحیین، انخفاضا  كبیرا . وتقلص بالذات عدد الطبیبات النساء، مما لھ آثار 

على  وكما تقترح منظمة الصحة العالمیة، یمكن التخفیف من وطأة ھذا النقص .334سلبیة شدیدة على صحة المرأة
، مثل التدریب على تقنیات القبالة للممرضات، وتدریب متخصصة دورات تدریبیة تنظیمن خالل م المدى القریب

وعلى المدى الطویل، ینبغي زیادة أعداد  .335                     ً                                         حتى من لم یلتحقوا أصال  بالتعلیم الطبي الرسمي في المناطق النائیة
                                                      

331 38 p. 2017, Bank, World. 
332 18 and 9 pp. 2016, WHO,.   الصحیة الرعایة مرافق بین التعاون تعزیز إلى العالمیة الصحة منظمة دعت ذلك على      ً وبناء 

م حیث درعا، مدینة مثال إلى التقریر ویشیر الحالیة. الطارئة األوضاع سیاق في والخاصة العامة ِ  ی لز   توفیرب الخاصة المستشفیات القانون  ُ 
ً مجانا   الساعة مدار على الرعایة  الطوارئ. حاالت في      

333 38 p. 2017, Bank, World. 
 .40 ص. نفسھ، المرجع 334
335 23 p. 2016, WHO,. 

 

)42%(نسبة المرافق الصحیة غیر المتضررة 

)42%(نسبة المرافق الصحیة المتضررة بشكل جزئي بسبب النزاع

)16%(نسبة المرافق الصحیة التي تدمرت في النزاع 
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قع عدم عودة معظم الكوادر عن الخسائر، حیث من المتو التعویضالطالب في برامج التعلیم الطبي من أجل 
           ً        سیتطلب وقتا  وموارد  االستثمار في برامج التعلیم الطبي ولكنالطبیة ذات المھارات العالیة ممن غادروا البلد. 

 .336ما یتعلق بتعلیم األطباء طائلة، ال سیما في

 كلفتھال                             ُّ توافر األدویة والقدرة على تحم   

یة توافر األدویة وارتفاع أسعارھا بشكل كبیر. فقبل محدود أحد التحدیات الرئیسیة األخرى تتمثل في
       ً                                                 ج محلیا ، غیر أن تدمیر المصانع وھجرة الكوادر المھنیة أدى   َ نت                                ُ في المائة من األدویة المطلوبة ت   90النزاع، كان 

 .337العقوبات                                                                                    ً      إلى توقف إنتاج األدویة. وبات االعتماد اآلن على األدویة المستوردة، وھي أكثر تكلفة وتعقیدا  بسبب 

 احتیاجات الرعایة الصحیة ل   ُّ تبد   

                                                           ً                               زاد النزاع من الحاجة إلى توفیر الرعایة الصحیة بشكل عام نظرا  لما تسبب بھ من إصابات، ومشاكل 
في الصحة العقلیة، وعودة ظھور بعض األمراض بسبب االفتقار إلى البنى األساسیة الطبیة وتراجع تغطیة 

تعلق بكیفیة التعامل مع االرتفاع الكبیر في معدالت تطویلة المدى الیة ذات التبعات المسائل الرئیس إحدىالتلقیح. و
لدى  ،وتحركات السكان التي تسبب بھا النزاع ،رات الدیمغرافیة                                       ُّ اإلعاقة. یضاف إلى ذلك ضرورة مراعاة التغی  

العامة السوري قائم على                                                 ً                           التخطیط إلعادة إنشاء البنى األساسیة الطبیة. ونظرا  إلى أن نظام الرعایة الصحیة
من                                                                                                  ً المستشفیات، فإن إعادة بنائھ لن تكون مسألة إعادة تأھیل مرافق الرعایة الصحیة المتضررة فحسب، بل بدال  

مجرد إعادة بناء المستشفیات والمراكز الصحیة في مواقعھا قبل النزاع، ینبغي أن تستند عملیة إعادة اإلعمار 
 ف مع االحتیاجات الجدیدة للرعایة الصحیة.                                 ُّ ي الجدید في كل منطقة من أجل التكی  إلى تقییم شامل للتكوین السكان

 تمویل خدمات الرعایة الصحیة العامة 

                                  ً      ً                                                  ص میزانیة الدولة بسبب النزاع تحدیا  كبیرا  أمام التمویل الالزم لتوفیر الرعایة الصحیة العامة.         ُّ یشكل تقل  
ّ ِ  وتقو  ض                ً          ة قد تأثرت أیضا  بالنزاع. الصحي الخاص التأمینومن المرجح أن تكون برامج  الظروف االجتماعیة    

سمت ما قبل النزاع  ُ                   واالقتصادیة الراھنة الخطط التي ر  تمویل الرعایة  والتي كانت تھدف إلى إصالح آلیات                              
رات الدیمغرافیة المذكورة أعاله وزیادة الفقر الناجم عن النزاع، فإن آلیات تمویل                       ُّ الصحیة. وعلى ضوء التغی  

لصندوق التأمین الصحي االجتماعي لن تكون ممكنة بعد اآلن. واستندت الخطط األصلیة  المقترحة یة المبدئیةالھیكل
                              ُ                                   في المائة من السكان السوریین ی عتبرون فقراء، غیر أن غالبیة السكان  30ج إلى افتراض أن نحو ملھذا البرنا

صندوق للتأمین بشكل أي یتمكنوا من المساھمة في یعیشون الیوم تحت خط الفقر، ومن ثم من غیر المرجح أن 
                                                                                       ً                ملموس في المستقبل المنظور. وأحد خیارات السیاسة العامة التي یمكن اعتمادھا ھو التركیز أوال  على إعادة بناء 

رات اإلقلیمیة والنوعیة في االحتیاجات الصحیة.                                                     ُّ النظام الصحي الممول من القطاع العام، مع مراعاة التغی  
                                                        ً                                       زي مع ذلك، یمكن توسیع نطاق خطة التأمین المعمول بھا حالیا  في أجزاء من القطاع العام لتشمل قطاعات وبالتوا

، مع الحفاظ على التمویل العام لنظام الرعایة منخفضةاشتراك  اإلبقاء على أسعارمن خالل أوسع من السكان 
    ً                                    الحقا  االنتقال التدریجي إلى التأمین الصحي ھج في إنشاء بنیة أساسیة تتیح              َستخدم ھذا الن                   ُ الصحیة. ویمكن أن ی  

 االجتماعي كآلیة تمویل.
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 الخاتمة -     ً سادسا  

تعزیز  أن تتمحور أي استراتیجیة لتعزیز السالم المستدام في الجمھوریة العربیة السوریة حولینبغي 
ت االجتماعیة واالقتصادیة وتكییفھا مع االحتیاجات والتحدیات الناشئة عن االضطرابا ،تدابیر الحمایة االجتماعیة

 التي تمثل المختلفة. ومن شأن إعادة إنشاء عقد اجتماعي بین القیادة السیاسیة والفئات السكانیة النزاع الناجمة عن
            ً      ً                     أن یلعب دورا  حیویا  في المصالحة الوطنیة  ،داخل البالد وفي مناطق النزوح بجمیع أطیافھ، المجتمع السوري

 .338أساسي للتغلب على االنقسام االجتماعي وتحقیق األھداف اإلنمائیة الطویلة األجل أمر بعد انتھاء النزاع، وذلك
المركز السوري لبحوث السیاسات، تتعدى اآلثار المجتمعیة المرتبطة بالحمایة االجتماعیة ص إلیھ       ُ ما یخل  وبحسب 

رتبط بالعدالة االجتماعیة، وفھم المواطنة على أساس الحقوق فضمان الحمایة االجتماعیة یالجوانب المادیة، 
سات بناء السالم وإعادة سیا أن تربط ولذلك، ینبغي .339والواجبات، واحترام البشر وكرامتھم، وقبول اآلخرین

ً    أساسا  ما  اإلعمار   في صمیمالمواطن  مع الحرص على وضعبین المكونات االجتماعیة واالقتصادیة،      
 ھذه السیاسات.

الجمھوریة العربیة أما في في أي نظام للتأمین االجتماعي. أمر أساسي  ثقةالتبادل  یضاف إلى ذلك أن
، وال سیما جراء النزاع الحكومة وقطاعات كبیرة من السكان السوریینقد تضررت الثقة القائمة بین ، فالسوریة

التفكیر بكیفیة تنمیة  الجمھوریة العربیة السوریةأولئك الذین غادروا البالد. وینبغي على واضعي السیاسات في 
لد، والدور الذي یمكن على مستقبل التأمین االجتماعي في البمسألة الثقة ھذه الثقة بعد انتھاء النزاع، وبكیفیة تأثیر 

 أن یؤدیھ التأمین االجتماعي في إعادة زرع الثقة.

رات الدیمغرافیة التي أحدثھا النزاع، یتعین إنشاء بنیة أساسیة جدیدة للسیاسات، من خالل              ُّ وفي ضوء التغی  
تسجیل عناوین األسر المعیشیة على سبیل المثال، من أجل الوصول إلى المستفیدین المحتملین ووضع آلیات 

دة السیاسیة. ویتوقف تنفیذ االستراتیجیات وجود اإلرا وإعدادالجدیدة  الظروفمناسبة لالستھداف. ویتطلب تقییم 
                                 ً                  إدارة سلیمة ونظام قانوني قوي، فضال  عن االستثمار بشكل وجود برامج الحمایة االجتماعیة بشكل حاسم على 

 البرامج.ھذه كبیر في تمویل 

 الجمھوریة العربیة السوریةالطویل، ربط خطط تدابیر الحمایة االجتماعیة في  على المدىوینبغي، 
باستراتیجیات خروج من سیاسة االعتماد على المساعدات اإلنسانیة، وذلك من أجل الحد من االعتماد على المعونة 

                    ً    لمستدامة. فینبغي إذا  أن األجنبیة واالنتقال من سیاسة االستجابة للطوارئ إلى اعتماد برامج موجھة نحو التنمیة ا
تھدف السیاسات إلى الحد من االعتماد الحالي على المنظمات اإلنسانیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة بغیة 

 ر الخدمات.یتوف المسؤولة عنإعادة إحیاء دور الدولة بوصفھا الجھة الرئیسیة 

لحمایة االجتماعیة تتجاوز حدود ویتعین على واضعي السیاسات كذلك أن یدركوا أن أھمیة سیاسات ا
الجمھوریة العربیة السوریة، ذلك أن قرار عودة النازحین من أفراد وعائالت سیرتبط ضمن جملة من العوامل 

وھي  ،                                                                                ً               بالتطورات التي سیشھدھا میدان الحمایة االجتماعیة. ذلك یعني أن لھذه السیاسات أبعادا  إقلیمیة ودولیة
   ضیفة لالجئین.ستالمجتمعات المتؤثر بصورة غیر مباشرة على 

                                                      
 .یلیھا وما 60 ص. ،2014 السیاسات، لبحوث السوري المركز انظر مماثلة، نقطة على لالطالع 338
 نفسھ. المرجع 339



-62- 
 

 

 المرفق

 القوانین واللوائح المذكورة في التقریر

 .146. المرسوم التشریعي رقم )1952(الجمھوریة العربیة السوریة 

 ، قانون التأمینات االجتماعیة.92. القانون )1959(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .119. المرسوم التشریعي رقم )1961(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .120. المرسوم التشریعي رقم )1961(الجمھوریة العربیة السوریة 

 . دستور الجمھوریة العربیة السوریة.)1973(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .46. القانون )1980(الجمھوریة العربیة السوریة 

 ، القانون األساسي لموظفي الدولة.1. القانون )1985(یة الجمھوریة العربیة السور

 .93. قانون المنظمات غیر الحكومیة رقم )1958(الجمھوریة العربیة السوریة 

 ، قانون المصارف الخاصة.28. القانون )2001(الجمھوریة العربیة السوریة 

 تأمینات االجتماعیة.المعدل لقانون ال 78. القانون رقم )2001(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .35. المرسوم التشریعي رقم )2002(الجمھوریة العربیة السوریة 

 . مشروع قانون التأمین الصحي.)2003(الجمھوریة العربیة السوریة 

 ، القانون األساسي لموظفي الدولة.50. القانون )2004(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .68. القانون )2004(الجمھوریة العربیة السوریة 

 ، قانون المصارف اإلسالمیة.35. القانون )2005(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .43. قانون التأمین الخاص )2005(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .43. المرسوم التشریعي رقم )2005(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .35. القانون )2006(الجمھوریة العربیة السوریة 

 بشأن األعمال والمھن الشاقة والخطرة. 346. المرسوم رقم )2006(الجمھوریة العربیة السوریة 

 ، المرسوم العام للتمویل البالغ الصغر.15. المرسوم التشریعي )2007(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .65المرسوم التشریعي رقم  .)2009(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .39. المرسوم التشریعي رقم )2010(الجمھوریة العربیة السوریة 

 ، قانون العمل.17. القانون )2010(الجمھوریة العربیة السوریة 



-63- 
 

 

 .9. المرسوم التشریعي رقم )2011(الجمھوریة العربیة السوریة 

 بیة السوریة.. دستور الجمھوریة العر)2012(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .66. المرسوم )2012(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .38. المرسوم التشریعي رقم )2013(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .39. المرسوم التشریعي رقم )2013(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .28. القانون )2014(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .2378. القرار )2014(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .22. القرار )2015(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .41. المرسوم التشریعي رقم )2015(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .42. المرسوم التشریعي رقم )2015(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .1313. القرار )2015(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .17. المرسوم التشریعي رقم )2016(الجمھوریة العربیة السوریة 

 .10. القانون رقم )2018(الجمھوریة العربیة السوریة 
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 المراجع

. الخطة الخمسیة العاشرة في سوریة: أداة االنتقال إلى نظام اقتصاد السوق االجتماعي، مجلة )2013(أحمد األشقر ومنال دیوب 
رجعت    ُ است  ( https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73035. 180-153 .الرافدین. جامعة الموصل، صتنمیة 

 ).2019كانون األول/دیسمبر  15في 

الحولیة . 2011، والتوزیع حسب المحافظة، 2011-2006. ذوو المھن الطبیة، )2012(المكتب المركزي لإلحصاء في سوریا 
-http://cbssyr.sy/yearbook/2012/Data-Chapter12/TAB-2-12 .329، ص. 2012اإلحصائیة السوریة، 

2012.PDF   2018تشرین الثاني/نوفمبر  1جعت في ر    ُ (است(. 

سنة فما فوق) حسب حالة العمالة (الوظیفة  15(أ). النسبة المئویة لتوزیع الموظفین 2018(المكتب المركزي لإلحصاء في سوریا 
. 53، ص. 2017ة، الحولیة اإلحصائیة السوری .2016الرئیسیة)، والقطاع، والجنس، 

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter3/TAB-4-3-2017.pdf )  تشرین  1رجعت في    ُ است
 ).2018الثاني/نوفمبر 

الحولیة اإلحصائیة السوریة،  .2016-2002ب). عدد المراكز الصحیة العامة 2018(المكتب المركزي لإلحصاء في سوریا 
 http://cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter12/TAB-7-12-2017.PDF .325 .، ص2017

 ).2018تشرین الثاني/نوفمبر  1في  رجعت   ُ است  (

ّ         َّ ج). توزع المشافي والمصح ات واألسر  2018(المكتب المركزي لإلحصاء في سوریا  حسب المحافظات في  .2016-2011ة،                       
-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data .322 .، ص2017الحولیة اإلحصائیة السوریة،  .2016عام 

Chapter12/TAB-4-12-2017.pdf   2018تشرین الثاني/نوفمبر  1رجعت في     ُ (است.( 

. 2016توزعھم حسب المحافظات في عام  .2016-2011د). ذوو المھن الطبیة، 2018(المكتب المركزي لإلحصاء في سوریا 
-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data .319 .، ص2017الحولیة اإلحصائیة السوریة، 

Chapter12/TAB-2-12-2017.pdf   2018تشرین الثاني/نوفمبر  1في  رجعت    ُ (است(. 

الحولیة سنة فما فوق) حسب القطاع.  15(). النسبة المئویة لتوزیع الموظفین ھ2018(المكتب المركزي لإلحصاء في سوریا 
-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter3/TAB-6-3 .55 .2017اإلحصائیة السوریة، 

2017.pdf )  2018تشرین الثاني/نوفمبر  1في  رجعت   ُ است(. 

. )E/ESCWA/EDID/2016/2(. سوریا في حالة حرب: خمس سنوات من الحرب )2016(اإلسكوا وجامعة سانت أندروز 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/01-

syria_final_version_arabic_translation.pdf )  2017كانون األول/دیسمبر  15في رجعت    ُ است(. 

. 2010التقریر السنوي للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة لعام . )2010(المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 
http://taminat.gov.sy/ar/main_article.php?id=48 )  2017كانون األول/دیسمبر  15في رجعت    ُ است.( 

. دلیل االشتراكات التأمینیة. )أ2017(المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 
http://taminat.gov.sy/ar/main_article.php?id=48   2017كانون األول/دیسمبر  15رجعت في     ُ (است.( 

 في 80رفع سقف التقاعد إلى »: الوطن«ب). قانون على نار ساخنة: العبد اللـھ لـ 2017المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة (
مؤسسة على أصحاب العمل من القطاعین. ملیار ل.س دیون لل 115من الراتب المقطوع ...  المائة
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المرافق للمادة من القانون والمتضمن كیفیة توزیع معاشات  )3(ب). الجدول رقم 2017المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة (
 http://www.taminat.gov.sy/tamin_law/tables/tab3.htmالشیخوخة والعجز والوفاة على المستحقین. 
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