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«حان وقت التغيري»





املقدمة:
ــم  ــأة نظ ــاى نش ــرن ع ــف ق ــن نص ــد ع ــا يزي ــي م ــن م ــم م ــى الرغ ع

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــة العربي ــة يف املنطق ــة االجتامعي ــات والحامي التأمين

ــازال  ــة م ــة التأميني ــذه االنظم ــت، اال ان ه ــي تحقق ــازات الت ــة االنج جمل

ــدا  ــتثني اح ــاملة، ال تس ــة ش ــة اجتامعي ــول اىل حامي ــري للوص ــا الكث امامه

خلفهــا، وخاصــة اولئــك املهمشــن، والفقــراء، وعــامل املياومــة، واملزارعــن، 

ــازل، ومــن هــم يف حكمهــم. والســائقن، واملوســمن، وعامــات وعــامل املن

هــذه النظــم التأمينيــة التــي مل تســتطع لغايــة اليــوم الوفــاء بفلســفة 

وجودهــا، وخاصــة يف ظــل جائحــة الكوفيــد 19، فكــم مــن عامــل مياومــة، 

او عامــل يف القطــاع غــري الرســمي، بقــي خــارج نطــاق عملهــا وعنايتهــا،!!!!! 

ــة ضاغطــة عليهــم  ــة واجتامعي ــة وصحي ــذي رتــب تبعــات اقتصادي االمــر ال

ــون. ــن يعول ــم وم وعــى ارسهــم واطفاله

ــش  ــات، تناق ــريب للنقاب ــاد الع ــن االتح ــة م ــذه، واملقدم ــف ه ــة املوق ورق

اشــكالية منظومــة الضــامن والحاميــة االجتامعيــة يف املنطقــة العربيــة 

ــا  ــع عليه ــا للتوقي ــي تضعه ــات الت ــن التوصي ــة م ــدم جمل ــام تق ــا، ك عموم

ــد  ــة، كاح ــة العربي ــادات يف املنطق ــن، واالتح ــات والنقابي ــل النقابي ــن قب م

ــة،  ــة االجتامعي ــة الحامي ــز منظوم ــة اىل تعزي ــايب، الهادف ادوات النضــال النق

ومبــا يتناســب مــع املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، واالعــان العاملــي لحقــوق 

االنســان، مبــا يضمــن كرامــة االنســان العــريب والوصــول بــه اىل حيــاة كرميــة، 

ــانيته. ــيخوته وانس ــرم ش تح
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االشكالية:
تعــاين نظــم الضــامن والحاميــة االجتامعيــة يف املنطقــة العربيــة، مــن عــدد من االشــكاليات، 

التــي تحــد مــن كفائتهــا وفعاليتهــا، مــن هنــا فــان هــذه الورقــة تقــدم جملــة االشــكاليات 

لتالية: ا

التجزئــة: االنظمــة التأمينــة يف املنطقــة العربيــة مجــزاءة، غــري مرابطــة، متعــددة   

االجهــزة التنفيذيــة، وبالتــايل غيــاب سياســات واســراتجيات عمــل موحــدة تحكــم عملهــا، 

ــا. ــع التضــارب يف ادائه ومتن

ضعــف الشــمول: وبالتــايل خلــق معاملــة غــري عادلــة بــن ابنــاء الشــعب الواحــد،   

ــن يف  ــا، كالعامل ــل حظ ــة واالق ــة واملهمش ــات الضعيف ــاه الفئ ــة تج ــلبي، وخاص ــز س ومتي

ــدم  ــن، خ ــواقن، املهاجري ــة، الس ــامل الزراع ــة، ع ــامل املياوم ــمي، وع ــري الرس ــاع غ القط

ــم. ــن يف حكمه ــازل وم املن

التطبيــق املحــدود: لقوانــن الضــامن االجتامعــي، فمعظــم مؤسســات وصناديــق   

ــن البطالــة،  ــن الصحــي، تأم الضــامن االجتامعــي يف املنطقــة العربيــة، ال تطبــق التأم

االمومــة، املنــح العائليــة.

تراجــع االمــن االقتصــادي واالجتامعــي: وخاصــة عنــد الشــيخوخة، فبعــض   

االنظمــة التأمينيــة يف املنطقــة العربيــة كلبنــان مثــا، لغايــة اليــوم ال تقــدم رواتــب 

الواحــدة. الدفعــة  بتعويــض  تكتفــي  بــل  الضــامن،  للمنتســبن لصنــدوق  تقاعديــة 

ــات  ــد مــن الفئ ــي متكــن العدي ــا، والت ــا ومالي ــح: املدروســة تأميني ــاب الرشائ غي  

االقــل دخــا مــن االنضــامم ملظلــة الضــامن االجتامعــي، ومبــا يتوافــق مــع قدراتهــم املاليــة، 

ــة. ــا منخفض ــي اص ــي ه ــم الت ــى رواتبه ــا ع ــكل ضغط ودون ان بش

ضعــف الثقــة: يف املؤسســات واالنظمــة التأمينيــة، مــام يخلــق حالــة مــن الــردد،   

وجــدوى ومأمونيــة االنضــامم تحــت مظلــة هــذه االنظمــة التأمينيــة.

ــة يف  ــي، وخاص ــامن االجتامع ــات الض ــرة يف مؤسس ــة: الجائ ــات الحكومي التدخ  

ــامن  ــوال الض ــى ام ــد ع ــع الي ــاوالت وض ــان مح ــض االحي ــتثامري، ويف بع ــب االس الجان

االجتامعــي، التــي هــي امــوال النــاس والعاملــن ومســتقبلهم.

تراجــع االســتقالية: ملؤسســات الضــامن االجتامعــي يف كثــري مــن الــدول العربيــة،   

وتقليــص اســتقاليتها املاليــة واالداريــة.

ــادي  ــق املب ــة: وتراجــع الشــفافية واملســاءلة، واالفصــاح، وتطبي ضعــف الحوكم  

االجتامعــي. الضــامن  ملؤسســات  الرشــيدة  بالحوكمــة  الخاصــة  التوجيهيــة 



5

التوصيات:
يف ضوء االشكاليات السابقة، فان هذه الورقة تقدم جملة التوصيات، وذلك كامييل:

الشعارالتوصيةاالشكالية

التجزئة

ضعف الشمول

التطبيق املحدود

غياب الرشائح

ضعف الثقة

تراجع االستقالية

ضعف الحوكمة

التدخات 

الحكومية

تراجع االمن 

االقتصادي 

واالجتامعي

توحيد االنظمة التأمينية، واعادة هيكلتها 

تحت مظلة واحدة

شمول كافة العاملن تحت مظلة الضامن 

االجتامعي

تطبيق كافة التأمينات الواردة يف قوانن 

الضامن االجتامعي

تطبيق فوري لتأمن الشيخوخة والعجز 

والوفاة

توفري رشائح تأمينية تتناسب مع كافة الفئات واالجور

تفعيل املساءلة والشفافية، تقييد يد الحكومات عن 

التدخل يف مؤسسات الضامن االجتامعي

كف يد الحكومات عن التدخل يف توجيه مجالس 

ادارات الضامن االجتامعي

مؤسسات كاملة االهلية، مستقلة ماليا واداريا

تطبيق كافة املبادئ التوجيهية الخاصة بحوكمة 

مؤسسات الضامن االجتامعي

ال لتجزئة وتشتيت 

االنظمة التأمينية

ان ال نرك احدا خلفنا

حان وقت التغيري

عدالة االشراكات

اعيدوا لنا الثقة 

مبؤسساتنا

ارفعوا ايديكم عن 

مؤسساتنا.

اموال الضامن خط احمر

ال للوصاية عى مؤسسات 

الضامن االجتامعي

شفافية، مساءلة، عدالة

راتب تقاعدي لكل 

عامل
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