
 

 

 

 

 

 

ورقة خلفية حىل 

 
 " فى تحقيق التنمية المستدامة الحماية االجتماعيةدور " 

 

 

 

 

 

إعـــــداد 

رأفت رضىان / الدكتىر 

جمهىرية مصر العربية 
 

 

 

  



1 

 

 :مقدمة. 1

تبٌن نتابج برامج التنمٌة على المستوى العربى أن نجاح بعضها فى تحقٌق قدراً من النمو 

فى مواجهة مشكلتى الفقر والبطالة التى تعوق النمو االقتصادى بالقدر الكافً االقتصادى اإلجمالى لم ٌساهم 

الفقر؛ لٌصبح النمو  االحساس بحدةمن زادت كما  للمتعطلٌن ومالبمةالعادل حٌث لم تتح فرص عمل كافٌة 

نتٌجة إنخفاض )االقتصادى نمواً ظالماً ال ٌحقق العدالة االجتماعٌة إذ إزداد األغنٌاء غنى، والفقراء فقراً؛ 

.  (حصة الفقراء من الدخل القومى، وإتساع الفجوة بٌن متوسط الدخل الفردى بٌن فبات المجتمع

أن تطوٌر الحماٌة االجتماعٌة بجانب توفٌر فرص عمل كرٌم كانت وال تزال فى مقدمة المطالب 

. ونحن مقتنعون بؤن تطوٌر الحماٌة االجتماعٌة هو جزء من الحل. أمام المسبولٌن والحكومات العربٌة

فالتارٌخ ٌشٌر إلى أن تطوٌر الحماٌة االجتماعٌة الجذرى خرج من رحم أزمات إقتصادٌة وإجتماعٌة 

فإقرار أنظمة استحدثت ألول مرة فى تارٌخ العالم كان فى أعقاب األزمة اإلقتصادٌة األوروبٌة فى . طاحنة

نهاٌة القرن التاسع عشر كما أن إقرار أنظمة واسعة للحماٌة االجتماعٌة فى الوالٌات المتحدة جاء فى أعقاب 

 كما أن تطوٌر هذه األنظمة فى بعض البلدان األسٌوٌة جاء فى أعقاب 1929أزمة الكساد العظٌم عام 

 . األزمة المالٌة األسٌوٌة فى التسعٌنٌات

إننا مقتنعون بؤن تطوٌر الحماٌة االجتماعٌة ال تحكمه موازنات اقتصادٌة أو ترابط بٌن الدخل 

واإلنفاق على هذه النظم ولكنها تتعلق أكثر بالمشروع المجتمعى هل هو ٌطمح إلى قدر أفضل من العدالة 

االجتماعٌة أم ٌقبل بقدر كبٌر من التفاوت فى الدخل والحماٌة بما ٌمثله ذلك من تحدٌات وما ٌنتجه من قالقل 

 .وأزمات

إن تصفحنا لنظم الحماٌة االجتماعٌة فى بلدان العالم ٌكشف لنا عن حقٌقة هامة أخرى وهً  أن نشر 

نظم الحماٌة االجتماعٌة وتطوٌرها ال ٌرتبط بالدرجة األولى بنمو الناتج المحلى اإلجمالى فى البلدان 

 .ونصٌب الفرد فٌها من ذلك  لكنه ٌجا كإرادة وإختٌاراً بٌن بدابل تنموٌة متعددة

بات موضوع التنمٌة المتوازنة وتطلعات الشباب لتؤمٌن فرص عمل البق ٌشغل بال جمٌع ولقد 

األجهزة فً بلداننا العربٌة وكل المهتمٌن بؤسس تحقٌق التنمٌة المتكاملة ال سٌما وأن التنمٌة االقتصادٌة 

 .بمفردها مهما بلغت أو ارتفعت مإشراتها لم تإد إلى التنمٌة االجتماعٌة المنشودة 

شهد العدٌد من بلدان  العالم العربى حالة حراك كبٌرة  نادت من خاللها الشعوب بؤهمٌة تفعٌل لقد 

وتدعٌم العدالة االجتماعٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة والتركٌز على سٌاسات وإستراتٌجٌات الحماٌة االجتماعٌة 
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التى تستهدف التنمٌة المستدامة والعادلة لجمٌع قطاعات المجتمع لتحقٌق نتابج تنموٌة أفضل ٌلمسها 

تعددت الشواهد التى أثارت شكوكا وتساإالت حول وذلك بعد أن  , المواطنون وتدعم شعورهم الوطنً

 مصداقٌة التحقق الفعلى للتنمٌة االجتماعٌة فى المرحلة الالحقة للنمو االقتصادى للدول النامٌة حٌث تالحظ

تبنً سٌاسات اقتصادٌة تركز علً النمو االقتصادي قد أدي إلً تؤثٌرات اجتماعٌة مغاٌرة لفكرة تساقط أن 

 : علً النحو التالً , ثمار النمو

لتؤتى ) المشاكل االجتماعٌة والسٌاسٌة التى صاحبت التركٌز على أولوٌة التنمٌة اإلقتصادٌـة تتعدد  (1)

وإنتشار المشاكل الصحٌة فضال  حٌث لوحظ إرتفاع معـدالت الجرٌمـة (بعد ذلك التنمٌة االجتماعٌة

. (مثل التلوث فى األرض والماء والجو وإستنزاف الموارد الطبٌعٌة)عن المشاكل المرتبطة بالبٌبة 

أدى إستهداف التنمٌة اإلقتصادٌة كؤولوٌة إلى تحقٌق نمو سرٌع وملحوظ على المستوى االقتصادى   (2)

 إتساع إلً-  فً معظم التجارب التً تبنت هذا اإلسلوب- إال أنه علً الجانب األخر أدي  , الكلى 

إذ لم ٌإدى " الدخل المتوسط"الفجوة بٌن دخول فبات المجتمع الواحد خاصة فى الدول النامٌة ذات 

النمو االقتصادى الذى تحقق إلى إنخفاض فى معدالت الفقر بل على العكس زادت شدته ولوحظ 

ٌمثلون أقل من )من عابد النمو فى معظم الدول إلى ذوى الدخل المرتفع % 50إتجاه أكثر من 

ومن هنا أكدت الخبرة أن النمو االقتصادى لم ٌإدى إلى إنخفاض معدالت الفقر  (من السكان% 20

. بل أدى إلى أن ٌزداد الفقراء فقراً  (سواء فى األجل القصٌر أو فى األجل المتوسط)

وفقاً للبند السابق تبٌن أن مراحل التنمٌة والنمو االقتصادى فى الدول النامٌة ال تؤخذ ذات إتجاه   (3)

وتكشف الدول النامٌة أن ذلك )مراحل النمو االقتصادى فى الدول المتقدمة أو فى الدول الصناعٌة 

ٌرجع لعدة أسباب منها ندرة الموارد األساسٌة ونقص رأس المال وعدم توافر البنٌة التحتٌة 

اإلقتصادٌة وإنخفاض مستوى التنمٌة البشرٌة إلنخفاض مستوى التعلٌم وإنتشار األمراض واآلثار 

 .(السلبٌة للبٌبة االجتماعٌة التقلٌدٌة والمواقف الثقافٌة المعاكسة

 

 

: أوضاع الحماية االجتماعية فى العالم العربى. 2

تتعدد وتتطور أوضاع الحماٌة االجتماعٌة على المستوى العربى إتفاقاً مع تعدد وتطور األحوال 

وبصورة عامة ٌمكن النظر إلً أوضاع الحماٌة االجتماعٌة . والظروف اإلقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة

 :فً بلداننا العربٌة وفقا لما ٌلً



3 

 

 ٌنتشر كل من تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وتؤمٌن إصابات العمل فى مختلف الدول العربٌة. أ

شؤنها فى ذلك شؤن دول العالم أما الحماٌة االجتماعٌة لحاالت المرض واألمومة فتتم فى بعض 

تؤمٌن المرض واألمومة فى مصر والجزابر )الدول العربٌة من خالل التؤمٌنات االجتماعٌة 

وفى دول أخرى توفر الحماٌة االجتماعٌة لحاالت المرض واألمومة ومن خالل  (والمغرب ولٌبٌا

كما فى البحرٌن واألردن والكوٌت ولبنان والسعودٌة )برامج أخرى أو المساعدات االجتماعٌة  

. (1)رقم جدول كما هو موضح بال (وسورٌا والٌمن

( 1)جدول 

مدى إنتشار أنواع نظم التأمينات االجتماعية على المستوى العربى 

 الدولة
شٌخوخة 

 وعجز ووفاه

 مرض وأمومة
إصابة 

 عمل
 إعانات عابلٌة بطالة

 مزاٌا نقدٌة ورعاٌة طبٌة مزاٌا نقدٌة

 (1) ٌوجد ٌوجد (1) (1) ٌوجد بحرٌنال

 (1) (1) ٌوجد (1) (1) ٌوجد األردن

 (1) (1)  (1) (1) ٌوجد الكوٌت

 ٌوجد (1) ٌوجد رعاٌة طبٌة فقط (1) ٌوجد لبنان

 (1) (1) ٌوجد (1) (1) ٌوجد عمان

 (1) (1) ٌوجد (1) (1) ٌوجدالسعودٌة 

 (1) (1) ٌوجد (1) (1) ٌوجدسورٌا 

 (1) (1) ٌوجد (1) (1) ٌوجد الٌمن

 ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد الجزابر

  ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد مصر

   ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد لٌبٌا

   ٌوجد ٌوجد  ٌوجد مورٌتانٌا

 ٌوجد  ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد المغرب

   ٌوجد  ٌوجد سودان ال

 ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجدٌوجد تونس 

 ,Social Security Programs Throughout the World, 2008, 2009, U.S. Social Security Administration :المصدر

Office of Retirement and Disability Policy. 

. من خالل برامج أخرى أو مساعدات (1)

اإلهتمام الربٌسى لنظم التؤمٌنات االجتماعٌة السابدة فى العالم العربى فى توفٌر مزاٌا  ٌتمثل - ب

 ( الزراعة قطاعفى غٌر) إتفاقاً مع إهتمامها وإمتدادها الفبوى للعاملٌن بؤجر تقاعد مرتبطة بالدخل

(.  2جدول )
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( 2)جدول 

نظم التقاعد اإلجبارية على المستوى العربى  (معاشات)تعدد صور ومزايا 

 الدولة
معاشات 

 ةموحد

مزاٌا مرتبطه 

 بالدخل

نظام قومى 

 موحد

صنادٌق 

 إدخار

نظم 

 مهنٌة

نظم تقاعدٌة 

 فردٌة

     ٌوجد  بحرٌنال

     ٌوجد  األردن

     ٌوجد  الكوٌت

     ٌوجد  لبنان

     ٌوجد  عمان

     ٌوجد السعودٌة 

     ٌوجد سورٌا 

     ٌوجد الٌمن 

     ٌوجد  الجزابر

  ٌوجد ٌوجد ٌوجد ٌوجد  مصر

     ٌوجد  لٌبٌا

     ٌوجد  مورٌتانٌا

     ٌوجد  المغرب

     ٌوجد سودان ال

     ٌوجد تونس 

 Social Security Programs Throughout the World, 2008, 2009, U.S. Social Security :المصدر

Administration, Office of Retirement and Disability Policy. 

 

فى الكوٌت % 15تتفاوت إشتراكات العمال وأصحاب األعمال لنظم التؤمٌن االجتماعٌة العربٌة بٌن  - ج

وتتراوح على  (شاملة إشتراكات كل من التؤمٌن الصحى وتؤمٌن البطالة) من األجور فى مصر% 40و

ومن الجدٌر  .الدول االسكندنافٌة والنمسافى % 42.5فى المكسٌك ورواندا و% 8المستوى الدولى بٌن 

بالذكر تحمل أصحاب األعمال بتكلفة تؤمٌن األعانات العابلٌة وتكلفة التؤمٌن ضد البطالة فى العدٌد من دول 

. العالم بما فى ذلك بلدان نامٌة

( 3)جدول 

  )%(مصادر التمويل كنسبة مئوية من الدخل
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 الدولة

 جمٌع أنواع التؤمٌن اإلجتماعىشٌخوخة وعجز ووفاة 

مإمن 

 علٌه

صاحب 

 عمل
 المجموع

مإمن 

 علٌه

صاحب 

 عمل
 المجموع

 20 13 7 15 9 6 بحرٌنال

 16.5 11 5.5 14.5 9 5.5 األردن

 15 10 5 15 10 5 الكوٌت

 23.5 21.5 2 8.5 8.5 0 لبنان

 17 10.5 6.5 16 9.5 6.5 عمان

 20 11 9 18 9 9السعودٌة 

 24 17 7 21 14 7سورٌا 

 19 13 6 15 9 6 الٌمن

 34 25 9 17 10 7 الجزابر

 26 14 30 17 13 مصر
 شاملة التؤمٌن 40

 الصحى وتؤمٌن البطالة

 لٌبٌا
(2)

3.75 

(2)

10.5 
(2)14.25 5.25 

(2)

12.95 
18.2 

 16 15 1 3 2 1 مورٌتانٌا

 24.29 18(1) 6.29 11.89 7.93 3.96 المغرب

 27 19 8 25 17 8سودان ال

 24.25 15.45 8.8 12.5 7.76 4.74تونس 

 Social Security Programs Throughout the World, 2008, 2009, U.S. Social Security :المصدر

Administration, Office of Retirement and Disability Policy. 

. ٌتحمل اصحاب األعمال تكلفة اإلصابات والبطالة (1)

شٌخوخة وعجز ووفاة وإصابات وصحى وبطالة وإعانات عابلٌة مع مالحظة إقتصار التغطٌة فى بعض البرامج على بعض ذوى  (2)

. األجور

فى السودان % 0.1تتراوح موارد ونفقات تدابٌر الضمان اإلجتماعى على المستوى العربى بٌن - د

فى السوٌد % 36 وعلى المستوى الدول األوروبٌة تصل إلى من الناتج القومى المحلى فى الجزابر% 7.6و

فإنها % 20.2و% 12.2وفٌما عدا الوضع فى كندا والوالٌات المتحدة وكوبا حٌث تتراوح النسبة بٌن , 

. على المستوى الدولى% 35.9و% 0.3تتراوح بٌن 
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كٌف تنخفض موارد ونفقات الضمان اإلجتماعى كنسبة من إجمالى الناتج القومى رغم  (4)وٌبٌن لنا الجدول 

من الناتج القومى المحلى % 0.127الموارد )كما فى السودان  (إشتداد الحاجة إلٌهابسبب )ضرورة تزاٌدها 

%(. 0.9والنفقات % 1الموارد )ومورٌتانٌا  (%0.03والنفقات 

( 4)جدول 

موارد ونفقات تدابير الضمان اإلجتماعى 

 

م 

 

 الدولة

النسبة المبوٌة من إجمالى الناتج القومى 

% النفقات % الموارد 

 1.1 3.4 مصــــر 1

 0.03 0.127 الســودان 2

 1.5 0.6 السعودٌة 3

 5 5.5 تونــس 4

 3 6.6 الكوٌــــت 5

 0.7 2.9 البحـــرٌن 6

 1.6 2.4 المغـــــرب 7

 7.6 7.4 الجـــــزابر 8

 0.7 1.5 سورٌـــــا 9

 2.8 3.4 لٌبٌـــــا 10

 0.9 1 مورٌتانـٌا 11

 0.2 0.2 اإلمــارات 12

 .Social Security Programs Throughout the World, 2008, 2009, U.S :المصدر

Social Security Administration, Office of Retirement and Disability Policy. 

 

وعلى العكس من ذلك تصل موارد ونفقات مزاٌا تدابٌر الضمان اإلجتماعى فى السوٌد ألعلى نسبة 

% 28.5و% 32.5)وتلى السوٌد هولندا  (%35.9والنفقات % 36.4الموارد )إلى إجمالى الناتج القومى 

 (على التوالى% 27.1و% 27.6)وفرنسا  (على التوالى% 28.4و% 29.4)والدانمارك  (على التوالى

والنفقات )من الناتج القومى المحلى % 7.4وعلى المستوى العربى تصل نسبة الموارد فى الجزابر إلى .. 

%( ..  3والنفقات )% 6.6وتصل فى الكوٌت إلى  (7.6%

  :فى القطاع الزراعىللعاملٌن الحماٌة االجتماعٌة ضعف برامج . ه
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هناك ضعف واضح فً برامج الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع الزراعً وذلك علً الرغم من 

 الدور المتزاٌد  علًالتقارٌر السنوٌة للتنمٌة البشرٌة التى ٌعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمابى تإكدأن 

عالقة عكسٌة بٌن نسبة السكان العاملٌن بالرٌف بسبب وجود للحماٌة االجتماعٌة فى القطاع الزراعى 

الذي توضحه ومستوى التنمٌة البشرٌة الذى ٌالحظ إنخفاضه مع إزدٌاد نسبة العاملٌن فى الرٌف على النحو 

: تقارٌر التنمٌة البشرٌة الدولٌة والتً ٌظهر منها ما ٌلً

  وفى الٌمن إلى حوالى الثلثٌن % 60ترتفع نسبة سكان الرٌف فى السودان ومورٌتانٌا إلى حوالى

. وهذه الدول الثالث ذات مستوى تنمٌة بشرٌة منخفض

  فى الدول ذات المستوى المتوسط للتنمٌة البشرٌة تكون نسبة سكان الحضر أعلى من نسبة سكان

. (كما هو الحال فى األردن والجزابر وفلسطٌن وسورٌا والمغرب والعراق)الرٌف 

  ٌرتفع مستوى التنمٌة البشرٌة فى السعودٌة والكوٌت ولٌبٌا ولبنان وعمان وتونس وجمٌعها دول

من % 32.3من إجمالى السكان فى الكوٌت و% 1.6تنخفض فٌها نسبة سكان الرٌف وتتراوح بٌن 

. إجمالى السكان فى تونس

  حٌث ال ٌتجاوز سكان الرٌف )ٌرتفع مستوى التنمٌة البشرٌة بصورة ملحوظة فى كل من قطر

سكان الرٌف )واإلمارات  (من السكان% 11.3حٌث ٌدور سكان الرٌف حول )والبحرٌن  (4.1%

. (من إجمالى السكان% 15.6

  تعتبر الصومال خارج المستوٌات الدولٌة للتنمٌة البشرٌة وفٌها تصل نسبة العاملٌن فى الرٌف إلى

. من السكان% 62.1

  لقطاع المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغرلحماٌة االجتماعٌة نظم ل ضعف أو عدم وجود- و

من المنشآت العربٌة ، وتقع نسبة هامة منها فى القطاع % 85المنشآت الصغرى تمثل ما ٌزٌد عن 

غٌر المنظم ، وهى أكبر مولد لفرص العمل ، وهى مع مٌزاتها الكثٌرة إال أن ظروف وشروط العمل فٌها 

 .بحاجة إلى رعاٌة وتطوٌر

 نجد مساهمة المنشآت دون الكبٌرة فى مجال التشغٌل , دورها فً مختلف دول العالم  قارنا بٌن فإذا 

وتساهم  .نسبة إلى التشغٌل الكلى  (فى الٌونان)% 88و (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)% 52تتراوح ما بٌن 

. فى البرتغال % 73وقرابة  (كورٌا الجنوبٌة)% 46هذه المنشآت فى القٌمة المضافة بنسبة تتراوح ما بٌن 

. فى إٌطالٌا% 85فى فنلندا و% 23وتساهم أٌضا فى التصدٌر بنسبة تتراوح ما بٌن 
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أما الصورة فى البلدان العربٌة لتلك المساهمة فهى أوضح فى التشغٌل ، فمساهمتها فى الناتج 

أما مساهمة هذه . منه % 40المحلى تشوشه عوابد النفط التى طغت على الناتج المحلى العربى ، إذ تمثل 

المنشآت فى التصدٌر فما ٌزال محددا فى بلداننا فهى تعتمد على األسواق المحلٌة وال نجد إال استثناءات فى 

. حالة لبنان أو فى بعض القطاعات مثل األلبسة الجاهزة فى المغرب وتونس واألردن 

والبلدان  . ملٌون عامل30 ملٌون منشؤة تشغل قرابة 12 بنحو د العربٌةبالالدد هذه المنشآت فى عوٌقدر

العربٌة بحاجة إلى زٌادة عدد هذه المنشآت ، فنسبة عدد هذه المنشآت إلى كل ألف من القوى العاملة الٌزٌد 

فى البلدان العربٌة لكنها ثالثة أضعاف ذلك فى بلدان آسٌا ، ونجد فى أمرٌكا الالتٌنٌة  (%0.47)عن 

. ضعف ما لدٌنا من منشآت 

وتشمل المنشآت الصغرى فى البلدان العربٌة تلك التى تقام فى إطار التشغٌل الذاتى ، وٌقدر بؤنه ما 

. من اإلناث ٌعملون فى إطار التشغٌل الذاتى% 12.5ٌقارب من ثلث القوة العاملة العربٌة من الذكور و 

فإنه ال ٌنال قدرا موازٌا من وبالرغم من الدور الحٌوي الذي ٌلعبه هذا القطاع فً االقتصادات العربٌة 

 فى التنمٌة اإلقتصادٌة واالجتماعٌة وتحقٌق مستوى أفضل من العمل هاإلهتمام الحكومى الرسمى لٌإدى دور

. الالبق للعاملٌن

 إلى جمٌع اإلنشطة اإلقتصادٌة التى ٌمارسها العمال والوحدات لهورغم إمتداد النشاط االقتصادى 

 وٌنتقلون من عمل ونشاط أغلب العاملٌن فى هذه األنشطة تعمل خارج النطاق الرسمىاإلقتصادٌة إال أن 

. إلى عمل ونشاط آخر ومع تواضع دخولهم تتزاٌد شدة الفقر بٌنهم وتتعدد أبعاده

وتسود فى اإلقتصاد غٌر المنظم الوحدات الصغٌرة جدا التى تنتج وتوزع السلع والخدمات وتتؤلف من 

منتجٌن مستقلٌن ٌعملون لحسابهم الخاص وبعضهم ٌستخدم عماال من األسرة أو عددا قلٌال من العمال بؤجر 

. أو التالمٌذ الصناعٌٌن

أغلب األنشطة اإلنتاجٌة فى القطاع غٌر الرسمى تخرج عن إطار التشرٌعات القانونٌة سواء كما أن 

أو المتصلة بالحماٌة االجتماعٌة والعالقات  (غالبا ال توجد لدٌهم قدرة ضرٌبٌة)تلك المتصلة بالضرابب 

حٌث ٌتصف اإلقتصاد غٌر المنظم بإنعدام العالقات المنظمة وعدم وجود تسجٌل رسمى وتعتبر )المهنٌة 

. (أسرٌة وأملكٌة الوحدات اإلنتاجٌة ملكٌة فردٌة 

 من العمل فى معظم العاملٌن فً المنشؤت الصغٌرة ومتناهٌة الصغر أو من ٌعملون لحسابهموٌعانى 

 التدرٌب والتقاعدبٌبة ال تتفق والعمل الالبق وٌفتقدون خدمات الضمان اإلجتماعى فى مجال الصحة و

لعمالة تلك اومن هنا تبدو أهمٌة تدابٌر الحماٌة االجتماعٌة ل .وٌنتجون غالبا سلع ال تتفق ومواصفات الجودة

إستهدافا لتوفٌر دخل مناسب فى حاالت فقد القدرة على العمل من ناحٌة وللعمل على تحسٌن المهارات 
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 تمتد تؤمٌنات الشٌخوخة والعجز والوفاة ونؤمل أن  .لإلنتقال إلى قطاعات عمل تتفق وإحتٌاجات السوق

لنظام متكامل ٌضع وإصابات العمل للعاملٌن بالقطاع غٌر المنتظم من خالل توفٌر حماٌة تؤمٌنٌة تتحدد وفقا 

. فً اعتباره الخصابص الممٌزة لهذا القطاع الهش بطبٌعته

 

 :التحديات الرئيسية التى تواجه تغطية وفاعلية الحماية االجتماعية. 3

 إرتفاع معدالت الفقر مع إنخفاض اإلنفاق القومى على التعلٌم انخفاض معدالت التنمٌة البشرٌة و

: والصحة

 عن برنامج األمم المتحدة اإلنمابى إلى إرتفاع 2011شٌر تقرٌر التنمٌة البشرٌة الصادر فى نوفمبر ي

وفقاً )من السكان % 22نسبة من تقل دخولهم عن حد الفقر فى العدٌد من الدول العربٌة لترتفع إلى حوالى 

لكل من % 46.4و% 34.8فى كل من مصر وفلسطٌن والعراق وتصل إلى  (للمعدل الوطنى لخط الفقر

. الٌمن ومورٌتانٌا على التوالى

كما تإكد اإلحصابٌات تزاٌد شدة الفقر وبصورة ملحوظة فى العدٌد من الدول العربٌة حٌث تتعدد فٌها 

 (لٌتالزم فقر الدخل مع الحرمان من أساسٌات الكهرباء والوقود والصرف الصحى والسكن)أبعاد الفقر 

وسورٌا  (%37.3)وفلسطٌن  (%34.4)واألردن  (%37.1)بالنسبة لما ٌزٌد عن ثلث السكان فى تونس 

والمغرب  (%41.3)والعراق  (%40.7)من السكان فى كل من مصر % 40ولما ٌزٌد عن  (37.5%)

وتقفز إلى  (%57.1)ومورٌتانٌا  (%56.3)وتتجاوز النسبة نصف السكان فى كل من الٌمن  (45.3%)

. فى الصومال% 63.3

مع إنخفاض اإلنفاق القومى على  (د,ج,ب,أ:  مستوٌات 4 ) وٌتالزم إرتفاع معدالت وشدة الفقر 

  5خدمات التعلٌم والصحى فى أغلب الدول العربٌة وفقاً لما ٌتضح من الجدول 
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( 5)جدول 

 (األساسى)والتعليم  (العمر)توزيع السكان العرب وفقاً للصحة 

م 

 

الترتٌب الدولة 

بٌن

187 

دولة 

عدد 

السكان 

2011 

 العمر  متوسطالتعلٌم األساسى 

لمتوقع عند ا

معدالً  الوالدة

( 4)بالصحة 

اإلنفاق إلى الناتج %

المحلى اإلجمالى 

  قرابٌة

15 

% فؤكثر

التعلٌم 

اإلبتدابى 

% لألطفال

على 

التعلٌم 

على 

الصحة 

 2.8 2.8 68 100.0 90.0 7.9 30اإلمارات  أ

 2.5 2.5 67 100.0 94.7 1.9 37قطر  أ

 4.5 4.5 66 96.4 91.4 1.3 42البحرٌن  أ

 5.0 5.0 62 98.9 86.1 28.1 56السعودٌة  ب

 3.3 3.3 69 94.8 93.9 2.8 63الكوٌت  ب

 3.9 3.9 64 100.0 88.9 6.4 64لٌبٌا  ب

 8.1 8.1 62 100.0 89.6 4.3 71لبنان  ب

 3.0 3.0 65 83.9 86.6 2.8 89ُعمان  ب

 6.2 6.2 66 100.0 77.6 10.6 94تونس  ب

 9.3 9.3 63 96.8 92.2 6.3 95األردن  ج

 5.8 5.8 62 100.0 72.6 36.0 96الجزابر  ج

 5.0 5.0 60 100.0 66.4 82.5 113مصر  ج

ـ ـ غٌر مبٌن  78.9 94.6 4.2 114فلسطٌن  ج

 2.9 2.9 63 100.0 84.2 20.8 119سورٌا  ج

 5.5 5.5 62 100.0 56.1 32.3 130المغرب  ج

 3.9 3.9 54 100.0 78.1 32.7 132العراق  ج

 5.6 5.6 54 85.4 62.4 24.8 154الٌمن  د

 2.5 2.5 51 100.0 57.5 3.5 159مورٌتانٌا  د

 7.3 7.3 50 74.0 70.2 44.6 169السودان  د

 (.UNDP)البرنامج االنمابً لألمم المتحدة , 2012تقرٌر التنمٌة البشرٌة : المصدر
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من الناتج المحلى اإلجمالى % 10.2فى حٌن تبلغ نسبة متوسط اإلنفاق الدولى على التعلٌم و

وفقاً للسابد فى الدول ذات التنمٌة البشرٌة المنخفضة )تنخفض هذه النسبة إلى النصف فى الدول العربٌة 

. (والمتوسطة

من الناتج المحلى اإلجمالى فإن تلك النسبة % 6فى حٌن ٌبلغ متوسط اإلنفاق الدولى على الصحة و

فى الدول ذات التنمٌة البشرٌة المنخفضة وحول % 5.1تدور حول )فى الدول العربٌة % 5.3تدور حول 

. (فى الدول ذات التنمٌة البشرٌة المتوسطة% 4.5

لحصول على الرعاٌة الصحٌة اتدعٌم قدرات السكان بتمكٌنهم من وقد إهتمت الدول مإخرا ب

 فرص الفقراء ةدازي التعلٌم وتوفٌر الطعام وبوجه عام تحقٌق ضمان إجتماعى شامل ٌستهدفخدمات و

من اآلثار السلبٌة للتحوالت التى تستهدف التخفٌف الحماٌة االجتماعٌة  وتعددت برامج تهماوتدعم قدر

القومٌة التى تمس الفقراء وبدون تلك البرامج ال اإلقتصادٌة وما ٌصاحبها مما ٌسمى بالتدابٌر اإلصالحٌة 

 والعاملٌن فً  الفقراءٌتعذر تحملوتحوالت إقتصادٌة فى إصالحات أو اإلستمرار الشروع ٌمكن للدول 

والعالج أو ها المتمثلة فى زٌادة أسعار المرافق، وإلغاء الدعم العام لألغذٌة  آلثارالوظابف األقل اجرا

. تخفٌضه

 على الكسب من خالل خدمات هإالء العاملٌنوعلى الصعٌد العربى تتبٌن ضرورة وحتمٌة تدعٌم قدرة 

 إرتفاع نسبة أمٌة اإلناث فى الدول العربٌة عنها بالنسبة للذكور بسببالتعلٌم والتدرٌب والتؤهٌل بدءا بالمرأة 

  والصحة بصورة اض نسبة دخل النساء إلى الذكور وإنخفاض نسبة اإلنفاق العام على التعلٌمف إنخوكذا 

 .عامة

 إرتفاع معدالت اإلعالة مع إنخفاض نصٌب الفرد من الدخل :

بمراعاة تحدى إرتفاع معدالت وشدة الفقر على مستوى العدٌد من الدول العربٌة ٌؤتى تحد آخر ال ٌقل 

أقل من )فى األهمٌة عن التحدى األول حٌث تشٌر اإلحصاءات إلى إرتفاع نسبة المعالٌن من صغار السن 

فى العدٌد من الدول  ( عاماً 64 : 15)إلى نسبة من فى سن العمل  ( عاماً فؤكثر65)والمسنٌن  ( عاماً 14

وتشتد اآلثار السلبٌة إلرتفاع معدالت اإلعالة بمالحظة تالزم تلك المعدالت عكسٌاً مع نصٌب ... العربٌة 

لٌساهم ذلك فى شدة الفقر  (وبالتالى إرتفاع معدالت اإلعالة بالنسبة لذوى الدخول المنخفضة)الفرد من الدخل 

وتزاٌد الحاجة للحماٌة االجتماعٌة ولبٌان ذلك نشٌر إلى إنخفاض نصٌب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى 

 فى حٌن ٌصل معدل اإلعالة إلى (PPPمقوما بسعر الشراء  )  دوالر1900فى مورٌتانٌا إلى حوالى 

مقوما بسعر الشراء  ) دوالر2470وفى حٌن ٌرتفع نصٌب الفرد من الناتج المحلى إلى % ..  74حوالى 

PPP) وعلى صعٌد آخر فحٌث ٌرتفع نصٌب الفرد ,%   87.1  فى الٌمن فإن معدل اإلعالة ٌرتفع إلى  
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 91379)   وقطر (PPPمقوما بسعر الشراء  ) ( دوالر57744)إلى أعلى معدالته فى كل من اإلمارات 

فى % 17.7 فإن نسبة اإلعالة تنخفض ألدنى معدالتها لتصبح ,  (PPPمقوما بسعر الشراء  ) (دوالر

 .  وهذا الوضع ٌتطلب سٌاسات مختلفة للحماٌة االجتماعٌة وفقا لحالة كل دولة.فى اإلمارات% 21قطر و

وعلً الرغم من نجاح العدٌد من البرامج االجتماعٌة للتعامل مع تلك المشكلة إال أن المنطقة العربٌة 

الزالت تمثل أقل النسب العالمٌة للسكان فً سن العمل ألسباب اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة كما ٌظهر فً 

 .وهو ما قد ٌستلزم برامج اجتماعٌة ذات طبٌعة خاصة للمنطقة,  (1)الشكل رقم 

 

 

 قاعدة بٌانات البنك الدولً وتجمٌع بٌانات الدول العربٌة: المصدر

 

 تزاٌد معدالت وشدة البطالة :

فى بداٌة األلفٌة % 14ترتفع معدالت البطالة فى الدول العربٌة فالمعدل العام للبطالة فٌها بلغ قرابة 

وإنخفاضاً مهما . هذا المعدل قد شهد إنخفاضاً كبٌراً خاصة فى حاالت الجزابر والبحرٌن وعمانكان الثالثة و

 وذلك خالل الحقبة بعد ذلك فى حالتى السعودٌة والمغرب وإنخفاضاً طفٌفاً فى حاالت األردن وتونس ومصر

قبل سنتٌن وتقدر % 15لكن هذا المعدل العام قد إرتفع مجدداً فى البلدان العربٌة لٌبلغ , األولً من األلفٌة 

هذه السنة وذلك بسبب آثار األزمة اإلقتصادٌة العالمٌة على % 17منظمة العمل العربٌة بؤنه قد تجاوز 

بعد % 13.5ففى مصر إرتفع معدل البطالة لٌقارب . التشغٌل ثم كؤحد إنعكاسات ما ٌعرف بالربٌع العربى

أما فى لٌبٌا فقبٌل الثورة فٌها %. 13بعد أن كان قرابة % 16وفى تونس تجاوز هذا المعدل % 9أن كان 

58

60

62

64

66

68

70

72

الدول العربية الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

أوربا ووسط اسيا امريكا الالتينية المتوسط العالمي

نسبة السكان في سن العمل إلجمالي السكان
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وربما أصبح أعلى من ذلك حالٌاً أما فى الٌمن وسورٌا فالتقدٌرات أكثر تشاإماً لكن % 18بلغ هذا المعدل 

ٌقدر أٌضاً أن هذا الوضع الناتج عن اإلحتجاجات الشعبٌة، وعدم اإلستقرار الذى ما ٌزال سابداً سوف ٌتغٌر 

. ، خاصة إذا أعطت الحكومات أولوٌة لقضاٌا التشغٌلالفترة المقبلةتدرٌجٌاً خالل 

إذ بلغت مستوٌات التشغٌل، حدود التشغٌل الكامل , أما الوضع فى البلدان العربٌة الخلٌجٌة فهو مختلف 

بٌن المواطنٌن خاصة فى قطر والبحرٌن وإلى حد ما اإلمارات العربٌة المتحدة والكوٌت أما فى السعودٌة 

وسٌنخفض هذا المعدل دون شك بإستكمال تطبٌق % 6 تصل إلً إذ فً مستوي متوسط  تزال البطالة الف

لكن تبقى ,  ملٌار دوالر 30اإلجراءات المعتمدة أخٌراً لصالح تشغٌل الوطنٌٌن والتى تجاوزت إعتماداتها 

للجوانب االجتماعٌة التى تعٌق إندماج المرأة الكامل فى نظرا لحل فً امشكلة تشغٌل اإلناث أكثر صعوبة 

أسواق العمل،  وٌنطبق جانب من هذا اإلعتبار على ضعف تشغٌل اإلناث فى باقى البلدان العربٌة  

والمإسف فى هذه الظاهرة أن اإلناث الجامعٌات أكثر عرضة للبطالة كما هى الحال فى فلسطٌن ومصر 

. والسعودٌة ناهٌك عن اإلرتفاع القٌاسى لمعدل التعطل لذوات التعلٌم المتوسط

 بلغ معدل البطالة فى الفبة 2011والظاهرة األبرز هى إرتفاع معدالت البطالة بٌن الشباب ففى عام 

فى سورٌا  وكذا األمر فى % 20.8فى فلسطٌن و% 39.6فى األردن و% 26.7 سنة 24-20العمرٌة 

.  وبصفة عامة فإن البطالة بٌن الشباب هى ضعف المعدل العام للبطالة. غالبٌة البلدان العربٌة

وفى هذا المجال تبدو األهمٌة المتزاٌدة لتؤمٌن البطالة مع تعدد األزمات المالٌة واإلقتصادٌة حٌث ٌعمل 

على إستقرار مستوى الطلب اإلستهالكى على  السلع والخدمات  كما ٌوفر المعلومات األساسٌة عن سوق 

العمل المطلوبة لوضع السٌاسات اإلقتصادٌة واإلستثمارٌة، فى مرحلة التحوالت الهٌكلٌة التى تصاحب 

وهو بهذا ٌلعب دورٌن أحدهما اقتصادي ٌتمثل فً االحتفاظ بالطلب عند , عملٌات اإلصالح االقتصادى 

واألخر ٌتمثل فً الدور االجتماعً الذي , مستوٌات تقلل من امكانٌة حدوث تباطإ فً النمو أو أنكماش 

 .ٌحفظ للعامل جزء من كرامته وٌزٌد من دوافعه للبحث عن وظٌفة جدٌدة

 تفعٌل برامج التدرٌب والتؤهٌل والتوزٌع الجغرافى العادل إلًفى مجال التشغٌل كما ٌحتاج األمر 

ووفقا لذلك ٌصبح من الضرورى اإلهتمام بتحسٌن خواص . لفرص العمل وتحسٌن القدرات على الكسب

األٌدى العاملة العربٌة بدءا من معالجة مشكلة األمٌة وتؤتى بعد ذلك التنمٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة التى تستهدف 

. رفع مستوى ونوعٌة ومهارة األٌدى العاملة

   الوظابفهشاشة نسبة كبٌرة من: 
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 ال ٌمكن أن ترتب فً خانة العمل الالبق من حٌث الدٌمومة واألجر الوظابف الحالٌةن نسبة كبٌرة من إ

وهوما ٌفسر ارتفاع نسبة العاملٌن .  حٌث أن أغلبها فً القطاع الخاص غٌر المنظموظروف العمل األخرى

.  القطاع غٌر المنظم فً القطاع المنظمآلٌات إلدماج  وإٌجاد العملالفقراء،  مما ٌتطلب إعادة النظر فً بٌبة 

على القطاع  الخاص  (بما فٌه انخفاض مستوى األجر )وال تقتصر هشاشة العمل ونقص العمل الالبق 

فالواقع أن نسبة كبٌرة . كالقطاع غٌر المنظم، بل امتدت تدرٌجٌا نحو القطاع العمومً فً السنوات األخٌرة

غٌر .  بمعدالت اجر منخفضةتصفمن مناصب العمل المتوافرة ال تتوافر فٌها شروط العمل الالبق، فهً ت

وال تتوافر على المعاٌٌر األساسٌة للعمل كاألمن والسالمة والنظافة وال على ظروف العمل . مضمونة 

وتنعكس هذه فً وجود . األخرى من حٌث ساعات العمل والعطل والتؤمٌن والتقاعد والتمثٌل العمالً 

. وتوسع القطاع غٌر المنظم من جهة، والعمالة الفقٌرة من جهة أخرى 

( شمال إفرٌقٌا العربٌة)فً دول  ( دوالر فؤقل ٌومٌا2)وتبٌن اإلحصاءات المتوافرة حول العمالة الفقٌرة 

مبوٌة لتستقر فً . نقطة11أن نسبتها من مجمل العمالة  لم تنخفض خالل العقد األخٌر إال بما ٌقل عن 

 بعد أن كان فً بداٌة 2009فً % 40.5، أما التشغٌل الهش فقد كاد ٌمس ما ٌزٌد على %32 عند 2009

: ، وٌوضح الشكل التالً الظاهرتٌن فى الدول العربٌة بشمال إفرٌقٌا %42العقد نفسه ٌمثل 
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وتحتاج هذه الظروف إلً سٌاسات اجتماعٌة قد ٌتزاٌد فٌها دور الدولة مع التسلٌم بصعوبة تحقق ذلك 

لكن وجود سٌاسات واضحة فً . المطلب فً ظل الظروف االقتصادٌة التً تشهدها العدٌد من دول المنطقة

 .هذا المجال تعد خطوة اساسٌة للحركة فً هذا االتجاه

  ًالفقراءألزمات المالٌة واإلقتصادٌة العالمٌة وإنعكاساتها على اآثار تزاٌد الحاجة لتالف: 

 فً العدٌد من الدول العربٌة نتٌجة لألزمات المالٌة واالقتصادٌة الدولٌة والتً  االجتماعٌةالظروفتؤثر ت

 سٌاسات مالٌة تستهدف خفض العجز فى بعض الدول إلقرار تزاٌدت فً اآلونة األخٌرة مما ٌضطر 

العمل على زٌادة : خفض اإلنفاق العام، واآلخر: الموازنة العامة للدولة من خالل إتجاهٌن، أولهما 

اإلٌرادات العامة من ناحٌة وإتباع سٌاسة إنكماشٌة تعمل على الحد من الطلب الكلى الفعال من ناحٌة أخرى 

ومن األدوات التى تستخدم فى ذلك السقوف اإلبتمانٌة للبنوك، ورفع معدالت الفابدة، وإصدار أذون )

الخزانة، وتحرٌر وتوحٌد سعر الصرف فى سعر واحد واقعى ناشا عن تفاعل العرض والطلب، وتحرٌر 

وهو ما ٌنعكس  , (التجارة الخارجٌة مع إتاحة دور متعاظم للقطاع الخاص فى ظل آلٌات العرض والطلب

 .سلبا علً البرامج االجتماعٌة وٌنتهً األمر بتحمل األكثر فقرا واألكثر هشاشة لتبعات تلك السٌاسات

 الوظٌفة األساسٌة للدولة ٌجب أن تكون حمابٌة ضد اإلعتداءات ومن الضروري هنا التوجٌه إلى أن 

المتعددة التى ٌشعر فٌها الفرد بؤنه ضحٌة، وعلى الدولة اإلهتمام بعدالة توزٌع الدخول، والدفاع عن الحقوق 

األساسٌة للمواطنٌن وضرورة مراعاة اإلطار اإلجتماعى خاصة خالل عملٌتى اإلدماج والتهمٌش اللتٌن 

: وفى ذلك كله ٌتعٌن على الحكومات إدراك اآلتى .تتسم بهما العولمة

o تؤثر التشرٌعات االجتماعٌة بالظروف اإلقتصادٌة والمعاٌٌر الدولٌة. 

o  أهمٌة التنسٌق بٌن السٌاسات اإلقتصادٌة والسٌاسات االجتماعٌة والعمالٌة تحقٌقاً للحماٌة

 .والعدالة االجتماعٌة

 تزاٌد أعباء تدابٌر الحماٌة االجتماعٌة :

قومٌة )ٌتمثل جوهر الحماٌة االجتماعٌة لتدابٌر الضمان اإلجتماعى سواء فى ذلك التدابٌر التؤمٌنٌة 

أو تدابٌر المساعدات العامة واإلعانات العابلٌة التى تعمل جمٌعهاً على ضمان الدخل وتعوٌض  (وفبوٌة

وتتكامل مع تلك التدابٌر تدابٌر تنمٌة القدرة على العمل والتكسب المتمثلة أساساً فى التعلٌم .. األخطار 

. وتحسٌن الخصابص صحٌاً ,  (والتدرٌب والتؤهٌل المهنى والحرفى)

وإزاء شمول تلك التدابٌر للمجتمع بؤكمله مع تعدد مجاالتها فإن أعباءها المالٌة تمثل التحدى األكبر أمام 

وٌتعٌن فى هذا المجال الفصل بٌن المساعدات االجتماعٌة وخدمات ... الدول بما ٌحد من قدرتها وفاعلٌتها 

والتى تتحملها عادة الدولة بإعتبارها الممثلة للمجتمع  (اإلعانات العابلٌة وخدمات الصحة والتعلٌم)الضمان 
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وفى مجال ترشٌد وتٌسٌر أعباءها تعمل الدول على دمج تدابٌر المساعدات االجتماعٌة مع نظم التؤمٌن ... 

اإلجتماعى فى نظام أو إطار واحد مع تنظٌم مستوى مساهمة الدولة فى التموٌل إلى جانب المإمن علٌهم 

وقد تفرض بعض الدول ضرابب معٌنة للمساهمة فى التموٌل، وتقوم دول أخرى  , وأصحاب األعمال 

. بتخصٌص جزء من اإلنتاج القومى للتموٌل

  برامج اإلصالح االقتصادى وإعادة الهٌكلة على المستوى العربى مواجهة تداعٌات  :

 تزاٌد حدة مشكلة البطالة وهنا ٌتعٌن التخطٌط  وإعادة الهٌكلةتصاحب عملٌات اإلصالح االقتصادى

 خاصة فى الدول النامٌة حٌث ٌكون معظم العمال غٌر قادرٌن -الستخدام نظم حماٌة اجتماعٌة متطورة 

 لتوفٌر دخل مناسب للمتعطلٌن عن العمل ألسباب خارجة -على اإلدخار خالل فترات حٌاتهم العاملة 

تعوٌض جزبى للدخل حتى ٌظل هناك الدافع لسعى المتعطلٌن للعودة إلى سوق العمل فى )عن إرادتهم 

 ٌتعٌن على النظام تشجٌع وتؤهٌل وتدرٌب المتعطلٌن للتكٌف مع التغٌرات كما . (أعمال تتفق وقدراتهم

المستمرة األدوات واألسالٌب خاصة حٌث ٌإخذ اإلنتاج باإلقتصاد الحر وظروف المنافسة الدولٌة 

  .والتغٌرات التكنولوجٌة المستمرة التى تستلزم ومإهالت جدٌدة للعمل

 

 :األدوار الممتدة لنظم الحماٌة االجتماعٌة فً تحقٌق التنمٌة وحفظ السلم االجتماعً. 4

 دورا متنامٌا فً تحقٌق التنمٌة –نظم التؤمٌنات االجتماعٌة وفً قلبها - تلعب نظم الحماٌة االجتماعٌة 

المتكاملة والمستدامة وحفظ السلم االجتماعً وبما ٌضمن للمجتمعات استمرار مسٌرتها التنموٌة وتحقٌقها 

: التالىوتتضمن أدوار نظم الحماٌة االجتماعٌة علً . ألهدافها فً التحول إلً مجتمعات الرفاهٌة االقتصادٌة

 وٌتضمن ذلك, توظٌف احتٌاطٌات برامج التؤمٌنات االجتماعٌة: 

o لزٌادة معدالت االستثمار المحلً  تراكم إحتٌاطات ومخصصات األخطار التؤمٌنٌة توظٌف

 . ومن ثم زٌادة معدالت النمو االقتصادي

o  (اإلصالح االقتصادى)اآلثار السلبٌة لعملٌات إعادة الهٌكلة اإلقتصادٌة معالجة . 

o توفٌر بدابل مناسبة لحاالت التقاعد المبكر التً تتضمنها برامج االصالح االقتصادي. 

 ضمان الدخلمع دور الضمان اإلجتماعى إلى تحسٌن القدرة على الكسب مد  :

تفعٌل تدابٌر الضمان اإلجتماعى لتنتقل من مجرد ضمان فقر الدخل إلى تحسٌن هناك حاجة حقٌقٌة ل

: الدخل من خالل تنمٌة القدرة على التكسب وزٌادة اإلنتاجٌة وفقاً للتداعى المبٌن فٌما ٌلى
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o  من خالل التؤمٌنات االجتماعٌة  (الفقر النقدى)الدور التقلٌدى لضمان فقر الدخل لمواجهة الفقر

 .والمساعدات االجتماعٌة

o تعددت  حٌث تفعٌل دور الضمان اإلجتماعى لضمان العمل الالبق وتحسٌن القدرة على التكسب 

 العدٌد من الخدمات واإلعانات العٌنٌة والنقدٌة إلشباع حاجاتاإلجتماعى لتشمل الضمان تدابٌر 

المجال الثقافى والصحى والمهنى،   فى اإلنسانالضرورٌة وتلك الالزمة لتنمٌة قدراتالمعٌشة 

 .والعجزة والشٌوخ المرضىرعاٌة  األمومة والطفولة واٌةبتهٌبة وسابل الكسب وحموتلك الكفٌلة 

 

 :الحماٌة االجتماعٌة والعدالة االجتماعٌة. 5

تدابٌر )تهتم الحماٌة االجتماعٌة بالتنمٌة االجتماعٌة من خالل توفٌر العدٌد من الخدمات الوقابٌة 

التى تشمل خدمات التعلٌم األساسى والثقافة العامة وخدمات  ( والمرض والفقرتخفٌض مخاطر الجهل

الرعاٌة الصحٌة والعالجٌة فى حاالت المرض واإلصابة فضالً عن توفٌر خدمات وإعانات عالجٌة تؤهٌلٌة 

تعوٌضات البطالة واإلعانات العابلٌة لرعاٌة الطفولة )وتعوٌضٌة بعد وقوع المخاطر رغم الوقاٌة والتحفظ 

خدمات الضمان وتعتبر تلك الخدمات الوقابٌة والعالجٌة محور  ... (واإلحتٌاجات والطوارئ الفردٌة

الثقافٌة والصحٌة والمعاشٌة التى ٌوفرها )اإلجتماعى التى تتمثل فى جمٌع اإلجراءات واإلعانات العامة 

الضمان اإلجتماعى لجمٌع أفراد المجتمع بصورة مباشرة لغرض وقاٌتهم، من التعرض إلى مخاطر الجهل 

مع تؤهٌل العجزة ( عند تعرضهم إلٌها)وتلك التى ٌإدٌها إلنقاذهم من آثار تلك األخطار  (والمرض والفقر

ومساعدتهم إجتماعٌا على اشباع حاجاتهم الضرورٌة وحاجات  (للعودة إن أمكن إلى نشاطهم جزبٌاً أو كلٌاً )

. أسرهم كحق إنسانى لتحرٌرهم من القلق والخوف المادٌٌن ولطمؤنتهم على حٌاتهم فى الحاضر والمستقبل

خاصة بالنسبة )وتإكد اإلحصابٌات أهمٌة التنمٌة االجتماعٌة الوقابٌة والعالجٌة لمعظم السكان العرب 

حٌث تظهر المإشرات الدولٌة تدنً مستوٌات الصحة والتعلٌم والدخل فً الكثٌر من البلدان العربٌة  (للنساء

: وذلك علً النحو التالً

  اإلنخفاض النسبى فى العمر المتوقع فى الدول العربٌة ذات مستوى التنمٌة المنخفض مع إنخفاض

: اإلنفاق العام على التعلٌم والصحة

فى حٌن ٌدور العمر المتوقع عند الوالدة  أنه  فى هذا الشؤن إلى الدولٌة اإلحصابٌة التقارٌرتشٌر 

إال  عاماً 59حول  ٌدور  فى الدول العربٌة وهو عاماً 61على المستوى الدولى حول  (معدالً بالصحة)

 فى العمر المتوقع بٌن الدول العربٌة ذات التنمٌة البشرٌة المرتفعة وتلك ذات ا واضحاهناك تباٌنأن 
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 68 عاماً وٌرتفع فى اإلمارات إلى 67 عاماً وفى قطر 66التنمٌة البشرٌة المنخفضة فٌبلغ فى البحرٌن 

ومن ناحٌة أخرى فٌنخفض ...  عاماً وجمٌعها دول ذات مستوى تنمٌة مرتفع 69عاماً وفى الكوٌت إلى 

 عاماً فى 50 عاماً فى مورٌتانٌا و51 عاماً فى كل من العراق والٌمن وإلى 54متوسط العمر إلى 

 عاماً بما ٌقل عن 45 إلى لوٌنخفض فى الصوما.. السودان وهى دول ذات تنمٌة بشرٌة منخفضة 

وذلك وفقا لتقرٌر التنمٌة  عاماً 48متوسط العمر فى الدول ذات التنمٌة البشرٌة المنخفضة والبالغة 

. 2011فً نوفمبر  (UNDP)البشرٌة الصادر عن البرنامج االنمابً لألمم المتحدة 

  مع إنخفاض نصٌب الفرد من الدخل القومى (الدراسة)إنخفاض متوسط سنوات التعلٌم :

 25 اإلنخفاض النسبى الملحوظ لسنوات الدراسة سواء لألعمار توضح االحصابٌات بذات التقرٌر 

ففى حٌن ٌبلغ متوسط . عاماً فؤكثر أو تلك المتوقعة لألطفال فى الدول ذات التنمٌة البشرٌة المنخفضة

و  عاماً فؤكثر 25 عاماً لألعمار 3.1 ( دولة187 من بٌن 169وترتٌبها )سنوات الدراسة فى السودان 

 187 من 30وترتٌبها )متوسط سنوات الدراسة فى اإلمارات العربٌة المتحدة فإن  ,  عاماً للطفل4.4

.  عاماً لألطفال13.3 عاماً فؤكثر وإلى 25 عاماً لألعمار 9.3ٌرتفع إلى  (دولة

 ارتفاع مستوٌات ونسب الفقر بؤشكاله وأنواعه وتعرٌفاته المختلفة: 

تإكد اإلحصابٌات تزاٌد شدة الفقر وبصورة ملحوظة فى العدٌد من الدول العربٌة حٌث تتعدد فٌها 

 (لٌتالزم فقر الدخل مع الحرمان من أساسٌات الكهرباء والوقود والصرف الصحى والسكن)أبعاد الفقر 

%( 37.3)وفلسطٌن  (%34.4)واألردن  (%37.1)بالنسبة لما ٌزٌد عن ثلث السكان فى تونس 

والعراق  (%40.7)من السكان فى كل من مصر % 40ولما ٌزٌد عن  (%37.5)وسورٌا 

%( 56.3)وتتجاوز النسبة نصف السكان فى كل من الٌمن  (%45.3)والمغرب  (41.3%)

 )5راجع جدول ) .فى الصومال% 63.3وتقفز إلى  (%57.1)ومورٌتانٌا 

 :الحماٌة االجتماعٌة ومواجهة األزمات. 6

شهد اإلقتصاد العالمى عدٌدا من األزمات المالٌة واإلقتصادٌة التى إمتدت إلى العالم العربى وتؤثر 

بها سوق العمل فإرتفعت معدالت البطالة وإنتشرت العمالة غٌر المنتظمة وتزاٌدت أعداد األسر الفقٌرة مع 

تزاٌد حدة الفقر فى العدٌد من الدول العربٌة لٌواجه قطاع كبٌر منها ما ٌعرف بالفقر متعدد األبعاد وكان 

. لذلك تؤثٌراته السٌاسٌة السلبٌة بعٌدة المدى

وبمراعاة إنعدام المساواة بٌن الجنسٌن وإنتشار األمٌه أصبح إحترام المبادئ والحقوق األساسٌة فى العمل 

 كما وأنهامن أولى التحدٌات التى تواجه اإلستقرار السٌاسى واالقتصادى فى العدٌد من الدول العربٌة 
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تستلزم سرعة تحقٌق نمط من النمو أكثر توازنا وتحقٌقا للعدالة االجتماعٌة وإحترام الحقوق األساسٌة فى 

بإعتباره المبدأ المإسس لدستور منظمة العمل الدولٌة  (توفٌر كرامة العمل والعامل)توفٌر العمل الالبق 

وعلى مستوى تدابٌر الحماٌة االجتماعٌة أصبحت الحاجة ملحة للعمل  ... (ومفاده أن العمل لٌس بسلعه)

: الجاد فى المجاالت األتٌة

تشجٌع وتنمٌة المنشآت الصغٌرة والمتوسطة تؤسٌسا على دورها فى النمو االقتصادى وفى خلق - 1

. فرص العمل

تنمٌة وتطوٌر قدرات العاملٌن اإلنتاجٌة و القدرات التنافسٌة والمهارات لتنمٌة دخولهم وقدرتهم - 2

. على التكسب

أولوٌة توفٌر التموٌل ألساسٌات الحماٌة االجتماعٌة تفعٌال للضمان اإلجتماعى األساسى - 3

معاشات الشٌخوخة والعجز والوفاة وإعانات األمومة والطفولة وتعوٌضات البطالة بمراعاة البطالة )

الجزبٌة، الخدمات االجتماعٌة األساسٌة فى مجاالت الصحة واألسكان والمٌاة والصرف الصحى 

. (والتعلٌم واألمن الغذابى

الدعم الفعال للحوار اإلجتماعى والتصدٌق على اإلتفاقٌات العربٌة األساسٌة فى مجال العمل - 4

. والضمان اإلجتماعى

وإنطالقاً من تعدد األزمات وشدتها ٌصبح توفٌر العمل الالبق هدفا محورٌا للسٌاسات العربٌة الوطنٌة 

ولقد حان الوقت لتجدٌد اإللتزام بهدف العمل الالبق ... والقومٌة لكى تتكامل وتتسارع لتحقٌق هذا الهدف 

بوصفه أولى وسابل العدالة االجتماعٌة ولكونه فى ذات الوقت وسٌلة لتحقٌق نموا أعلى وأكثر إستدامه 

التى سٌتحتم على بلدان األقلٌم أن تعتمد علٌها بشكل متزاٌد حتى تدفع قدما بالنمو )إلنتاجٌة الٌد العاملة، 

كما أن األفاق المستقبلٌة تتطلب أن ٌكون النمو االقتصادى متالزما مع توسٌع  (االقتصادى فى المستقبل

. مجال العمل الالبق

ووفقا لذلك تعددت أسالٌب الحماٌة االجتماعٌة لتشكل إطارا ٌنظم الضمان اإلجتماعى على المستوى 

والذى  (سعٌا نحو غد أفضل)القومى لمواجهة التطور الجذرى الذى تمر به المجتمعات إجتماعٌا وإقتصادٌا 

 .تعددت آثاره على سوق وآلٌات العمل

 :النتابج المتوقعة لتفعٌل برامج الحماٌة االجتماعٌة. 7

إن وجود برامج فاعلة للحماٌة االجتماعٌة ٌمكن أن ٌحقق نتابج هامة فً مجال مكافحة مشكلتً البطالة 

 :والفقر وذلك من خالل



20 

 

  من  الدول بالحد أن اهتمام   والتجارب الدولٌةأكدت الدراسات : شدة البطالةالتخفٌف من

:  من خالل تكامل التدابٌر التالٌةاآلثار الناجمة عن شدة البطالة ٌتحقق

تطوٌر خدمات التعلٌم وشبكات األمان اإلجتماعى لتعمل على تخفٌض معدالت  .أ 

من خالل رفع مستوى التعلٌم والقضاء على أمٌة  (معدالت الخصوبة)تزاٌد السكان 

النساء من ناحٌة ومن خالل تنمٌة القدرات على التكسب لرفع مستوٌات األجور 

. وتحوٌل العمالة غٌر المنتظمة إلى عمالة منتظمة تتمتع بمستوى مرتفع من األجور

إلى جانب برامج التؤمٌن  (االجتماعٌة)توفٌر برامج لمعاشات الشٌخوخة العامة  .ب 

وٌلزم  .(بما فى ذلك مساعدات البطالة)اإلجتماعى ونظم المساعدات االجتماعٌة 

 برامج عامة لمعاشات كبار السن بهدف تحقٌق ضمان الحد السعى نحو توفٌر

كبار السن شؤن المعمول به فى معظم دول سبل المعٌشة لاألدنى لنفقات المعٌشة و

. العالم

إمتداد نظم التؤمٌن اإلجتماعى تدرٌجٌاً لتشمل كافة القوى العاملة فى المجتمع بما  .ج 

والعاملٌن فً القطاع  , (والصٌد والمهن الحرفٌة)فى ذلك العاملٌن فى الزراعة 

غٌر الرسمً بما ٌوسع مجاالت التوظف وٌسهم فً تولٌد فرص عمل سرٌعة 

وباألخص فً القطاعات الخدمٌة التً ٌشكل القطاع غٌر الرسمً جانبا كبٌرا من 

 .قوة العمل فٌها

 .إهتمام النظم التؤمٌنٌة بإعادة توزٌع الدخول لصالح الفقراء .د 

  جاءت المطالب السٌاسٌة لثورات وإنتفاضات  : بتنمٌة القدرة على الكسبمكافحة الفقر

الشعوب مصاحبة للمناداه بضرورة تحقٌق العدالة االجتماعٌة بما ٌستدعى تفعٌل تدابٌر 

الضمان اإلجتماعى لٌنتقل ضمان فقر الدخل إلى تحسٌن الدخل من خالل تنمٌة القدرة على 

التكسب وزٌادة اإلنتاجٌة ومفهومة من مجرد ضمان الدخل لٌعالج فقر الدخل إلى ضمان 

 بمراعاة مرٌحةومعٌشة البقة ومن ٌعولهم لٌكفل لكل شخص القدرات لٌعالج فقر القدرات 

. ضمان العمل وضمان الكسب ثم ضمان القدرة على العمل

  لم ٌعد عمل المرأة مجرد حق من الحقوق اإلنسانٌة بـل  :لتشغٌل المرأةالفرص زٌادة

أصبح ضرورة تحتمها األحوال اإلقتصادٌة التى أجبرت الجمٌع على العمل من أجل تؤمٌن 

ظروف معٌشٌة كرٌمة وآمنة وفى هذا اإلطار أصبح لعمل المرأة دور إقتصادى هام فى 

توفٌر مستوى معٌشة معقول لألسرة وإرتفعت نسبة النساء الالتى ٌدخلن سوق العمل خالل 
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 وٌعد .السنوات األخٌرة وأصبح عدد كبٌر منهن ٌشكل قوة إقتصادٌة نشطة فى المجتمع

وجود نظم متكاملة للحماٌة االجتماعٌة أحد أهم المحفزات لزٌادة مشاركة المرأة فً قوة 

 .العمل

  تزٌد نظم الحماٌة االجتماعٌة المتطورة والتً :التهمٌش لذوى الحاجات الخاصةمكافحة 

وبالتالً تزٌد من , تضع فً اعتباراتها االتفاقٌات الدولٌة بشؤن ذوي الحاجات الخاصة 

 .فرص تشغٌلهم وادماجهم فً المجتمع

 أوضحت التجارب :رافعة لزٌادة كفاءة وفعالٌة المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر 

الدولٌة أن أحد العناصر الربٌسة فً نجاح المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر ٌرتكز 

علً وجود نظم حماٌة اجتماعٌة تضمن للقابمٌن بها أو العاملٌن فٌها ضمانات مالبمة 

 .تعادل تلك المتاحة للمنشؤت الكبٌرة أو المتوسطة

 :خاتمة

  سٌاسات الحماٌة االجتماعٌة لم تعد مطلبا قابل للتؤجٌل ولكنه أصبح أحد العناصر األساسٌة فً أي

وهو ضمانه لالستقرار والسلم , سٌاسات اقتصادٌة تهدف لتحقٌق التنمٌة المتكاملة والمستدامة 

وٌجب الوضع فً . االجتماعً واللذان ٌعدان بدورهما مكون أساسً لتحقٌق النمو االقتصادي

حتً ولو , االعتبار أن تبنً هذه السٌاسٌات ٌجب أن ٌخرج من نطاق فكرة العجز فً الموازنات 

 .أرتبط التطبٌق بؤسلوب المراحل المحددة

  من اإلعالن العالمى  (22)الضمان االجتماعى حق من حقوق اإلنسان على نحو ما جاء فى المادة

  .(لكل شخص ، بوصفة عضوا فى المجتمع، حق فى الضمان االجتماعى  )لحقوق اإلنسان 

  الضمان االجتماعى ضرورة اجتماعٌة وحاجة اقتصادٌة به ٌتوفر أمن الدخل وتجنب الفقر واالسهام

كما أن الضمان . فى تحقٌق العدالة االجتماعٌة والتماسك االجتماعى وبناء السلم االجتماعى 

االجتماعى ٌخفف من اثر األزمات االقتصادٌة وما قد ٌتبعها من انكماش كما أنه ٌعزز اإلنتاجٌة 

 .والقابلٌة للتشغٌل 

  تمثل العناٌة بالحماٌة االجتماعٌة استجابة مباشرة لطلب الجماهٌر العربٌة فى العدٌد من البلدان التى

 .خرجت تطالب بقوة بعدالة اجتماعٌة وفرص عمل أكثر وأفضل 

 هناك حاجة عاجلة فً العدٌد من الدول العربٌة لبدء التحرك ألجل: 

 .الدراسة الجادة إلقرار نظم للتؤمٌن ضد التعطل واالستفادة من التجارب القابمة  (أ) 
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إقرار برامج واسعة لدعم الشباب الباحثٌن عن عمل من خالل نظم مساعدة شفافة وكرٌمة  (ب)

 .وبرامج تشغٌل فعالة تناسب حاجة مختلف فبات الشباب 

 .إقرار برنامج بهدف توفٌر الخدمات الصحٌة األساسٌة للجمٌع  (ج)

مد نطاق الضمان االجتماعً لكافة المنشؤت الصغٌرة ومتناهٌة الصغر وللعاملٌن فً القطاع  (د)

 .غٌر الرسمً

  ًترتكز جهود بناء نظام متكامل للحماٌة االجتماعٌة علً تكامل أدوار جمٌع األطراف المشاركة ف

 :صناعة التنمٌة بشقٌها االقتصادي واالجتماعً وذلك علً النحو التالً

 دور الحكومات: 

اقرار الحكومات بؤن التوسع فى الحماٌة االجتماعٌة أمر ممكن ال تحده موازٌن الدخل  .أ 

. واالنفاق ولكن ٌحكمها السعى لمزٌد من العدالة االجتماعٌة وتحقٌق السلم االجتماعى 

فما ٌزال نصٌب الحماٌة االجتماعٌة فى الناتج المحلى اإلجمالى للبلدان العربٌة ضبٌل 

ومجاالت التوسع الضرورٌة للحماٌة . عما علٌه الحال فى كثٌر من بلدان العالم 

 :االجتماعٌة تتضمن 

o  المتعطلٌن عن العمل والباحثٌن عنه. 

o  العاملٌن فى القطاع غٌر المنظم وفى القطاع الزراعى. 

o  المرأة المعٌلة أو ضعٌفة الدخل أو المنكوبة بفقد معٌلها. 

o  األشخاص ذوى اإلعاقة أو األمراض المزمنة. 

o  الطالب والمتعلمٌن فى مختلف مراحل التعلٌم. 

تقر الحكومات سٌاسات تناسب أوضاع بلدانها على أن تتضمن هذه السٌاسات هدف البعد  .ب 

األفقى فى التنفٌذ السرٌع للضمانات األساسٌة من قدرة على توفٌر الخدمات الصحٌة 

كما تسعى للتوسع . األساسٌة للجمٌع وضمان حد أدنى من الدخل وغٌر ذلك من مجاالت 

وتكون هذه السٌاسات فى إطار برنامج مجتمعى للتنمٌة . عمودٌا بصورة متدرجة 

 .تترابط فٌه الحماٌة االجتماعٌة ودعم التشغٌل وتشجٌع قٌام المإسسات اإلنتاجٌة 

تتولى الدولة خاصة من خالل الحكومات إدارة الحماٌة االجتماعٌة التى ٌجب أن تكون  .ج 

ومن ضمانات تحقٌق ذلك الحوار االجتماعى المتكافا والمفاوضة . فعالة وشفافة وعادلة 

 .الجماعٌة الملزمة بتشرٌعات مناسبة 
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العمل بكل الوسابل لتحوٌل االقتصاد غٌر المنظم إلى اقتصاد منظم مع مراعاة ظروف  .د 

 .التشغٌل ومناسبة التدرج فى تحقٌق ذلك 

نشر الوعى بالحماٌة االجتماعٌة كؤداة للعدالة االجتماعٌة وإدماج ذلك فى مناهج التعلٌم  .ه 

 .وتشجٌع االتجاه للتخصصات العلمٌة ذات العالقة بما فٌها الدراسات االكتوارٌة 

  دور اصحاب األعمال: 

 .المشاركة الفعالة فى الحوار االجتماعى خاصة بشؤن الحماٌة االجتماعٌة  .أ 

االلتزام التام بتطبٌق التشرٌعات الخاصة بالحماٌة االجتماعٌة واالستفادة من حاالت األعفاء  .ب 

 .من التزامات الحماٌة االجتماعٌة لتوفٌر المزٌد من فرص التشغٌل 

المساهمة فى نظم المعاشات المهنٌة وصنادٌق االدخار العامة كلما توفر االطار التشرٌعى  .ج 

 .واإلدارى لذلك 

المساهمة فى تحول االقتصاد غٌر المنظم إلً االقتصاد المنظم والمشاركة فى محاربة كل  .د 

 .أشكال االتجار بالبشر أو التمٌٌز 

  دور المنظمات النقابٌة العمالٌة: 

 .المشاركة بفعالٌة وإٌجابٌة فى متابعة تطبٌقات نظم الحماٌة االجتماعٌة  .أ 

 .تشجٌع قٌام جمعٌات تؤمٌن تعاونٌة وصنادٌق نظم تقاعد فبوٌة  .ب 

المساهمة فى تقدٌم خدمات صحٌة لألعضاء وعابالتهم ومتابعة تطوٌر نظم الصحة  .ج 

 .والسالمة المهنٌة 

  دور منظمة العمل العربية: 

 .المساهمة فى نشر الوعى بؤهمٌة الحماٌة االجتماعٌة كؤهم وسٌلة للعدالة االجتماعٌة  .أ 

التنسٌق مع مإسسات العمل العربى المشترك لدعم الحماٌة االجتماعٌة وعرض قضاٌاها  .ب 

 .الملحة على القمة العربٌة 

متابعة التصدٌق على االتفاقٌات العربٌة ذات العالقة والعمل على تطوٌر استراتٌجٌة  .ج 

 .عربٌة للحماٌة االجتماعٌة 

متابعة االنجاز فى مجال الحماٌة االجتماعٌة وعرض ذلك على دورات مإتمر العمل  .د 

 .العربى 

 


