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تمهيد

. وتحيل هذه الغاية  ًا للمجتمع الدوىلي نسان، تحديًا كب�ي تمثل شمولية الحماية االجتماعية، كحق من حقوق االإ
ي 

إىل التضامن الدوىلي تحت قيادة المنظمات الدولية ذات الصلة و منها خاصة منظمة العمل الدولية ال�ت
ي الضمان االجتماعي باالستناد عىل أرضية 

سيخ الحق �ف وضعت، بمساعدة الهيئات الدولية االأخرى، »اجندا« ل�ت
من الضمانات االأساسية للرعاية الصحية والتحويالت االجتماعية من خالل دخل أد�ف تم اعتمادها سنة 2012 

تحت اسم أرضية الحماية االجتماعية.

ي الضمان االجتماعي تمثل واجبا محموال عىل الدولة، لكنها تتطلب تعبئة 
ال ريب أن ضمانات الحق الشامل �ف

ي تعت�ب حاسمة: تحيل التوصية 
ي ومساهمته  ال�ت

، والسيما دعم المجتمع المد�ف ف ف االجتماعي�ي مختلف الفاعل�ي
ي والذي يعت�ب دوره حاسماً 

رقم 202 لسنة 2012 إىل هذا النمط من الحوكمة الذي يشمل المجتمع المد�ف
ي هذا االتجاه، تنص التوصية رقم 202 

ي الحماية االجتماعية. و�ف
وع يتعلق بتعميم الحق �ف ي نجاعة أي مرسش

�ف
اتيجيات »عىل أساس مشاورات وطنية من خالل الحوار  عىل أنه يجب عىل الدول االأعضاء صياغة وتنفيذ اس�ت

االجتماعي الفعال والمشاركة االجتماعية«.

ي فيه 
ف والمجتمع المد�ف ف االجتماعي�ي ي تونس، كان الضمان االجتماعي دائًما »ملكا للدولة« وكان دور الفاعلي�ي

و�ف
ف به محدودا، ولم  ف االجتماعي�ي شبه غائب. وعىل الرغم من أهميته  )الضمان االجتماعي( ظل اهتمام الفاعل�ي

ي هذا المجال إال بعد ثورة 2011 عندما أصبح الطلب االجتماعي عىل الحماية أك�ش 
يسعوا للفعل بحرص �ف

إلحاحا من ذي قبل. 

شارة فانه لم تعرض إىل حد االآن وثيقة متكاملة حول أرضية الحماية االجتماعية إىل الفضاء العمومي )بما  ولالإ
اح وفعل. وبالتاىلي تعد  ي ذلك الجمعيات واالأحزاب السياسية، إلخ( لدعم قدرات مختلف االأطراف كقوى اق�ت

�ف
ي غ�ي مستنارة  بيداغوجيا رغم أن إرساء أرضية للحماية االجتماعية يمثل أحد أهداف 

مشاركة المجتمع المد�ف
ف للدفاع عن الضمانات  ف االجتماعي�ي ي تونس )مخطط التنمية 2020-2016( ويتطلب مساهمة الفاعل�ي

التنمية �ف
الدنيا وتعزيزها. 

، عنرصاً  ي تمثل مشغال من المشاغل الحيوية واليومية للمواطن التونسي
تعت�ب التغطية الصحية الشاملة، وال�ت

ي تضمنها مخطط التنمية 2020-2016، من شأنه أن يضفي التناغم 
ي أرضية الحماية االجتماعية ال�ت

أساسياً �ف
ي الصحة حيث يمكن ان يكون مجمعا لكل آليات التكفل بالصحة 

عىل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الحق �ف
ي صياغتها وتنفيذها مقاربة متالئمة مع السياق 

ف والمساعدة االجتماعية(. وعىل الدولة أن تتب�ف �ف )التأم�ي
ي تقديم مساهمة قيمة ولعب 

ويمكن للمجتمع المد�ف ي هذا الصدد  
االجتماعي واالقتصادي والسياسي للبالد. و�ف

دور حيوي لضمان مستوى مالئم من الحماية االجتماعية وجعل أي إصالح للحماية االجتماعية مستهدفا 
الشمولية وخاضعا للتشاور البناء، وبالتاىلي يتجنب القرارات االأحادية ذات المقبولية السيئة. وبفضل دوره 

ي إرساء أرضية الحماية االجتماعية متالئمة مع 
ي أن يساهم �ف

، يمكن للمجتمع المد�ف ي
ي تعزيز االإجماع الوط�ف

�ف
. ي

محيطها الوط�ف
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ي 
ي منارصة إرساء أرضية الحماية االجتماعية �ف

ي بصفة فعالة �ف
يرمي هذا الدليل إىل دعم انخراط المجتمع المد�ف

تونس.
و يتضمن الدليل ثالثة أجزاء:

1.الجزء الأول:

• يعرض العنارص الرئيسية للدليل )مدخل عام(
رساء تغطية صحية شاملة؛ ي الإ

• يعد مرسد مصطلحات لتبسيط أدبيات دعوة المجتمع المد�ف

: ي
2.الجزء الثا�ن

ي المعاي�ي الدولية
• يعرض أسس أرضية الحماية االجتماعية ومسارات إرسائها �ف

ي النظام االجتماعي والصحي )مع دراسة النفاذ 
• يدرس القانون التونسي ومكونات أرضية الحماية االجتماعية �ف

ي مخطط 
مجا �ف إىل الرعاية الصحية( والحاجة الملحة لالأرضية ومتطلباتها باعتبارها مطلبا اجتماعيا ودستوريا م�ب

التنمية 2020-2016؛

3.الجزء الثالث:

• يقدم فاعىلي المجتمع المدين،ومجاالت المشارکة المحتملة وعملیة بناء التحالفات حول أرضية الحماية 
االجتماعية، والتعبئة والرصد.

. ي
ي مقاربة منهجية منظمة لعملية منارصة أرضية الحماية االجتماعية من قبل المجتمع المد�ف

• يب�ف

االأستاذ عبد الستار مولهي 

ي
االأستاذ حسان الغضبا�ف
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 ايد الشكوك السياسية والبيئية واالقتصادية والمالية أك�ش من أي وقت ف ي عالم هزته االأزمة،حيث ت�ت
            ... �ف

،تحمل هذه التوصية )رقم 202 لسنة 2012( رسائل قوية إىل صناع السياسات حول العالم. تتمثل  م�ف
: الرسائل الرئيسية فيما يىلي

نسان،ويجب أن تتوفر لجميع الرجال والنساء،أينما يعيشون،أرضية  - إن الضمان االجتماعي حق من حقوق االإ
حماية اجتماعية أساسية عىل االأقل.

ورة اجتماعية واقتصادية لمكافحة الفقر والتهميش االجتماعي،وتحقيق التنمية  - الضمان االجتماعي رصف
والمساواة وتكافؤ الفرص.

ي جميع 
- أرضية الحماية االجتماعية ميسورة التكلفة اقتصادياً ويمكن إنشاؤها أو استكمالها أو المحافظة عليها �ف

البلدان،وفقا لوضعيتها الوطنية.

- يجب أن تتكون أرضية الحماية االجتماعية من أربعة ضمانات أساسية عىل االأقل للضمان االجتماعي: الحصول 
عىل الرعاية الصحية االأساسية،وضمان حد أد�ف من الدخل خالل المرحلة الطفولة والكهولة والشيخوخة لجميع 

ي الدولة واالأطفال.
ف �ف المقيم�ي

ف مستوى الضمان االجتماعي من خالل االعتماد عىل  اتيجيات لتحس�ي - ينبغي لجميع المجتمعات وضع اس�ت
معاي�ي الضمان االجتماعي لمنظمة العمل الدولية بما يتماسش مع تطور اقتصادها وموازناتها العامة...

المدير العام،مكتب العمل الدولي

اتيجية منظمة العمل الدولية اس�ت
الضمان االجتماعي للجميع. وضع أرضيات الحماية االجتماعية وأنظمة الضمان االجتماعي الشاملة

منظمة العمل الدولية، الطبعة االأوىل 2012



ول: ء ال�أ ا�ل�ج�ز
أرضية الحامية االجتامعية واملجتمع املدين: 
مدخل عام ومرسد مصطلحات
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ورة  ي بــرصف
ــدى فاعــىلي المجتمــع المــد�ف ــرسش الوعــي ل 1. ن

نســان ــة كحــق مــن حقــوق االإ ــة االجتماعي إرســاء الحماي
ــة  ــة للحماي ــاء أرضي ــارصة إرس ــول من ــي ح ــرسش الوع 2. ن

االجتماعيــة وطرقهــا؛
ي مجــال المنــارصة وبنــاء 

3. تدعيــم القــدرات االأساســية �ف
ي جهــود المنــارصة؛

الثقــة لــدى أولئــك الذيــن يشــاركون �ف
لبنــاء مســار  المتاحــة  البيانــات  4. زيــادة اســتخدام 

وتعزيــزه المنــارصة 

يهدف هذا الدليل إىل:

الفصل األول

ملاذا وكيف وضع هذا الدليل؟

ي تونــس ينجــز بدعــم مؤسســة فريديريتــش إيبــارت المنظمــة الدوليــة 
يمثــل هــذا الدليــل ، االأول مــن نوعــه �ف

ي عملهــم لنــرسش ولتكريــس حــق 
ي �ف

الغــ�ي حكوميــة ، أداة دعــم منهجــي لبنــاء قــدرات فاعــىلي المجتمــع المــد�ف
نشــاء أرضيــة للحمايــة  ي الحمايــة االجتماعيــة والدفــاع عنــه. ويهــدف أساســا إىل تدعيــم منارصتهــم الإ

نســان �ف االإ
ي التغطيــة الصحيــة الشــاملة .

ي تشــمل عــىل وجــه الخصــوص الحــق �ف
االجتماعيــة والــ�ت

ملاذا اعد دليل املنارصة هذا؟

اً،  ي التعهــدات الدوليــة المتعلقــة بإرســاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة يمثــل إنجــازاً كبــ�ي
إذا كان انخــراط الدولــة �ف

ــ�ي  ــجيع التغي ــة لتش ــول الممكن ــف الحل ــة مختل ــة ودراس ــة االجتماعي ــام الحماي ــب نظ ــد مصاع وإذا كان تحدي
ورة وفائــدة المنــارصة المنهجيــة لهــذا المســار ظــل محــدودا. معروفــاً منــذ وقــت طويــل، فــإن الوعــي بــرصف

ي السياسات.
ة التغي�ي �ن يكتسي مسار المنارصة أهمية قصوى لترسيع وت�ي

ي المجــال االجتماعــي والصحــي المعلومــات والنصائــح 
ف �ف ي العاملــ�ي

يوفــر هــذا الدليــل لفاعــىلي المجتمــع المــد�ف
ــة االجتماعيــة مــع الســياق التونــسي و إىل  طــار الــدوىلي الأرضيــة الحماي ي تمكنهــم مــن تكييــف االإ

واالأدوات الــ�ت
وط أكــ�ش مالئمــة  للتطبيــق مــن خــالل: وضــع �ش

ف  ف عــىل المشــاركة إىل جانــب أصحــاب القــرار االآخريــن )مثــل الحكومــة والمانحــ�ي • تعزيــز قــدرة الفاعلــ�ي
( لتعزيــز المطالبــة بأرضيــة حمايــة اجتماعيــة؛ ف الدوليــ�ي

ــياق  ــل الس ــىل تحلي ف ع ــ�ي ــاعدة الفاعل • مس
العــام لنظــام الحمايــة االجتماعيــة عمومــا، 
وجــه  عــىل  العــالج  إىل  النفــاذ  ونظــام 
ــات  ــد العقب ــل تحدي ــن أج ــوص، م الخص
الرئيســية الداخليــة والخارجيــة )القواعــد 
ــة  ــات المالي ــة والصعوب ــة والحوكم القانوني
ــد  ي تح

ــ�ت ــة...(، وال ــات الديموغرافي والتحدي
ي 

المــد�ف المجتمــع  فاعــىلي  قــدرات  مــن 
ــة  ي إرســاء أرضي

ــة �ف ــىل المســاهمة بفعالي ع
الحمايــة االجتماعيــة.
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ي المجــال االجتماعــي والصحــي المعلومــات والنصائــح 
ف �ف ي العاملــ�ي

يوفــر هــذا الدليــل لفاعــىلي المجتمــع المــد�ف
ــة االجتماعيــة مــع الســياق التونــسي و إىل  طــار الــدوىلي الأرضيــة الحماي ي تمكنهــم مــن تكييــف االإ

واالأدوات الــ�ت
وط أكــ�ش مالئمــة  للتطبيــق مــن خــالل: وضــع �ش

ف  ف عــىل المشــاركة إىل جانــب أصحــاب القــرار االآخريــن )مثــل الحكومــة والمانحــ�ي • تعزيــز قــدرة الفاعلــ�ي
( لتعزيــز المطالبــة بأرضيــة حمايــة اجتماعيــة؛ ف الدوليــ�ي

ــاذ إىل  ــام النف ــا، ونظ ــة عموم ــة االجتماعي ــام الحماي ــام لنظ ــياق الع ــل الس ــىل تحلي ف ع ــ�ي ــاعدة الفاعل • مس
العــالج عــىل وجــه الخصــوص، مــن أجــل تحديــد العقبــات الرئيســية الداخليــة والخارجيــة )القواعــد القانونيــة 
ي 

ي تحــد مــن قــدرات فاعــىلي المجتمــع المــد�ف
والحوكمــة والصعوبــات الماليــة والتحديــات الديموغرافيــة...(، والــ�ت

ي إرســاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة.
عــىل المســاهمة بفعاليــة �ف

•  تعزيز التنسيق والجهود الجماعية حول هدف المنارصة:

اتهــا وتعزيــز التشــبيك  : تتشــارك ممارســاتها الجيــدة وإنجازاتهــا وخ�ب ي
ف االأطــراف الفاعلــة للمجتمــع المــد�ف - بــ�ي

والتعــاون مــن أجــل تحقيــق هــدف إرســاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة

ف  ي كفاعلــ�ي
ام الرســمي بدعــم عمــل فاعــىلي المجتمــع المــد�ف ف : مــن خــالل االلــ�ت ف - تجــاه أصحــاب القــرار الخارجيــ�ي

ي السياســات العامــة وخاصــة منهــا االجتماعيــة والصحيــة.
ف �ف رئيســي�ي

إىل من يتوجه هذا الدليل؟
ي المجال االجتماعي والصحي؛

ف �ف ي العامل�ي
• فاعىلي المجتمع المد�ف

ف السياســات  ي تحســ�ي
ي جميــع القطاعــات الذيــن يرغبــون �ف

ض ان يكــون مفيــدا لالأشــخاص و المؤسســات �ف • ويفــ�ت
امــج مــن خــالل المنارصة. وال�ب

كيف تم إعداده ؟
ــق أهــداف  ي تخــدم تحقي

ــ�ت ــة، ال ــارصة »الكالســيكية« المختلف ــن طــرق المن حــة م • اســتلهمت االأدوات المق�ت
ــارصة: ي تقــوم بأعمــال المن

ــ�ت المنظمــة ال

ح تعريًفا مقبواًل عىل نطاق واسع الأعمال المنارصة. - يق�ت

اتيجية المنارصة. - يقدم خطوات مفصلة وتوصيات وأدوات تخول تطوير وتنفيذ اس�ت

ي إرســاء أرضيــة الحمايــة 
ي �ف

ي تعزيــز قــدرات فاعــىلي المجتمــع المــد�ف
ي يمكــن أن تســاعد �ف

- يقــدم الجوانــب الــ�ت
ــتخدام  ــة اس ــارصة خاص ــال المن ــاملة الأعم ــاد الش ــن االأبع ــد م ــرق إىل العدي ــا. ويتط ــاع عنه ــة والدف االجتماعي

ــم ... ــة والتقيي ــر الرســائل والمراقب اكات وتطوي ــر الــرسش ــل الســياق وتطوي تحلي

ــد مســار  ي هــم االأجــدر بتحدي
ــو المجتمــع المــد�ف ــة. فاعل ــل أي نهــج أو طريقــة معين •   ال يفــرض هــذا الدلي
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ف  المنــارصة وتطويــره عــىل ضــوء تواصلهــم مــع أصحــاب القرار واالأشــخاص المؤثرین واالأشــخاص المســتهدف�ي
ــات. ــالمطالب والحاجي ــق ب ــة وبحكــم وعيهــم اللصي ــة االجتماعي ــة الحماي بأرضي

• تعزيز التعاون ملامرسة الضغوط الجماعية عىل الدول وأصحاب القرار من أجل مقاربة التغطية 
ي تكرس قيم الشمولية واإلنصاف والتضامن.

الصحية الشاملة ال�ت
نفاق الصحي ، وتقديم الرعاية  • مطالبة الدول بالمحاسبة من خالل الحوار السياسي ، ومراقبة االإ

الصحية ، وكشف حاالت الفساد.
لون ذوو النفوذ عىل آليات التمويل غ�ي العادلة  ي يشجع فيها المموِّ

• لفت االنتباه إىل المواقف ال�ت
ومحاسبتهم.

ي للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 
اء« العدالة االجتماعية من المجتمع المد�ف • العمل مع »خ�ب

. ي ي�ب الغش والتهرب الرصف
ي االقتصاد غ�ي المهيكل وأن تدعو إىل 

• يجب أن تظهر نقابات القطاع المهيكل تضامناً مع العمال �ف
نظام صحي شامل وعادل.

OXFAM 2013

توصية / دور املجتمع املدين
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مرسد املصطلحات

ــم  ــة )عريضــة( ، تنظي ــر وثيق ــال، تحري ــارصة )عــىل ســبيل المث ي مجــال المن
ــا �ف ــه فعلًي ــا نقــوم ب ــاط: م النش

ــاع...( اجتم

ي 
ــل، �ف ــىل االأق ــا ع ــة له ــخص أو منظم ــع ش ــة م ــارة إىل العالق ش ــارصة لالإ ي المن

ــتخدم �ف ــح يس ــف: مصطل الحل
، نفــس االأهــداف أو المواقــف. يمكــن أن يكــون الحليــف، عــىل ســبيل المثــال،   ف ي موضــوع معــ�ي

ف أو �ف وقــت معــ�ي
ي مؤسســة عامــة أو خاصــة نســعى إىل التأثــ�ي 

وســيلة إعــالم أو جامعــة أو مؤسســة بحــث، أو حــ�ت  موظفــا �ف
فيهــا.

التأمينــات الجتماعيــة: هــي آليــة للحمايــة االجتماعيــة تقــوم عــىل أســاس تقنيــات المســاهمة / التعويضــات 
ي مقابــل المســاهمة 

ف الخــاص ولكنهــا تقــوم عــىل تجميــع المخاطــر وتوزيعهــا. و�ف ومســتوحاة مــن مبــادئ التأمــ�ي
ــط  ــع يرتب ــق مناف ــة. ويشــمل هــذا الح ي الحماي

ــل الحــق �ف ــح العام ــىل أســاس الدخــل، يفتت ــا، ع ي يدفعه
ــ�ت ال

ي حــال توقــف الدخــل او فقدانــه بســبب التوقــف عــن العمــل و فقدانــه بســبب 
مبلغهــا بدخــل المســاهم، �ف

أحــد المخاطــر االجتماعيــة المشــمولة بالتغطيــة.

ي مســاعدة االأشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل الحمايــة 
المســاعدة الجتماعيــة: تُعــرّف بأنهــا واجــب المجتمــع �ف

ــة.  ــع عيني ــة أو مناف ــح نقدي ــكل من ــاعدة ش ــذ المس ــن أن تأخ ــل(. ويمك ــاف الدخ ــي أو ضع ــة )عديم االجتماعي
ائــب وتــرصف مــن قبــل الدولــة.  ويخضــع  ال يطالــب المســتفيد بــأي مقابــل ويتــم تمويــل المنافــع مــن الرصف
ر فحــص وضعيــة مقدمــي المطالــب حالــة  ي تــ�ب

طــي المــوارد والحاجــة الــ�ت االنتفــاع بهــا - بصفــة عامــة - إىل �ش
بحالــة.

ي بعــض أبعــاد 
ي التأمينــات االجتماعيــة والمســاعدة االجتماعيــة نســبًيا �ف

ابــط مؤسســ�ت ، ت�ت ي القانــون التونــسي
�ف

ــاعدة  ــل مس ــة مث ــاعدة االجتماعي ــف المس ــض وظائ ــي لبع ــان االجتماع ــة الضم ــة )تغطي ــة االجتماعي الحماي
ي لنظــام  ف الأســباب اقتصاديــة(. وتكمــالن بعضهمــا البعــض الإضفــاء تجانــس نســ�ب االأشــخاص المفصولــ�ي
ف  ك بــ�ي ضافــة إىل ذلــك، فــإن القاســم المشــ�ت ف الصحــي والمســاعدة الطبيــة(. وباالإ الحمايــة االجتماعيــة )التأمــ�ي
ــد االأد�ف  ــي )الح ف االجتماع ــ�ي ي التأم

ــاعدة و�ف ي المس
ــه �ف ــوف علي ــن الوق ــذي يمك ــن ال ــو التضام ف ه ــت�ي المؤسس

ــيخوخة(. ــة الش لجراي

ة ومحــدودة  ــدة العائــالت الفقــ�ي ــة لفائ ــة الصحي ــة: برنامــج للمســاعدة االجتماعي ــة المجاني المســاعدة الطبي
ف للتكفــل بالخدمــات الصحيــة: الدخــل يشــتمل عــىل صيغتــ�ي

ي لدى هياكل الصحة العمومية.
المساعدة الطبية المجانية صنفAMG 1 ( 1( : صيغة العالج المجا�ف

المســاعدة الطبيــة المجانيــة صنــف AMG 2( 2(: صيغــة العــالج بالتعريفــة المنخفضــة المســاوية للمعاليــم 
التعديليــة الرســمية لــدى هيــاكل الصحــة العموميــة.
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ي كثــ�ي مــن االأحيــان 
ف االأطــراف: االأقســاط مقابــل المنافــع. يتعلــق �ف ي عــىل عقــد تبــادىلي بــ�ي

ن الخــاص: ينبــ�ف التأمــ�ي
ــة التكميلية. بالحماي

ة( للتعاطــي مــع طلــب  ة أو غــ�ي المبــا�ش ي لديهــا الســلطة )المبــا�ش
 الأهــداف: االأشــخاص أو المؤسســات الــ�ت

شــكالية المطروحــة. المنــارصة ولتوجيــه المســار الســياسي لحــل االإ

التغطيــة الصحيــة الشــاملة: نظــام حمايــة اجتماعيــة للصحــة يضمــن للجميــع الحصــول عــىل العــالج واالأدوية 
ي براثــن الفقــر.

ي يحتاجونهــا دون الخــوف مــن الوقــوع �ف
الــ�ت

ة واالجتماعات وجًها لوجه من أجل مقابلة صاحب السلطة وإقناعه. (: المحادثات المبا�ش ي الضغط )اللو�ب

ي أي أجــل. 
هــدف )المنــارصة(: يجــب أن تشــ�ي بشــكل ملمــوس إىل مــا ســيتم إنجــازه، ومــع مــن، وكيــف، و�ف

يجــب أن يكــون الهــدف عبــارة عــن إجــراء محــدد تســعى إليــه المنــارصة ويمكــن لمؤسســة معينــة القيــام بــه 
ي أجــل محــدد.

�ف

عــام: نظــام لتقديــم المعلومــات للجمهــور مــن خــالل التلفزيــون والراديــو والصحــف والمجــالت  وســائل الإ
ات االإخباريــة... والنــرسش

. ف ف جمهور مع�ي الرسالة: رسالة ذات طبيعة مهمة تهدف إىل إعالم أو استهداف أو تحف�ي

ــارصة.  ــكلة المن ي مش
ــا �ف ــا أو جزئي ــارك كلي ــة تتش ــخص أو منظم ــع ش ــة م ــ�ي إىل العالق ــح يش ــة: مصطل اك الرسش

ــطة،  ي االأنش
ــخ( �ف ية،..إل ــة، برسش ة، مالي ــ�ب ــة وخ ــة، معرف ــرى )مادي ــة أو بأخ ــك بطريق ي ــاهم الرسش ــك يس ولذل

ــارصة. ــار المن ي إط
ــا �ف ــام به ــم القي ي يت

ــ�ت ــائل ال ــف والرس والمواق

أصحاب المصلحة )الطراف المتدخلة( : كل من يستطيع التأث�ي أو يتأثر بالتغي�ي الذي نحاول تحقيقه.

ــل  ــن أج ــلطة م ــاب الس ــرارات أصح ــات وق ــىل سياس ــ�ي ع ــو التأث ــن ه ــا المعل ــون غرضه ــة يك ــارصة: عملي المن
ــة. ــة االجتماعي ــة الحماي ــاء أرضي رس ــة الإ وط مواتي ــىل �ش ــول ع الحص

ي توحدهــا 
ي كثــ�ي مــن االأحيــان، منظمــة إىل حــد مــا، مــن االأشــخاص أو الجماعــات الــ�ت

الشــبكات: روابــط مرنــة �ف
ــات و  ــادل المعلوم ــبكات تب ــزز الش كة. تع ــ�ت ــة مش ــادرات دوري كة، أو مب ــ�ت ــة مش كة، أو مصلح ــ�ت ــاغل مش مش

االأفــكار.

ــع،  ــن مجــاالت المجتم ــه مجــال م ــام عــىل أن ي بشــكل ع
ــد�ف ــع الم ــف المجتم ــن تعري : يمك ي

ــد�ن ــع الم المجتم
يختلــف عــن مجــاالت الحكوميــة واالقتصاديــة والحيــاة الخاصــة أي أنــه يختلــف عــن الدولــة والســوق واالأ�ة. 

ــا. يعتــ�ب هــذا المجــال فضــاًء عاًم

ي اليــوم مــن عــدد كبــ�ي مــن التجمعــات المســتقلة بشــكل أو بآخــر عــن الدولــة، ذات 
يتكــون المجتمــع المــد�ف

كاء  ي لهــا أشــكال مختلفــة مثــل النقابــات العماليــة ومنظمــات أصحــاب العمــل )»الــرسش
التنظيــم المتفاوت،والــ�ت
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ــة كل  ــة عام ــة وبصف ــة والصحي ــة واالجتماعي ــات المهني ــة، الجمعي ــ�ي الحكومي ــات غ ــون«(، المنظم االجتماعي
ى، واالأشــخاص الذيــن يتجمعــون حســب اهتماماتهــم وتوجهاتهــم  ي تدافــع عــن القضايــا الكــ�ب

الجمعيــات الــ�ت
ك. الشــخصية والمهنيــة للتحــرك جماعيــا مــن أجــل هــدف مشــ�ت

ــدوىلي للشــغل الصــادر عــن منظمــة  ــب العهــد ال ــا الأول مــرة صل ــم تعريفه ــة:  ت ــة الجتماعي ــة الحماي أرضي
ف  ي مؤتمــر العمــل الــدوىلي لســنة 2009 باعتبارهــا: » نفــاذ اىل العــالج وضمــان دخــل للمســن�ي

العمــل الدوليــة �ف
ي إطــار 

ف عــن العمــل والعملــة الفقــراء �ف ي الكفالــة وضمــان دخــل للعاطلــ�ي
، وتوفــ�ي منــح لالأطفــال �ف ف والمعوقــ�ي

امــج العموميــة لضمــان الشــغل.« مــواز لل�ب



: ز�ي ا�ل ء ا�ل�ث ا�ل�ج�ز
أرضية الحامية االجتامعية : 

ضامن لحق إنساين
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الفصل األول

 األدوات الدولية:
 تكريس عاملي ألرضية الحامية االجتامعية

المبحث الأول: ثراء القواعد الدولية

نســان لســنة 1948 والعهــد الــدوىلي  عــالن العالمــي لحقــوق االإ ي االإ
• تجــد أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة أسســها �ف

ــالن  ع ــتهداف االإ ــوم اس ــس المفه ــنة 1966. ويعك ــة لس ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق الخ
ضافــة إىل الصحــة والتعليــم والغــذاء والســكن والضمــان  ي الئــق باالإ

نســان مســتوى معيــسش العالمــي لحقــوق االإ
ي حــد ذاتــه كحــق مــن حقــوق 

ي الضمــان االجتماعــي �ف
ي مادتيــه 22 و 25 الحــق �ف

عــالن �ف االجتماعــي. وقــد أقــر االإ
ــة.  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــدوىلي للحق ــد ال ــن العه ــادة 9 م ــك الم ــه بعــد ذل ــا أقرت نســان، كم االإ
نســان. ضافــة إىل ذلــك، يهــدف مفهــوم أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة إىل ضمــان التكريــس الفعــىلي لحقوق االإ وباالإ

ــان  ــامل للضم ــام ش ــاء نظ ــش إىل إنش ــباب العي ــان أس ــأن ضم ــنة 1944 بش ــم 67 لس ــة رق ــو التوصي • تدع
ي ثمانيــة حــاالت : المــرض، االأمومــة، العجــز، الشــيخوخة، وفــاة رب االأ�ة، 

ف ســبل العيــش �ف االجتماعــي لتامــ�ي
صابــات الناجمــة عــن العمــل )المــرض أو الحــادث(. وتمثــل شــمولية التغطية  البطالــة، النفقــات االســتثنائية، واالإ
ي 

أهــم المبــادئ االأساســية للتوصيــة: يجــب تغطيــة كامــل الســكان بالحمايــة االجتماعيــة الجــاري بهــا العمــل �ف
ــش عــىل  ــان أســباب العي ــة ضم ــه ينبغــي إقام ــة عــىل أن ــص التوصي ــك، تن ــة. وعــالوة عــىل ذل ــة المعني الدول
ف االجتماعــي االإجبــاري للعمــال وأ�هــم. وينبغــي أن تشــمل المســاعدة االجتماعيــة المجــاالت  أســاس التأمــ�ي
ــل  ف واالأرام ــن�ي ف والمس ــ�ي ــددة، للمعوق ــب مح ــق نس ــة، وف ــح خاص ــة، ومن ي الكفال

ــال �ف ــة االأطف ــة : رعاي التالي
ــخاص  ــن االأش ــؤالء م ــ�ي ه ــة لغ ــاعدة عام ــ�ي مس ــب توف ــي. ويج لزام ــي االإ ف االجتماع ــ�ي ف بالتأم ــمول�ي ــ�ي المش غ

ــع احتياجاتهــم«. ، تتناســب م ف المحتاجــ�ي

ــة الشــاملة. ولقــد تــم  ــة الطبيــة لســنة 1944 أيضــاً إىل مبــدأ التغطي • تســتند التوصيــة رقــم 69 بشــأن الرعاي
ي هــذا النــص بــأن توفــ�ي الرعايــة الطبيــة يمثــل عنــرصا أساســيا مــن عنــارص الضمــان االجتماعــي حيــث 

قــرار �ف االإ
نصــت عــىل أنــه »ينبغــي ان تشــمل خدمــة الرعايــة الطبيــة جميــع أفــراد المجتمــع، ســواء كانــوا يعملــون بأجــر 

أم ال«.

ي منظمــة 
ي إعــالن فيالدلفيــا لســنة 1944، حيــث أقــرت الــدول االأعضــاء �ف

ف �ف  وقــد تــم اســتيعاب كلتــا التوصيتــ�ي
العمــل الدوليــة بأهميــة القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة. ولقــد تــم وضــع عــدد مــن المبــادئ نذكــر منهــا خاصــة: » 
، بغــض النظــر عــن العــرق  اعتبــار أن الفقــر أينمــا وجــد يشــكل خطــًرا عــىل ازدهــار الجميــع« و » لجميــع البــرسش
ي إطــار 

ي كنــف الحريــة والكرامــة، و�ف
ي المــادي والنمــو الروحــي �ف

ي مواصلــة الــر�ت
أو العقيــدة أو الجنــس، الحــق �ف

مــن االأمــن االقتصــادي وتكافــؤ الفــرص«.

ي للحماية االجتماعية. وتشمل:
طار القانو�ف • أدوات أخرى تتعلق باالإ
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- االتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان االجتماعي )المعاي�ي الدنيا لضمان االجتماعي( ، لسنة 1952 ؛

- االتفاقية رقم 130 بشأن الرعاية الطبية والتعويض عن المرض، لسنة 1969 ؛

- االتفاقية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، لسنة 1988 ؛

- االتفاقية رقم 183 بشأن حماية االأمومة، لسنة 2000.

ــروع  ــن ف ــرع م ــكل ف ــة ل ــة الصح ــل وحماي ف الدخ ــ�ي ــامل لتام ــام ش ــاس نظ ــذه االأدوات أس ــع ه ــكل جمي وتش
ــعة. ــي التس ــان االجتماع الضم

تضــع االتفاقيــة رقــم 102 المعايــ�ي الدنيــا للضمــان االجتماعــي. ومــن المثــ�ي لالهتمــام أنهــا تحتــوي عــىل بنــود 
مرنــة تســمح للبلــدان، بمجــرد التصديــق عليهــا، بإرســاء نظــام حمايــة اجتماعيــة خــاص بهــا يراعــي خصوصياتهــا 
ف بهــا مــن قبــل جميــع  الوطنيــة. وتضــع االتفاقيــة مجموعــة مــن االأهــداف والمعايــ�ي القائمــة عــىل مبــادئ معــ�ت
ي منظمــة العمــل الدوليــة. كمــا تــرص عــىل الطبيعــة التدريجيــة لتأســيس الحمايــة االجتماعيــة، 

الــدول االأعضــاء �ف
وتســمح للــدول المصــادق عليهــا بقبــول ثالثــة فــروع عــىل االأقــل عــىل أن تشــمل البطالــة؛

ــة )2008(    عــىل  ــة عادل ــن أجــل عولم ــة م ــة االجتماعي ــة بشــأن العدال ــة العمــل الدولي ــص إعــالن منظم • ين
ــق  ــدول لتحقي ــود ال ــال جه ــكل فع ــم بش ــا لتدع ــة أن تعتمده ــل الدولي ــة العم ــن لمنظم ــدة يمك ــس جدي أس
ي 

ــة �ف ــا المنظم ي حددته
ــ�ت اتيجية االأربعــة ال ــن خــالل االأهــداف االســ�ت ــك م ــة وذل ــة االجتماعي ــدم والعدال التق

ــة   ــة االجتماعي ــز الحقــوق االأساســية وإحــداث مواطــن الشــغل والحماي برنامــج العمــل الالئــق، أال وهــي تعزي
ــي. ــوار االجتماع والح

ي »الحمايــة االجتماعيــة الكافيــة عــىل  
• العهــد الــدوىلي مــن اجــل التشــغيل  )2009( الــذي يدعــو الــدول إىل تبــ�ف

ف و  ي ذلــك: الحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة وضمــان الدخــل للمســن�ي
أســاس أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة بمــا �ف

ف عــن العمــل  ي الكفالــة وضمــان دخــل للعاطلــ�ي
ذوي االحتياجــات الخاصــة، توفــ�ي منافــع بعنــوان االأطفــال �ف

ــاعدات  ــم مس ــدوىلي إىل تقدي ــع ال ــو المجتم ــا يدع ــل. كم ــان العم ــة لضم ــج عمومي ــع برام ــراء م ــة الفق والعمل
نشــاء أرضيــة للحمايــة االجتماعيــة عــىل المســتوى  انية،الإ ف ي ذلــك دعــم الم�ي

ي تحتاجهــا، بمــا �ف
تنمويــة للبلــدان الــ�ت

. ي
الوطــ�ف

ــا  ــم بحثه ــنة 2012  )يت ــم 202 لس ــة رق ــة االجتماعي ــة الحماي ــأن أرضي ــة بش ــل الدولي ــة العم ــة منظم • توصي
ي تعكــس االإجمــاع الــدوىلي حــول الحاجــة إىل الحمايــة االجتماعيــة للجميــع وتدعــو 

بمزيــد مــن التفصيــل( الــ�ت
ــة  ــات العام ف السياس ــ�ي ــة ب ــط الصل ــادة رب ــة؛ وإع ــة االجتماعي ــيع الحماي ــة لتوس ــمولية وتدريجي ــة ش إىل مقارب
ــىل  ــوح ع ــد بوض ــب التأكي ــة ... اىل جان ــل والصح ــاد والعم ــة واالقتص ــة االجتماعي ــال الحماي ي مج

ــة �ف المختلف
ــات. ــذه السياس ف ه ــ�ي ــيق ب ــق والتنس ــة إىل التناس الحاج
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ي
حق إنسا�ن

المادة 22

ي الضمان االجتماعي، ومن حقه أن توفر له، 
ي المجتمع، حق �ف

لكل شخص، بوصفه عضوا �ف
، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق  من خالل المجهود القومي والتعاون الدوىلي

ي حرية. 
ي ال غ�ف عنها لكرامته ولتنامي شخصيته �ف

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال�ت

المادة 25

ي مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له والأ�ته، وخاصة 
1. لكل شخص حق �ف

عىل صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية 
مل  ي حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو ال�ت

ي ما يأمن به الغوائل �ف
ورية، وله الحق �ف الرصف

ي تفقده أسباب عيشه. 
أو الشيخوخة أو غ�ي ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته وال�ت

. ولجميع االأطفال حق التمتع بذات  ف ي رعاية ومساعدة خاصت�ي
2. لالأمومة والطفولة حق �ف

طار.  ي إطار الزواج أو خارج هذا االإ
الحماية االجتماعية سواء ولدوا �ف

المادة 9

ي ذلك 
ي الضمان االجتماعي، بما �ف

ي هذا العهد بحق كل شخص �ف
تقر الدول االأطراف �ف

التأمينات االجتماعية
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: ي
المبحث الثا�ن

نسان: خلفية أرضية الحماية الجتماعية  مقاربة مؤسسة عىل حقوق الإ

نســان، أي الحقــوق االقتصاديــة  ي مــن حقــوق االإ
ي الضمــان االجتماعــي أحــد عنــارص الجيــل الثــا�ف

يعتــ�ب الحــق �ف
نســان. ويكتــسي هــذا الحــق  واالجتماعيــة. ولقــد تمــت صياغتــه، لذلــك، وفــق المقاربــة قائمــة عــىل حقــوق االإ
نســانية لجميــع االأشــخاص عندمــا يواجهــون ظروفــاً تحرمهم مــن حقوقهم.  ي ضمــان الكرامــة االإ

أهميــة قصــوى �ف
. ي القانــون الــدوىلي

ي الضمــان االجتماعــي �ف
وقــد تــم التأكيــد بشــدة عــىل الحــق �ف

ي الضمــان االجتماعــي الصــادرة عــن اللجنــة 
وفقــا للمالحظــة العامــة عــدد 19 لســنة 2008 المتعلقــة بالحــق �ف

ــة  ــع نقدي ــىل مناف ــول ع ــق الحص ــذا الح ــمل ه ــة، يش ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة بالحق المعني
ــة: ــن المخاطــر التالي ــة م ــان الحماي ف لضم ــ�ي ــا دون تمي ي االســتفادة منه

ــة، واالســتمرار �ف وعيني

• فقــدان الدخــل المرتبــط بالعمــل بســبب المــرض أو االأمومــة أو حــادث شــغل أو البطالــة أو الشــيخوخة أو 
وفــاة أحــد أفــراد االأ�ة؛

• التكلفة غ�ي المتناسبة للنفاذ اىل الرعاية الصحية؛

ي الكفالة.
ف �ف • عدم كفاية المنافع العائلية، بعنوان االأطفال والبالغ�ي

( أو الحمايــة  ي
ف ضــد المخاطــر االجتماعيــة )تصــور تأميــ�ف ف اســتخدامها التأمــ�ي ي يتعــ�ي

وقــد تشــمل التدابــ�ي الــ�ت
ي نفــس الوقــت. ويمكــن أن تشــمل منافــع الضمــان االجتماعــي مــا 

( أو كالهمــا �ف مــن الحاجــة )تصــور شــموىلي
: يــىلي

اكات  ــ�ت ــادة اش ــة ع ــذه االأنظم ــب ه ــة. تتطل ــات االجتماعي ــل التأمين ــة مث ــة تأميني ــهاميه أو أنظم ــة إس • أنظم
داريــة  إلزاميــة مــن المســتفيدين وأصحــاب العمــل وأحيانــا الدولــة لتمويــل المنافــع االجتماعيــة  والمصاريــف االإ

دارة. ــاالإ ــدوق االجتماعــي المتعهــد ب للصن

•  أنظمــة غــ�ي إســهامية مثــل النظــام الشــامل )الــذي يضمــن مــن حيــث المبــدأ منافــع مناســبة لــكل شــخص 
ي إطارهــا أشــخاص 

ي يتلقــى �ف
( أو أنظمــة المســاعدة االجتماعيــة الموجهــة )والــ�ت ف يتعــرض لخطــر اجتماعــي معــ�ي

وريــة الأنــه ال يمكــن  ي جميــع الــدول رصف
ســهامية �ف يعانــون الحاجــة منافــع اجتماعيــة (. تعتــ�ب االأنظمــة غــ�ي االإ

لنظــام التأمينــات االجتماعيــة تغطيــة الجميــع بشــكل مناســب.

ف  ف الخــاص )ب( او التأمــ�ي كمــا تعتــ�ب االأشــكال االأخــرى مــن التغطيــة االجتماعيــة مقبولــة أيضــا مثــل )أ( التأمــ�ي
. ي

ف التعــاو�ف الشــخ�ي أو تدابــ�ي أخــرى مثــل التأمــ�ي
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المبحث الثالث:

طار العام للتغطية الصحة الشاملة الإ

ي دســتور 
ســخ جذورهــا �ف ي مجــال الصحــة. وت�ت

أصبحــت التغطيــة الصحيــة الشــاملة إحــدى االأولويــات العالميــة �ف
منظمــة الصحــة العالميــة، الــذي اعتمــد ســنة 1948، والــذي جعــل مــن الصحــة احــد الحقــوق االأساســية لــكل 

ي أطلقــت ســنة 1979.
اتيجية العالميــة للصحــة للجميــع، الــ�ت ي االســ�ت

إنســان، كمــا تمتــد جذورهــا �ف

ي تخــول للجميــع النفــاذ إىل الخدمــات 
وتشــمل التغطيــة الصحيــة الشــاملة مجموعــة متنوعــة مــن المنافــع الــ�ت

ــع  ف الوض ــ�ي ــمح بتحس ــورة تس ــات بص ــودة الخدم ــن ج ــاة، وتضم ــرض والوف ــباب الم ــم أس ــي أه ي تغط
ــ�ت ال

ــا. ــن يســتفيدون منه الصحــي لالأشــخاص الذي

ــة  نجابي ــية واالإ ــة الجنس ف واالأم والصح ــ�ي ــال والمراهق ــع واالأطف ــة الرّض ــة صح ــع خاص ــذه المناف ــمل ه وتش
ــارية ... ــ�ي الس ــراض غ ــة واالأم ــراض المعدي واالأم

 ووفًقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة فــإن التغطيــة الصحيــة الشــاملة تهــدف إىل ضمــان حصــول جميع االأشــخاص 
ي يحتاجــون إليهــا وضمــان أن 

عــىل الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة وتطويــر الخدمــات الصحيــة الــ�ت
تكــون هــذه الخدمــات ذات جــودة ولهــا فعاليتهــا، دون أن تشــكل تكاليفهــا صعوبــات ماليــة لطالبيهــا.

ة عــىل مــدى عقــود عــدة.  ي البلــدان الفقــ�ي
رســاء التغطيــة الصحيــة الشــاملة �ف ولقــد تنامــت الحركــة الدوليــة الإ

ف باالإجمــاع قــرار حــث الــدول االأعضــاء  ي عــام 2005، اعتمــدت جمعيــة الصحــة العالميــة الثامنــة والخمســ�ي
و�ف

ــل للنظــام الصحــي لضمــان حصــول كل الســكان عــىل  ــر نظــم تموي ــة عــىل تطوي ي منظمــة الصحــة العالمي
�ف

ف  ــدورة الســابعة والســت�ي ي ال
ــة الشــاملة �ف ــة الصحي ــرار حــول التغطي ــاد ق ــم اعتم ــدة . وت ــة جي ــات صحي خدم

ي االأمــم المتحــدة 
للجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة )12 ديســم�ب 2012(. وتدعــو الجمعيــة كل دولــة عضــو �ف

إىل تجنــب الدفــع المبــا�ش لتكاليــف الرعايــة الصحيــة مــن قبــل المــر�ف وتمويــل نظامهــا الصحــي مــن خــالل 
آليــات أكــ�ش إنصافــا وتضامنــا. كمــا حثــت الجمعيــة العامــة الحكومــات عــىل تكثيــف جهودهــا للتعجيــل بعمليــة 

االنتقــال إىل النفــاذ الشــامل إىل خدمــات صحيــة جيــدة وبأســعار معقولــة. 

ف أهــداف التنميــة المســتدامة 2030-2016 للــدول والذي  ي النفــاذ إىل العــالج مــن بــ�ي
ولقــد أصبــح تعزيــز الحــق �ف

ــة  ــس التغطي ــاىلي تكري ــون بالت ــار. ويك ــع االأعم ي جمي
ــاس �ف ــع الن ــة جمي ــدة ورفاهي ــان صحــة جي ــي إىل ضم يرم

ي مجــال الصحــة العالميــة 
ف �ف نامــج التنميــة العالمــي الجديــد يدعــو الفاعلــ�ي الصحيــة الشــاملة كهــدف فرعــي ل�ب

ــ�ي  ــي توف ــاملة وه ــة الش ــة الصحي ــة للتغطي ــية الثالث ــارص الرئيس ــق العن ــل تحقي ــن أج ــم م ــة جهوده لتعبئ
ف  ف النفــاذ إىل الخدمــات الصحيــة للســكان مــن ضعــاف الحــال، وتحســ�ي الحمايــة مــن المخاطــر الماليــة، وتحســ�ي
ي خدمــة 

ي تجعلــه �ف
جــودة الخدمــات. ويعتمــد تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة عــىل جملــة مــن القيــم الــ�ت

ي الصحــة.
نســان: الحــق �ف حــق مــن حقــوق االإ

ي 
ي صحــة جيــدة وتعزيــز رفــاه الجميــع �ف

ف الجميــع مــن العيــش �ف ضافــة إىل تحقيــق الهــدف 3 للتنميــة )تمكــ�ي باالإ
: ي

جميــع االأعمــار( ،تســاهم  التغطيــة الصحيــة الشــاملة �ف
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ي الفقــر بســبب النفقــات 
الحــد مــن الفقــر )الهــدف 1 للتنميــة المســتدامة( الأنهــا تقــي النــاس مــن الوقــوع �ف

المرتفعــة العــالج.

ن التغذيــة )الهــدف 2 للتنميــة المســتدامة( حیث ینفــذ األشخاص إىل المعلومات والنصائح المناســبة  تحســ�ي
ي اســتهالك الغذاء.

فــراط �ف للمحافظــة عــىل الصحــة و الحد من سوء التغذيــة واالإ

ــة  ــع بالصح ــال التمت ــول لالأطف ــة تخ ــة القوي ــة الصحي ــتدامة( الأن االأنظم ــة المس ــدف 4 للتنمي ــم )اله التعلي
ــم. ــة تعليمه ــة ومتابع ــاق بالمدرس ــم االلتح ــح له ي تتي

ــ�ت ــدة ال الجي

ــىل  ــاس ع ــع الن ــول جمي ــان حص ــالل ضم ــن خ ــتدامة( م ــة المس ــدف 5 للتنمي ن )اله ــ�ي ن الجنس ــ�ي ــاواة ب المس
ــال. ــاء واالأطف ي النس

ــا �ف ــة غالب ــات الضعيفة،والمتمثل ــك الفئ ي ذل
ــا �ف ــة، بم وري ــة الرصف ــات الصحي الخدم

ــدم  ــه ع ــن أوج ــد م ــتدامة( والح ــة المس ــن للتنمي ــدف الثام ــل )اله ــرص العم ــق ف ــادي وخل ــو القتص النم
ــاس يتمتعــون  ــة المســتدامة( ،الأن الن ــن أهــداف التنمي ــا )الهــدف 10 م ــا بينه ــدان وفيم المســاواة داخــل البل

ــم. ــاد بلده ي اقتص
ــتمرة �ف ــاهمة المس ــغل والمس ــىل ش ــول ع ــي للحص ــا يكف ــدة بم ــة جي بصح

المجتمعــات الســلمية والمنفتحــة عــىل الجميــع )الهــدف الســادس عــرسش للتنميــة المســتدامة( حيــث 
يســاعد االأشــخاص االأصحــاء عــىل بنــاء مؤسســات فعالــة وشــاملة ومحققــة لالندمــاج االجتماعــي عــىل جميــع 

المســتويات.

إن امتالك أعىل مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق االأساسية لكل إنسان، بغض النظر 
عن عرقه أو دينه أو رأيه السياسي أو وضعه االقتصادي أو االجتماعي.

دستور منظمة الصحة العالمية

الهدف 1: القضاء عىل الفقر
الهدف 2: التغذية للجميع
الهدف 4: تعليم ذو جودة

ف ف الجنس�ي الهدف 5: المساواة ب�ي
الهدف 16: مجتمعات مندمجة

الهدف الثامن: 
تنمية اقتصادية  وتوف�ي الشغل

الهدف الثالث:
حالة صحية جيدة

التغطية الصحية الشاملة
ي يحتاجون إليها دون عوائق مالية

يتلقى كل االأشخاص الخدمات الصحية ذات الجودة ال�ت

تدعيم النظام الصحي

التأث�ي عىل 
أهداف التنمية

 المستدامة

الهدف 

العمل

(Source : adapté de Kieny & al., 2017, WHO Bulletin)
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: يتطلب ضمان التغطية الصحية الشاملة مايىلي

وط ممارســة عمــل ودفــع المســاهمات.  ي التغطيــة بــرسش
أن يكــون النفــاذ إىل العــالج شــامال، أي أال يتقيــد الحــق �ف

ــاس  ــع كل الن ــ�ي يتمت ــة ل ــراب الدول ــىل ت ــة ع قام ــة أو االإ ــار المواطن ــا لمعي ــة كل الســكان وفق وتشــمل التغطي
ــب  ــس حس ــم ولي ــا الحتياجاته ــدة وفًق ــة الجي ــات الصحي ــس الخدم ــاذ إىل نف ــة والنف ــة المالي ــس الحماي بنف
ــة  ــاذ إىل التغطي ــام نف ــاء نظ ي إنش

ــاح �ف ــان النج ــوي ضم ي الق
ــ�ف ــن الوط ــن للتضام ــهامية. ويمك ــم  االس قدرته

يبــة يســهل نجــاح هــذا النــوع مــن ضمــان  الصحيــة الشــاملة. ويعتــ�ب مــن قبيــل التضامــن قبــول معــدل رصف
ائــب التصاعديــة  يــة. وغالًبــا مــا تكــون الرصف ائــب تمــس الفئــات االجتماعيــة ال�ش العــالج، خاصــة وأن هــذه الرصف
ي هــذا الســياق 

ًطــا أساســًيا للتغطيــة الصحيــة ذات الديمومــة واالســتمرارية )مثــال:  غانــا و روانــدا(. ويجــب �ف �ش
طــار المؤســسي لضمــان العــالج الشــامل مــن روح التضامــن والمعونــة المتبادلــة لكســب  أن يســتلهم اســم االإ

.) ف ي إطــار اتحــاد شــكىلي )تأمــ�ي
ثقــة المســتفيدين )مثــل التعاونيــة( بــدالً مــن حرصهــم �ف

ف صحة المستفيدين من التغطية؛ أن تكون الخدمات الصحية ذات جودة كافية بما يضمن تحس�ي

ف الحقــوق  أن يكــون النفــاذ إىل العــالج الشــامل منصفــاً وميســور التكلفــة، أي أن يســتند إىل التناســب العــادل بــ�ي
ف أو مســاهمة أكــ�ب ممــا  والواجبــات. وقــد يكــون عــىل ســبيل المثــال فــرض مســاهمة موحــدة عــىل المواطنــ�ي

يقــدرون عــىل دفعــه بمثابــة عقــاب للمســتفيدين وعائقــا أمــام النفــاذ عــىل العــالج.

نصــف ســكان العالــم عــىل االأقــل ال يتمتعــون بتغطيــة كاملــة للخدمــات الصحيــة االأساســية، وكل عــام 
ــا أو  ي »الفقــر المدقــع« )أي أنهــم يعيشــون عــىل  09.1 دوالًرا أمريكًي

يســقط نحــو 001 مليــون شــخص �ف
ي اليــوم( بســبب قيامهــم دفــع نفقاتهــم الصحيــة.

أقــل �ف
منظمة الصحة العالمية

ــة للفقــراء يعرفــون أن  ــة الصحي ــن قدمــوا الرعاي ــة حاســمة. كل أولئــك الذي ــرة الخدمــات قضي "تعــد فوت
ي يحتاجونهــا. يعتــ�ب 

ــ�ت التكاليــف، مهمــا كانــت متواضعــة، يمكــن أن تثنيهــم عــن النفــاذ إىل الخدمــات ال
ي نفــس الوقــت. يمكــن للبلــدان أن تعــوض الخدمــات المدفوعــة بأشــكال 

هــذا غــ�ي عــادل وغــ�ي مجــدي �ف
ي معضلــة شــبه قاتلــة. إن اســتبعاد الدفــع المبــا�ش 

مختلفــة مــن التمويــل المســتدام ال تضــع الفقــراء �ف
ي 

ف جميــع البلــدان الــ�ت ك بــ�ي ي التعريفــات الطبية،هــو عنــرص مشــ�ت
عــن الخدمــات،أو التخفيــض الكبــ�ي �ف

حققــت تغطيــة صحيــة شــاملة ".

الدكتور جيم كيم،رئيس البنك الدولي
.3102 ، ف ي الجمعية العالمية للصحة السادسة والست�ي

خطاب �ف
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المبحث الرابع :

المبــادئ الأساســية المتعلقــة بأرضيــات الحمايــة الجتماعيــة المنصــوص عليهــا 
التوصيــة رقــم 202 لســنة 2012:

يجب أن تؤسس أرضية الحماية االجتماعية وفقا للقواعد التالية:

ــان.  نس ــوق الإ ــات حق ــاً لمقتضي ــاد ووفق ــات الب ــب إمكاني ــمولية حس ــدأ الش ــاً لمب ــتجابة تدريجي 1( الس
ــة االأساســية  ــة الصحي ــه، الحــد االأد�ف مــن الرعاي ــاج، طــوال حيات ــة احتي ي حال

ينبغــي أن تكفــل لــكل شــخص �ف
نســان عــىل  وريــة لحيــاة االإ ي تكفــل مجتمعــة النفــاذ الفعــىلي إىل المنافــع والخدمــات الرصف

والدخــل االأســاسي والــ�ت
 . ي

النطــاق الوطــ�ف

ي الواقع، يجب أن توفر االأرضية :
و�ف

ف وتجنــب أي شــكل  ي بحيــث تكــون حــق لجميــع المواطنــ�ي
ي القانــون الوطــ�ف

- ضمانــات يقــع التنصيــص عليهــا �ف
ســناد ومســتوى المنافــع. تحديــد إجــراءات الشــكاوى والمنازعــة  وط االإ مــن أشــكال التعســف )تحديــد النطــاق و�ش

بصفــة محايــدة وشــفافة وفعالــة و�يعــة ومتاحــة وغــ�ي مكلفــة ...(.

ف كل شــخص مــن أن يعيــش حيــاة كريمــة مــن خــالل ضمانــات الخدمــات العالجيــة االأساســية دون تحمل  - تمكــ�ي
ي )قــد يتوافــق مــع القيمــة النقديــة لمجمــوع 

عــبء مــاىلي ثقيــل، والدخــل االأد�ف المحــدد عــىل المســتوى الوطــ�ف
ــات الدخــل المحــددة للمســاعدة  ــة، وعتب ــر الوطني ــات الفق ــع عتب ــة، أو م وري ــات الرصف ــع والخدم ــن المناف م
هــا مــن العتبــات المماثلــة ...(. يجــب تحديــث مســتويات الضمــان االأساســية بشــكل منتظــم  االجتماعيــة أو غ�ي
وبطريقــة شــفافة )يجــب ضمــان المشــاركة الثالثيــة الأصحــاب العمــل وممثــىلي العمــال والتشــاور مــع المنظمــات 

(؛ ف االأخــرى ذات الصلــة والممثلــة لالأشــخاص المعنيــ�ي

ــة.  ــة ذات االأولوي ــات االجتماعي ــر والفئ ــة المخاط ــا: أي تغطي ــة وإمكانياته ــات الدول ــع احتياج ــف م 2( التكي
ــا  ــة بم ــة وفعال ــون دقيق ــب أن تك ــة يج ــا المضمون ــة المزاي ــ�ف أن حزم ــة بمع ــة واقعّي ــون االأرضي ــب أن تك يج

ــالد؛ ــة للب ــة واالجتماعي يبي ــوارد الرصف ــع الم ــاسش م يتم

ي مكافحــة الفقــر 
3( أن تكــون واضحــة ومتناســقة مــع السياســات العامــة المختلفــة: لتكــون فعالــة �ف

ــم والتشــغيل  ــا التعلي ــا بقضاي ــة مرتبطــة ارتباطــا وثيق ــة االجتماعي ــة الحماي ــون أرضي ــان، يجــب أن تك والحرم
، ينبغــي أن تكــون شــاملة عــن طريــق التنســيق مــع السياســات االأخــرى، الســيما مــن خــالل  والصحــة ... وبالتــاىلي
يــة ونشــطة تعزز التشــغيلية، والتشــغيل  ف ف المنافــع والخدمــات االجتماعيــة مــع تدابــ�ي وقائيــة وتحف�ي الجمــع بــ�ي

ي إطــار العمــل الالئــق.
المهيــكل وإنشــاء مصــادر الدخــل �ف

4( التمويــل مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن المــوارد الوطنيــة مــن أجــل ضمــان الديمومــة الماليــة 
ف االعتبــار القــدرات التمويليــة لمختلــف  واالقتصاديــة لالأرضيــة الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة، مــع االأخــذ بعــ�ي
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ي التمويــل، إىل جانــب البحــث عــن أفضــل 
فئــات الســكان، وينبغــي بالتــاىلي أن تســتند التدابــ�ي إىل التضامــن �ف

ف مــن يمولــون ومــن يســتفيدون مــن أنظمــة الضمــان االجتماعــي.  ف المســؤوليات والمصالــح بــ�ي تــوازن ممكــن بــ�ي

يجب أن تضمن هذه التداب�ي أيًضا:

نصاف؛ • الديمومة المالية واالقتصادية، مع  إيالء االعتبار الواجب للعدالة االجتماعية واالإ

يهة  والمسؤولة والشفافة؛ ف دارة المالية ال�ف • االإ

ضافــة إل مســتوى  امــج المناســبة لــه بالإ ي اختيــار نموذجــه ومزيــج الأنظمــة وال�ب
5( تــرك الحريــة لــكل بلــد �ن

، يمكــن للدولــة أن تختــار أنســب االآليــات  ي
المنافــع. مــن أجــل ضمــان منافــع محــددة عــىل المســتوى الوطــ�ف

لتنفيذهــا: نظــام إســهامي أو غــ�ي إســهامي، نظــام تأمينــات اجتماعيــة، أو منافــع عامــة أو آليــات المســاعدة،...

ي الــدول أن تمتلــك مجموعــة مــن االآليــات لبنــاء نظــام متكامــل للضمــان االجتماعــي.
ض �ف ي العمــوم، يفــ�ت

إلــخ. �ف

أرضيات الحماية الجتماعية

الضمانات االأساسية االأربعة:

ي ذلك رعاية االأمومة؛
ورية،بما �ف أ( النفاذ إىل الخدمات الصحية الرصف

ه مــن المنافــع  ف الدخــل االأســاسي لالأطفــال  بمــا يضمــن لهــم الغــذاء والتعليــم والعــالج وغــ�ي ب( تأمــ�ي
ــة؛ وري ــات الرصف والخدم

ي 
ي ســن العمــل الذيــن ال يســتطيعون كســب دخــل كاف،الســيما �ف

ف الدخــل االأســاسي لالأشــخاص �ف ج( تأمــ�ي
عاقــة؛ حالــة المــرض والبطالــة واالأمومــة واالإ

ف د( ضمان الدخل االأساسي للمسن�ي
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المبحث الخامس :

اتيجية توسيع الحماية الجتماعية: العنارص الُمحِددة  اس�ت

ي الضمــان االجتماعــي بالتوصيــة 
شــاعة الحــق �ف اتيجية منظمــة العمــل الدوليــة الإ شــد اســ�ت منــذ ســنة 2012، تس�ت

ي االأبعــاد لتوســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة، مبــادئ توجيهيــة 
ي تقــدم، مــن خــالل إطــار ثنــا�أ

رقــم 202 والــ�ت
ــة الشــاملة للســكان بتوفــ�ي مســتويات  اتيجية الحكومــات لضمــان الحماي لتحقيــق هــذا الهــدف. تحــث االســ�ت
ــات  ــداث درج ــي( وأح ــد االأفق ــية )البع ــة االأساس ــة الصحي ــاذ إىل الرعاي ــل والنف ــن الدخ ــن أم ــد االأد�ف م الح

)طوابــق( أعــىل مــن الحمايــة بصفــة تدريجيــة )البعــد العمــودي( .1

الضمانات الأربعة الأساسية

ن الدخل مدى الحياةالنفاذ إل الخدمات الساسية تأم�ي

ي للدخل الأد�ن
التحديد الوط�ن

الُمسّنون
الأشخاص 
النشيطون

الأطفال الصحة

1 OIT : La stratégie de l’Organisation internationale du Travail: La sécurité sociale pour tous. Mettre en place des 
socles de protection sociale et des systèmes complets de sécurité sociale. 2012
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ي إرســاء أرضيــة للحمايــة االجتماعية 
اتيجية منظمــة العمــل الدوليــة �ف ســ�ت البعــد الأفقــي: يتمثــل البعــد االأفقــي الإ

ــا،  ي بموجبه
ــ�ت ــاله( وال ــورة أع ــية )المذك ــي االأساس ــان االجتماع ــات الضم ــن ضمان ي تؤم

ــ�ف ــتوى الوط ــىل المس ع
يتمتــع كل شــخص محتــاج، وطــوال حياتــه، بالنفــاذ الفعــىلي إىل الرعايــة الصحيــة االأساســية والحــد االأد�ف مــن 

الدخــل عنــد المســتوى المحــدد وطنيــا.

ــان االجتماعــي  ــن الضم ــع م دراج التدريجــي لمســتويات أرف ي االإ
ــل البعــد العمــودي �ف ــودي: يتمث ــد العم البع

ــر، لالأحــكام المتعلقــة بالتغطيــة والمنافــع  ــدة أكــ�ب عــدد ممكــن مــن االأشــخاص، وفقــاً ،عــىل أقــل تقدي لفائ
المنصــوص عليهــا باالتفاقيــة عــدد 102 لســنة 1952 المتعلقــة بالمعايــ�ي الدنيــا للضمــان االجتماعــي، أو 
وفقــا لمســتوى أعــىل حســب اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الحديثــة. وتتألــف االأرضيــة عــادة مــن أنظمــة 

ــة. ــة االختياري ــة واالأنظم لزامي ــاهمة االإ المس

وتمثــل أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة أساســا لبنــاء تدريجــي يشــمل ثــالث درجــات، تحمــل منظــورا أوســع لتغطيــة 
االأشــخاص بمنافــع أكــ�ش تكامــال وعمقــا. ويتحســن نطــاق الخدمــات ومســتوى الحمايــة ونوعيتهــا كلمــا صعدنــا 

ي  »ســلم الضمــان االجتماعــي«.
�ف

انيــة  ف ومــن حيــث االآليــات، يشــمل نظــام الحمايــة االجتماعيــة المتكامــل أنظمــة غــ�ي إســهاميه )ممولــة مــن م�ي
ــات  ــهامية )تأمين ــة إس ــية( وأنظم ــة أساس ــة اجتماعي ــات حماي ــاملة )ضمان ــة ش ــي أنظم ــة(؛ وه ــة العام الدول
ــع(  ــع بالمناف ط للتمت ــرسش ــل ك ــب العم ــتفيد وصاح ــن المس ــاهمات م ــع مس ــق دف ــن طري ــول ع ــة تم اجتماعي

ــع. ــن المناف ــة م ــة متنوع ــات مجموع ــذه االآلي ــي كل ه ــاري. وتغط ــخ�ي االختي ف الش ــ�ي والتأم

اتيجيات توســيع الضمــان االجتماعــي نحــو الحمايــة الشــاملة حســب مبــدأ  ورة تنفيــذ اســ�ت وتقــر التوصيــة رصف
. ي

التكريــس التدريجــي، مــع تحديــد االأهــداف والجــدول الزمــ�ف

ــيع  اتيجيات توس ــ�ت ــة واس ــة االجتماعي ــة الحماي ــذ أرضي ــور وتنفي ــي تص ــي أن يراع ــك، ينبغ ــة إىل ذل ضاف وباالإ
ــع  ــات التوزي ــل وآلي ــك التموي ي ذل

ــا �ف ــات، بم ــاليب والمقارب ــن االأس ــة م ــة متنوع ــي مجموع ــان االجتماع الضم
ــع. ــة المناف وأنظم

قــرار  نســان واالإ اتيجية هــو التأكيــد عــىل أن الضمــان االجتماعــي حــق مــن حقــوق االإ ســ�ت • المبــدأ االأســاسي لالإ
اتيجية  بــأن هــذا الحــق يرتبــط بتعزيــز التشــغيل والسياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة للتنميــة. وتتمحــور إســ�ت
شــارة إليــه حــول مقاربــة قائمــة عــىل الحقــوق تدعــو إىل تأســيس خطــط  منظمــة العمــل الدوليــة، كمــا تمــت االإ

نســان. وسياســات وعمليــات التنميــة عــىل المعايــ�ي الدوليــة لحقــوق االإ

: ي
اتيجية منظمة العمل الدولية �ف وتتلخص إس�ت

تشكل أرضية الحماية الجتماعية أساسا لبناء متدرج لمستويات عليا توفر آفاقا أوسع للتغطية 
الجتماعية لاأشخاص مع منافع أك�ش تكاما وسخاء.
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أســاس  عــىل  الحمايــة  تعميــم  بأهميــة  قــرار  االإ
وعــدم  للفقــر  للتصــدي  االجتماعــي  التضامــن 
قصــاء االجتماعــي، ولتعزيــز تكافــؤ  المســاواة واالإ
الفــرص والمســاواة العرقيــة ولدعــم انتقــال العمــال 
القطــاع  ي 

المهيــكل إىل العمــل �ف القطــاع غــ�ي  ي 
�ف

المهيــكل:

ل تصــور  وإرســاء أرضيــة  ن يجــب أن يتــ�ن
ي 

ي إطــار مســار وطــ�ن
الحمايــة الجتماعيــة �ن

ــامل ــاور الش للتش

ي تطــرأ 
ات الــ�ت ف الرجــال والنســاء مــن القــدرة عــىل التكيــف مــع التغــ�ي • اعتبــار الضمــان االجتماعــي وســيلة لتمكــ�ي

عــىل االقتصــاد وســوق العمل:

ــة،  ــة آلي ــة بصف ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــة المتصــاص الصدم ــان االجتماعــي آلي ــأن نظــم الضم ــرار ب ق • االإ
ــ�ش  ــاد أك ــال إىل اقتص ــجيع االنتق ــا، وتش ــات وخارجه ــات االأزم ي أوق

ــكىلي �ف ــب ال ف الطل ــ�ي ي تحف
ــاهم �ف ــا تس وأنه

ــتدامة: اس

ــة، وعــىل االســتخدام االأمثــل  ــات الوطني ــة، وفــق االأولوي • التأكيــد عــىل المســؤولية االأساســية والعامــة للدول
ــة: دارة الفعال ــد عــىل الحكــم واالإ ــة، إضافــة إىل التأكي ــات القانوني ــة الصالحي ــة، وعــىل أهمي للمــوارد الوطني

ي واسعة النطاق.
• التشديد عىل أهمية عملية التشاور الوط�ف

اتيجية توســيع  ي االآراء حــول تطويــر وتنفيــذ إســ�ت
ي ينبغــي أن تعــزز التوافــق �ف

الحــوار االجتماعــي هــو االآليــة الــ�ت
ي 

ي �ف
ــ�ف ــ�ب مســاهمة الحــوار الوط ــياق تعت ــذا الس ي ه

ــد. �ف ــروف كل بل ــع ظ ــالءم م ــا يت ــة بم ــة االجتماعي الحماي
ــة لضمــان وجــود أنظمــة شــاملة ومناســبة. ينبغــي أن  ــغ االأهمي ــر بال اتيجيات أم ــذ هــذه االســ�ت صياغــة وتنفي
ي جميــع الجهــات الفاعلــة، أي ممثــىلي الحكومــة والعمــال وأصحــاب العمــل، وكل مــن لــه 

يشــمل الحــوار الوطــ�ف
ي المتكامــل مــن وضــع خارطــة طريــق متفــق عليهــا لتوســيع الحمايــة 

مصلحــة ذات صلــة. يُمّكــن الحــوار الوطــ�ف
ي تخــدم مصالــح مختلــف االأطــراف ذات الصلــة.

االجتماعيــة الــ�ت

اتيجية إىل: س�ت - يجب أن تؤدي عملية صياغة االإ

• وضع أهداف تعكس االأولويات الوطنية؛

ي مجال الحماية، فضالً عن الوسائل المناسبة للتغلب عليها؛
• تحديد النقائض والعوائق �ف

ي )االآجــال والمراحــل( لتنفيــذ السياســات 
• تحديــد االحتياجــات والمــوارد الماليــة وكذلــك الجــدول الزمــ�ف

المناســبة؛

ي إطار الحوار االجتماعي.
• توعية السكان وخاصة �ف

اتيجية النهــوض بالعمــل المهيــكل كمــا يجــب أن تســتكمل بسياســات نشــطة لســوق  ســ�ت - ينبغــي أن تشــمل االإ
ــالل إدراج  ــن خ ــيما م وري، الس ــر رصف ــة أم ــات العام ــف السياس ــع مختل ــيق م ــة إىل التنس ــل. إن الحاج العم
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ي إطــار الخطــط الوطنيــة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة؛
اتيجية أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة �ف اســ�ت

ي ذلــك المشــاركة الثالثيــة بالتعــاون مــع المنظمــات 
- متابعــة التقــدم الحاصــل عــن طريــق آليــات مناســبة، بمــا �ف

الممثلــة الأصحــاب العمــل واالأجــراء، وكذلــك التشــاور مــع المنظمــات االأخــرى ذات الصلــة والممثلــة الأشــخاص 
ف بالموضوع. ــ�ي معني

ضعيفالدخل الفردي والعائىلي

ف
عي

ض

مستوىاالرضية

مرتفع

فع
مرت

الضمانات االأساسية للضمان االجتماعي النفاذ للعالج 
ي من الدخل

ف حد أد�ف وتأم�ي

منافع الضمان االجتماعي

تأمينات إختيارية تنظمها السلطات 
العمومية

البعد العمودي :

الضمان التدريجي  
لمستويات حماية أعىل 
مستوى وفقا لالتفاقية 

عدد 102الحماية

البعد الأفقي 

ضمان النفاذ للعالج والدخل االأد�ف للجميع وفقا للتوصية عدد 202

اتيجية منظمة العمل الدولية. الضمان االجتماعي للجميع: طوابق  المصدر: اس�ت
الحماية االجتماعية وأنظمة الضمان االجتماعي الشاملة، 2012
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النقاط الأساسية
التغطية الصحية الشاملة

...

ي العديد من أنحاء 
ي الصحة ليس حقيقة واقعة �ف

- تش�ي تقديرات منظمة العمل الدولية إىل أن الحق �ف
ي المائة من السكان بتغطية صحية مقارنة بنسبة 

ي المناطق الريفية، حيث ال يتمتع 56 �ف
العالم، وال سيما �ف

ية. ي المناطق الحرصف
ي المائة �ف

22 �ف

ي مجال الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سالمة 
ي �ف

ف مه�ف - يجب توظيف 10 مالي�ي
ي المناطق الريفية 

ي مؤهل �ف
ف مه�ف ي حاالت االأمراض شديدة العدوى ... إن نقص  7 مالي�ي

السكان، وخاصة �ف
ف المدينة والريف. يعت�ب النفاذ  ي المصاريف الصحية للفرد الواحد يعمق الالمساواة ب�ي

والعجز المرتفع �ف
ي العنارص االأساسية لتوسيع نطاق التغطية الصحية.

العادل لخدمات عالجية جيدة بتمويل تضام�ف

- يعت�ب المسنون الذين ال يستطيعون العناية بأنفسهم بسبب حالتهم الجسدية أو العقلية االأك�ش احتياجا 
ي بلدان ال تقدم مثل هذه 

ي المائة من سكان العالم االآن �ف
للتكفل بالعالج الطويل االأجل؛ يعيش 48 �ف

ي 
ا بهذه الوضعية. يذكر أيضا أنه يتم استبعاد جزء كب�ي من 46.3 �ف الرعاية، وتتأثر النساء المسنات كث�ي

ي تحد من هذه 
ي العالم من التغطية الصحية بسبب محدودية مواردهم المالية ال�ت

ف �ف المائة من المسن�ي
يعاتها الوطنية عالجا  ي بلدان توفر ترسش

ي المائة فقط من سكان العالم يعيشون �ف
الخدمات للفقراء. 5.6 �ف

طويل االأجل لجميع السكان.
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الفصل الثاين:

 القانون التونيس مكاسب يجب تطويرها

ي 
ن التعويــ�ن ــ�ي ــة وِبنَيتهــا:  تكامــل ب ــة الجتماعي المبحــث الأول:منظــور الحماي

2
ي

ــسش والمعي

ي تهــدف إىل التكفــل بـ«الحاجة« 
ي مجموعــة من االآليــات ال�ت

يجــدر التذكــ�ي أن مصطلــح الحمايــة االجتماعيــة يعــ�ف
جــم مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا إىل  و«الخطــر« االجتماعــي. وتتأســس هــذه االآليــات عــىل سياســات اجتماعيــة ت�ت

. ي
أنظمــة حمايــة اجتماعيــة منظمــة بشــكل قانو�ف

ي عــن الحقبــة االســتعمارية، مجــرد نســخة معدلــة مــن 
، الــذي ورث مفهومــه التعويــ�ف يعتــ�ب القانــون التونــسي

ف والمســاعدة االجتماعيــة(. ي اقتبــس منهــا معظــم المبــادئ والتقنيــات )اســتخدام التأمــ�ي
المعايــ�ي الدوليــة الــ�ت

ف الخاص. ي اللجوء إىل التأم�ي
ف من حق االأشخاص �ف وال يمنع استخدام تقنيات التأم�ي

ي 14 ديســم�ب 1960 النــص التأســيسي لـــ »الضمــان االجتماعي« 
• ويعتــ�ب القانــون عــدد 30 لســنة 1960 المــؤرخ �ف

ي القطــاع الخــاص. يُنظــر 
كة  للضمــان االجتماعــي �ف يعــة المشــ�ت ي تونــس منــذ االســتقالل، أو عــىل االأقــل الرسش

�ف
ــه امتــداد لقانــون الشــغل يهــدف إىل ضمــان حصــول العمــال وأ�هــم عــىل  إىل الضمــان االجتماعــي عــىل أن
ضمــان اقتصــادي - عــن طريــق تعويــض الدخــل )منــح وجرايــات ...( منافــع عينيــة )الخدمــات الصحيــة( - عندمــا 
تحــدث المخاطــر المحــددة قانونــا )المــرض واالأمومــة ورعايــة االأطفــال وحــوادث الشــغل واالأمــراض المهنيــة 

والشــيخوخة والعجــز والوفاة(،ممــا يؤثــر عــىل قدرتهــم عــىل كســب ُقوِتهــم.

ــة عــىل  ي ســحب الحماي
ــة �ف ،الرغب ف ــة التأم�ي ــع تقني ــ�ي المتناســق م ــان االجتماعي«،غ • ويعكــس مســمى »الضم

ــة  ــدرات االقتصادي ف الق ــ�ي ــع ب ــة تجم ــة متكامل ــار رؤي ي إط
ــة �ف ــلطات العام ــه الس ــو توج ف وه ــط�ي ــع الناش جمي

ــام.  ــة للنظ ــدرات المالي ــالد والق ــة للب واالجتماعي

• وانطلــق إنشــاء »الضمــان االجتماعــي« بموجــب قانــون 14 ديســم�ب 1960 الــذي اســتبدل التأمينــات االجتماعية 
ــر  ــة »المخاط ــالف تغطي ــم باخت ي تتس

ــ�ت ــة ال ــات االجتماعي ي للتأمين
ــ�ف ــام وط ــتعمارية بنظ ــة االس االأوىل للحقب

 ) ي للمســتفيد )أعــوان الدولــة وأجــ�ي وغــ�ي أجــ�ي
االجتماعيــة والمهنيــة« حســب مصدرهــا ووفقــا للوضــع القانــو�ف

ي إطــار تنظيمــي متجانــس. 
ف بكونهــا تــدار �ف ي المقابــل تتمــ�ي

وطبيعــة النشــاط )فالحــي أو غــ�ي فالحــي(، ولكنهــا �ف
ــن  ــاً م ــة تدريجي ــم الحماي ع بتعمي ــام المــرسش ك، ق ي مشــ�ت

ــ�ف ي إطــار تأمي
ف �ف ــع الناشــط�ي ــج جمي ــن دم ــدالً م وب

ف العمومــي والخــاص وأنظمــة خاصــة لمراعــاة خصوصيــات مختلــف الفئــات  ي القطاعــ�ي
خــالل أنظمــة عامــة �ف
االجتماعيــة والمهنيــة.

ن  ي الأصل، يقوم نظام الضمان الجتماعي التونسي عىل ترابط المفاهيم والتقنيات )التأم�ي
�ن

ن الخاص(. الجتماعي، المساعدة الجتماعية والتأم�ي

2 V. not. Abdessatar MOUELHI : droit de la sécurité sociale. 2ème éd. 2005
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ي تؤكــد عــىل مركزيــة العمــل أحــدث نظــام 
• وإىل جانــب نظــام الحمايــة عــن طريــق التأمينــات االجتماعيــة الــ�ت

ف وبالتــاىلي يمكــن لهــم  للمســاعدة االجتماعيــة لفائــدة المســتبعدين مــن الضمــان االجتماعــي الأنهــم غــ�ي نشــيط�ي
فقــط المطالبــة بمنافــع غــ�ي إســهامية تســددها الدولــة مدعومــة بمــا تقدمــه الجمعيــات.

« وظهــر  ف غاثــة »للـــمحتاج�ي ف عامــا بــدأت القطيعــة مــع أشــكال المســاعدة واالإ • بعــد مــرور أكــ�ش مــن خمســ�ي
ي الدســتور الجديــد للبــالد لســنة 2014. ويتمثــل دور 

ي المســاعدة االجتماعيــة« �ف
اف »بالحــق �ف توجــه نحــو االعــ�ت

ــة االأساســية  ــة االحتياجــات المادي ــن العجــز الشــخ�ي لتلبي ــض ع ي التعوي
ــة �ف ــا الدول ي تقدمه

ــ�ت المســاعدة ال
. تأخــذ المســاعدة شــكل مســاعدة  ي

ي ســياق واجــب النفقــة المــد�ف
وعــدم قــدرة أفــراد االأ�ة عــىل القيــام بذلــك �ف

ــز لالأشــخاص  ي المؤسســات المتخصصــة )مراك
ــالأ� المحتاجــة( واالســتقبال �ف ــة )خاصــة ل ــع عيني ــة ومناف طبي

قيــة والدفــاع االجتماعــي ...( ف ومركــز ال�ت ف والمســن�ي المعوقــ�ي

، وتفــكك ســوق العمــل، والطلــب  ي
ي البــالد )ضغــوط التهــرم الديمغــرا�ف

ات العميقــة �ف • وســتؤدي التغيــ�ي
نســان ...( حتمــاً إىل ترتيبــات مؤسســية تهــدف  االجتماعــي الملــح عــىل الكرامــة والرفــاه، وإعــادة تشــكيل حقــوق االإ
ف االجتماعــي(  ف أن تمويــل الضمــان االجتماعــي )التأمــ�ي ي المســاعدة االجتماعيــة. ولقــد تبــ�ي

اف بالحــق �ف إىل االعــ�ت
ي التعامــل مــع المخاطــر الجديدة 

اكات أصحــاب العمــل واالأجراء(،يواجــه صعوبــات �ف القائــم عــىل االأجــور )اشــ�ت
ي التعامــل مــع االختــالالت الماليــة، وهــو مدعــو إىل مواجهــة التحــدي الهــام المتمثــل 

كالبطالــة والتبعيــة، ... و�ف
ي المقابــل، فــإن منافــع المســاعدة تعتمــد عــىل 

ورة المحافظــة عــىل مصداقيــة واســتدامة المؤسســة. و�ف ي رصف
�ف

ي رعايــة المســتفيدين.
ي أظهــرت محدوديتهــا �ف

انيــة الدولــة، والــ�ت ف التمويــل مــن م�ي

تذك�ي
ن  ي أرضية الحماية الجتماعية. ل يستطيع كل التونسي�ي

تعت�ب التغطية الصحية الشاملة عنرصًا أساسًيا �ن
ة الكث�ي من المر�ن من اللجوء إل  النفاذ إل العاج. تمنع الكلفة المرتفعة، والمصاريف المبا�ش

ي الباد ل تزال 
ضافة إل ذلك هناك عقبات ثقافية. بعض المناطق �ن مقدمي الخدمات الصحية. بالإ

ابية. وأمام  صحارى طبية. ونتيجة لذلك ينبغي أن يكون العرض الصحي عنرصا من عنارص التهيئة ال�ت
ي الصحة، يجب الحفاظ عىل آليات التضامن وتعزيزها من خال خدمات 

عدم المساواة الجتماعية �ن
تكون مفتوحة حًقا للجميع.

بية والتعليم.عىل الدولة  »حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية وال�ت
ن ووفقاً للمصالح الفضىل للطفل«.  توف�ي جمبع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمي�ي

الفصل 74 من الدستور.
. لكل مواطن ذي إعاقة  ن عاقة من كل تمي�ي ينص الفصل 84 عىل أن الدولة تحمي«الأشخاص ذوي الإ

ي المجتمع؛ وعىل 
ي تضمن له الندماج الكامل �ن

ي النتفاع،حسب طبيعة إعاقته بكل التداب�ي ال�ت
الحق �ن

ورية لتحقيق ذلك« الدولة اتخاذ جميع الجراءات الرصن
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ف إىل المــوارد الجبائيــة بصفــة رئيســية أو تكميليــة حتميــا  لتجذيــر الحمايــة االجتماعيــة  • ويعــد لجــوء المؤسســت�ي
ف والمســاعدة  ف التأمــ�ي ف بــ�ي ي بــدالً مــن »الحمايــة ذات الرسعــة المزدوجــة« والتميــ�ي

ي منظــور التضامــن الوطــ�ف
�ف

ف  بهــا لصاحبــه تجــاه المجموعــة الوطنيــة ي الحمايــة االجتماعيــة مــن خــالل امتيــازات يعــ�ت
وليتجســم الحــق �ف

• حــدد دســتور  2014 عــدًدا مــن المســائل المتعلقــة3 بحمايــة كرامــة المواطــن وتكريــس المســاواة والعدالــة 
ي الحمايــة االجتماعيــة.

ي تكريــس الحــق �ف
ة �ف ي لهــا قيمــة كبــ�ي

االجتماعيــة، والــ�ت

ي حمايــة اجتماعيــة، 
ي ذلــك الحــق �ف

• أقــر الدســتور التونــسي لســنة 2014  جملــة مــن الحقــوق االجتماعيــة بمــا �ف
نســان. ابطــة ومتكاملــة مــن أجــل بنــاء نظــام متجانــس مــن الضمانــات المكرســة لجميــع حقــوق االإ م�ت

ي   تشــكل   بعض   حقوقهــا   إحــدى  
ويتناول   دستور   2014   أيضا   حامية   بعض   الفئات   ذات   االحتياجــات   الخاصة   الــ�ت

 عنــارص   الحق   يف   الحامية   االاجتماعيــة . 

ن :  تنوع الفاعل�ي ي
المبحث الثا�ن

ي البدايــة تم بناء الحق يف الحامية االجتامعية من خالل تدخالت الدولة، ثم تطور من خالل رشاكــة مع األطراف 
�ف

االجتامعية.

الحضور المهيمن للدولة ...

ــا، ممارســة الســلطة بصفــة  ــك إىل حــد م ــزال كذل ــم وإدارة الشــؤون العامــة، والي ــة لتنظي ــكار الدول ر احت ــ�ب ي
ــة الحــوار حــول مســتقبلها. ــا يفــرس محدودي ــة وهــو م ــة االجتماعي ي مجــال الحماي

ــة �ف عمودي

ي وضــع التصــورات حــول أنظمــة الضمــان االجتماعــي 
ولقــد دأبــت الدولــة منــذ اســتقالل البــالد عــىل المبــادرة �ف

ــي  ف االجتماع ــ�ي ف التأم ــ�ي ــُتخدمت قوان ــا. واس ــذ وتطويره ف التنفي ــ�ي ــا ح ــة ووضعه ــاعدة االجتماعي ــكال المس وأش
ة. وعندمــا  ات كبــ�ي ي تصــور نظــام الحمايــة االجتماعيــة بعــد االســتقالل دون تغيــ�ي

ي عهــد الحمايــة �ف
المســتوردة �ف

ي ذلــك الوقــت وكان بالتــاىلي 
تــم إحــداث مؤسســة الضمــان االجتماعــي كانــت الدولــة تقريبــا المؤجــر الوحيــد �ف

ي  مجــال 
تدخــل النقابــات العماليــة ضعيًفــا نســبًيا ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالضمــان االجتماعــي ولكــن أيًضــا �ف

الشــغل. 

الصحة حق لكل إنسان 
ورية لضمان السامة  »تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر المكانيات الرصن

وجودة الخدمات الصحية.
ي لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود.

تضمن الدولة العاج المجا�ن
ي التغطية الجتماعية طبق ما ينظمه القانون.«

وتضمن الحق �ن
الفصل 83 من الدستور

3 الفصل 12 » تسعى الدولة إىل تحقيق العدالة االجتماعية«
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وبعنــوان إدارة المرفــق العمومــي، اســتأثرت الدولــة بأغلــب مؤسســات الحمايــة االجتماعيــة، وبــدون أي مشــاركة 
عيــة. ماليــة وبالتــاىلي بــدون �ش

اكة الجتماعية ظهور الرسش

ــن  ــن حس ــادة تضم ــة إىل قي ي حاج
ــة �ف ــة االجتماعي ــدت الحماي ــة، ب ــة خاص ــي 2011 بصف ــورة 14 جانف ــذ ث من

ــذي يحكــم  ــن ال ــاج التضام ــادة إنت ــة االحتياجــات الملحــة لالأمــن بشــكل أفضــل وإع ــن أجــل تلبي ــا م حوكمته
ــه. ــع مكونات جمي

ف اســتمرارها يجــب أن  اماتهــا وتأمــ�ي ف مــن أجــل توفــ�ي »الضمانــات القانونيــة« لمنظوريهــا، ومــن أجــل الوفــاء بال�ت
تخضــع الحمايــة االجتماعيــة لنمــط قيــادة جديــد وحوكمــة جديــدة تســتبدل، عــىل جميــع مســتويات الحيــاة 

اكــة والتنســيق والتكامــل.  السياســية واالجتماعيــة، الممارســة العموديــة للســلطة بآليــات مرنــة للرسش

وبهــذه الــروح تــم إمضــاء »العقــد االجتماعــي« ســنة 2013 )الــذي وقعتــه الحكومــة واالتحــاد التونــسي للصناعــة 
والتجــارة والصناعــات التقليديــة و االتحــاد العــام التونــسي للشــغل .

ــة »مراجعــة شــاملة الأنظمــة الضمــان  ــة االجتماعي ــق بالحماي ي محــوره الخامــس المتعل
ي هــذا العقــد �ف

يقتــ�ف
كاء  اك االأطــراف الموقعــة والــرسش اف لجنــة قيــادة تتــوىل إ�ش ي فروعهــا المختلفــة ... تحــت إ�ش

االجتماعــي �ف
ــات  اح االإصالح ــ�ت ــة واق ــا المؤسس ي منه

ــا�ف ي تع
ــ�ت ــة ال ــة المالي ــباب االأزم ــد أس ــل تحدي ــن أج «. ... »م ف ــ�ي المهني

وريــة«...  الرصف

ــة  ــادة نظــام الحماي ــن مســألة قي ــة يجعــل م ــة االجتماعي ي مجــال الحماي
ــات �ف ف والتحدي ــ�ي إن تعــدد المتداخل

كاء التعامــل مــع متطلبــات  االجتماعيــة قضيــة مركزيــة. إنــه مشــهد مؤســسي جديــد يتطلــب مــن مختلــف الــرسش
امــات الماليــة تجــاه المســتفيدين  ف ي الحمايــة والقــدرة عــىل الوفــاء باالل�ت

ي ضمــان الحــق �ف
الحمايــة االجتماعيــة �ف

. ف ف والمســتقبلي�ي الحاليــ�ي

ي إطــار تصــور تعديــىلي شــامل )تعديــل مؤسســاتها وفروعهــا 
يــل الحمايــة االجتماعيــة �ف ف ومــن الوجيــه أيضــا ت�ف

المختلفــة وفقــا لالحتياجــات والتوقعــات(.

ي إعــادة 
ي تقتــ�ف

ة: الديمومــة الماليــة الــ�ت وتواجــه مؤسســة الحمايــة االجتماعيــة كمــا يبــدو واضحــا صعوبــة كبــ�ي
ي 

ي إنشــاء آليــات للتــو�ت
بنائهــا وفــق طوابــق ومســتويات مختلفــة. يتمثــل نهــج إعــادة بنــاء الحمايــة االجتماعيــة �ف

ي مــن خالل«المرافقــة 
وط اســتقالله الــذا�ت ي البحــث عــن �ش

مــن المخاطــر وتعويــض أثارهــا الماليــة ودعــم الفــرد �ف
االجتماعية«.

إن تعدد الجهات الفاعلة والتحديات فيما يتعلق بالحماية الجتماعية يجعل مسألة توجيه نظاما 
ن التعامل  كاء المختلف�ي لحماية الجتماعية قضية مركزية. هذا مشهد مؤسسي جديد يتطلب من الرسش

ي الحماية والستدامة 
ي  ينبغي أن تتحول نحو ضمان الحق �ن

مع متطلبات الحماية الجتماعية ال�ت
. ن ن والمستقبلي�ي المالية للمستفيدين الحالي�ي
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ي مجــال إصــاح منظومــة الحمايــة الجتماعيــة أساســا إىل إرســاء االأرضيــة 
ى �ف تهــدف التوجهــات الكــ�ب

ي ســتضمن ثــالث مســتويات مــن الحقــوق:
الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة الــ�ت

• المســتوى القاعــدي الــذي يســتهدف بالخصــوص الفئــات الهشــة وغــ�ي القــادرة عــىل المســاهمة 
ــية  ــات االأساس ــن الضمان ــة م ــتوى جمل ــذا المس ــل ه : ويكف ي

ــاهما�ت ــع المس ــة ذات الطاب ي الأنظم
�ن

ي حــد أد�ف مــن الدخــل 
ي التغطيــة والخدمــات الصحيــة االأساســية للجميــع والحــق �ف

ي الحــق �ف
تتمثــل �ف

ي ســّن العمــل غــ�ي القادريــن عــىل كســب دخــل كاف 
ف واالأشــخاص �ف ف والمعوقــ�ي لالأشــخاص المســن�ي

ي دخــل أد�ف أســاسي لفائــدة االأطفــال بمــا 
بســبب المــرض أو البطالــة أو االأمومــة أو العجــز والحــق �ف

يمكنهــم مــن التمتــع بحقوقهــم االأساســية وكذلــك العمــل عــىل توفــ�ي مســكن الئــق خاصــة لفائــدة 
الفئــات محــدودة الدخــل.

ي التغطيــة 
• الفئــات المنضويــة تحــت أنظمــة الضمــان الجتماعــي: ويكفــل هــذا المســتوى الحــق �ف

االجتماعيــة والصحيــة والخدمــات والمنافــع ذات الجــودة.

ــة:  ــة المرتفع ــدرة التمويلي ــي وذات الق ــان الجتماع ــة الضم ــت أنظم ــة تح ــات المنضوي • الفئ
ي إطــار التأمينــات 

ويكفــل هــذا المســتوى خدمــات اجتماعيــة أفضــل مــن االأنظمــة القاعديــة وذلــك �ف
ــة والخاصــة. ــة العمومي االختياري

ــذ  ة المخطــط تنفي ــة خــالل فــ�ت ــة االجتماعي ــة للحماي ــة الوطني رســاء التدريجــي لالأرضي يســتوجب االإ
: ف ف أساســيت�ي ــ�ي مرحلت

رســاء االأرضيــة  وريــة الإ • إنجــاز جملــة مــن الدراســات حــول كيفيــة تفعيــل الضمانــات الحقوقيــة الرصف
الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة وتحديــد انعكاســاتها الماليــة والتشــاور بشــأنها مــع االأطــراف االجتماعية.

وريــة وتحديــد االأولويــات بالتشــاور مــع االأطــراف  • بلــورة مصفوفــة االإصالحــات الهيكليــة الرصف
ــع  ــة ووض ــة والمالي يعي ــا الترسش ــط متطلباته ــع ضب ــن م ي الزم

ــا �ف ــا وترتيبه ــراز ترابطه ــة وإب االجتماعي
ــا. ــها وتقييمه ات لقياس ــؤ�ش م

ي التنفيــذ التدريجــي لالإصالحــات ذات االأولويــة قصــد 
وع �ف ف الــرسش ف المرحلتــ�ي وســيتم إثــر هاتــ�ي

ي تنفيــذ 
وع �ف تجســيم الضمانــات االأساســية لالأرضيــة الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة. كمــا ســيتم الــرسش

ي إصــالح أنظمــة الضمــان 
ي   للحمايــة االجتماعيــة المتمثلــة �ف

االإصالحــات المتعلقــة بالبعــد المســاهما�ت
ف عــىل فقــدان مواطــن الشــغل. االجتماعــي وكذلــك إحــداث نظــام للتأمــ�ي

المصدر: مخطط التنمية االقتصادية 2020-2016: وزارة تنمية االستثمار والتعاون الدوىلي



: ا�ل�ث ء ا�ل�ث ا�ل�ج�ز
دور املجتمع املدين: نشأة أرضية الحامية االجتامعية من القاعدة
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الفصل األول:
فاعلو املجتمع املدين: دور حاسم

ي ســياق تجديــد ديمقراطــي. ولقــد حــرر 
ي مســار إنقــاذ اقتصــادي واجتماعــي �ف

منــذ ثــورة 2011 دخلــت تونــس �ف
ي مســار إعادة 

ي االنخــراط �ف
مكانــات والمجــاالت ممــا خــول للمجتمــع المــد�ف ي والســياسي الجديــد االإ

طــار القانــو�ف االإ
نســان وخاصــة  ي ترســيخ الحريــات العامــة وحقــوق االإ

، وليســاهم �ف ي
هيكلــة دولــة القانــون عــىل أســاس مواطــ�ف

ــة والحوكمــة الرشــيدة.  ي والمواطن
ــم المجتمــع المــد�ف ف مفاهي ــ�ي ــط القــوي ب اب ــدا ال�ت ــة تأكي الحقــوق االجتماعي

ــح  ــّدا مواجهــا  للطبقــة السياســية وللمؤسســات وحــ�ت للســوق. ويعكــس مصطل ي ن
وليصبــح المجتمــع المــد�ف

ــات الســلطوية أو  رادة المتحــررة مــن كل العالق ــة القائمــة عــىل االإ ــاة االجتماعي ــة الحي ي حيوي
المجتمــع المــد�ف

المصلحــة الخاصــة. 

ي إىل أي هــدف ربحــي. فهــم ينشــطون بعيــدا عــن المصالــح الفرديــة 
وال يســعى فاعلــو المجتمــع المــد�ف

ي الحيــاة العامــة. ويولــد المجتمــع 
والعائليــة ويبحثــون عــن شــد اهتمــام المجتمــع وأحــداث أثــرا اجتماعــي �ف

ة.  ــا�ش ــاره مب ف بآث ــ�ي ــخاص المعني ــرار إىل االأش ــل الق ــا يحي ي عندم
ــد�ف الم

ون باالســتقاللية عــن مؤسســات الدولــة  ف ي يتمــ�ي
ي أن فاعــىلي المجتمــع المــد�ف

وتتمثــل القاعــدة العامــة �ف
والمنظمــات االقتصاديــة. فليــس لهــم وظيفــة حكوميــة وإنمــا يضطلعــون فقــط بالمســاهمة السياســية 

المســتقلة. واالجتماعيــة 

ــة  ــب االجتماعي ــن للمطال ــي الضام ــل ه ــىل االأق ــانية أو ع نس ــة االإ ي الطبيع
ــة  �ف ــة متأصل ــوق االجتماعي إن الحق

ي تحــدد لوحدهــا 
نســان الــ�ت لكرامــة المواطــن ولدلــك فهــي تولــد وتتطــور حســب مقتضيــات الحيــاة اليوميــة لالإ

مــا هــو الحــق المطلــوب وكيــف بجــب أن يتطــور. إن هــذه الحقــوق تنشــأ مــن القاعــدة االجتماعيــة الســفىل. 

ابطة ي والمواطنة والحوكمة،  هي  مفاهيم م�ت
المجتمع المد�ن

ي 
كة ال�ت ي هو »ساحة عمل جماعية طوعية تركز عىل الهتمامات والأهداف والقيم المش�ت

المجتمع المد�ن
تختلف عن مصالح العائلة والدولة و المؤسسات  والربحية«

PNUD
 La société civile dans une Tunisie en 
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ــة  ــال الحماي ي مج
ن �ن ــ�ي ــدور الفاعل ــل ل ــم أفض ــل فه ــن أج ــث الأول: م المبح

الجتماعيــة

ي يقــوم عليهــا، نحــو نظــام مختلــط جمــع 
، وفقــا للفلســفة الــ�ت يتطــور نظــام الحمايــة االجتماعيــة التونــسي

ــدة  اي ف ــة الم�ت ــن االأهمي ــح م ــا يتض ــة، كم ــاعدة االجتماعي ــص المس ــة وخصائ ــة االأصلي ــص التأميني ف الخصائ ــ�ي ب
ف ...(.  ــا )الرعايــة الصحيــة المجانيــة، دخــل للمحتاجــ�ي ف بشــبكات الحمايــة االجتماعيــة الدني للســكان المشــمول�ي
اف الدولــة، ال تقتــرص الحمايــة االجتماعيــة  شــارة أيضــا إىل أنــه عــىل عكــس مــا يبــدو مــن هيمنــة إ�ش ينبغــي االإ
غاثــة للســكان الفقــراء  يــع، وتنظيــم االإ عــىل تدخــالت الدولــة وحدهــا؛ فــإذا كانــت الدولــة تتمتــع بســلطة الترسش

ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة.
والمعوزيــن فإنهــا ليســت الفاعــل الوحيــد �ف

. ي
ف آخرين هما السوق والمجتمع المد�ف ف آخرين لحماية االأفراد، وبالتاىلي فاعل�ي ي الواقع، نجد قطب�ي

�ف

ــة  ــع أنظم ــش م ــذي يتعاي ــي ال ف االجتماع ــ�ي ــالل التأم ــن خ ــة م ــاج الحماي ي إنت
ــياً �ف ــوق دوراً أساس ــب الس ويلع

الحمايــة الخاصــة. وتحــت تأثــ�ي االكراهــات الماليــة يفــرض الســوق عــىل الجهــات الفاعلــة )المؤسســة والعمــال( 
امــات مقابلــة ذات صبغــة ماليــة. ف ال�ت

ي تقــدم الرعايــة لالأشــخاص المســتبعدين 
، تعتــ�ب االأ�ة والجمعيــات الجهــات الرئيســية الــ�ت ي

ي المجتمــع المــد�ف
�ف

ــة  ــدم الرعاي ي تق
ــ�ت ــية ال ــة الرئيس ــة الجه ــات المحلي ــت االأ�ة والمجموع ــة. وإذا كان ــات االجتماعي ــن التأمين م

ــة  ــات الحماي ــن آلي ــام ضم ــدور ه ــوم ب ــع الي ــا تضطل ــابق، فأنه ي الس
ــراد �ف ــادي لالأف ــم الم ــة والدع الصحي

ــكان(. ف الس ــ�ي ــن التقليديب ــطتا التضام ــيخوخة نش ــة والش ــة ) فالبطال االجتماعي

: مقومات تحرك مثمر ي
المبحث الثا�ن

ي 
، بشــكل عــام، احــد أبــرز ســمات عرصنــا، لدرجــة أنــه أصبــح اليــوم فاعــال أساســياً �ف ي

• أصبــح المجتمــع المــد�ف
ي التحــول 

وريــا �ف ي فاعــال رصف
ي تونــس، ومنــذ ثــورة 2011 ، اعتــ�ب المجتمــع المــد�ف

أداء المجتمعــات المعــارصة. �ف
الديمقراطــي وتحقيــق االإصالحــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتوجبة. وأضحــى موضــوع المهــام المســندة 
ي جــزءا مــن »معجــم« الجهــات الفاعلــة السياســية واالجتماعيــة الوطنيــة، وكذلــك الجهــات 

إىل المجتمــع المــد�ف
ي قوائــم تدخالتهــا.

ي أدرجتهــا �ف
المانحــة الــ�ت

اتيجيات  ي االســ�ت
ي تونــس بفعــل تحولهــا إىل حلقــة وصــل أساســية �ف

« �ف ي
• لقــد تعــززت »صحــوة المجتمــع المــد�ف

ي وفاعليــه  عــىل أســاس 
عيــة جديــدة للمجتمــع المــد�ف . فقــد تطــورت تتدريجيــا  �ش المعــارصة للتعــاون الــدوىلي

ة المتعددة االأطــراف والثنائيــة للمنظمات  اتيجيات دعــم الجهــات المانحة الكبــ�ي العنــارص الرئيســية التاليــة: اســ�ت
ي تمولهــا هــذه 

ي المشــاريع الــ�ت
كاء �ف ي الهيئــات االستشــارية أو كــرسش

ي �ف
ــة. إدخــال المجتمــع المــد�ف غــ�ي الحكومي

ي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتجــدد 
ي تمــس تدخــل الدولــة �ف

ي االإصالحــات الــ�ت
المؤسســات، وكذلــك �ف

االهتمــام بالديناميكيــة الجمعياتيــة عــىل مســتوى القواعــد لتســهيل إدارة بعــض القطاعــات االجتماعيــة، عــىل 
ســبيل المثــال.
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ي مــع بيئتــه المؤسســية. غالبــا مــا ترتبــط الجمعيــات بمشــاريع 
ي يمتلكهــا المجتمــع المــد�ف

• أهميــة العالقــة الــ�ت
(، وكذلــك مشــاريع وإجــراءات  ي

نمــا�أ قليــم )مثــل برنامــج االأمــم المتحــدة االإ ي االإ
المنظمــات الدوليــة الموجــودة �ف

دارات الوطنيــة )مثــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة ووزارة الصحــة...(. االإ

ــات  ــتنبطها، والجه ي يس
ــ�ت . فالمشــاريع ال ي

ــد�ف ــع الم ة للمجتم ف ــ�ي ــي ســمة مم ــوىلي المشــاريع ه ــىل ت ــدرة ع • الق
ي ينشــئها مــع الســلطات العامــة، مأتاهــا خاصيــة القــرب: ويتجــىل 

ي يقــوم بتعبئتهــا، والعالقــات الــ�ت
الفاعلــة الــ�ت

ي 
ي ال شــك فيهــا: يمتلــك المجتمــع المــد�ف

ي والــ�ت
ي الجــدوى االجتماعيــة للمجتمــع المــد�ف

هــذا القــرب خاصــة �ف
ــدة  اح أشــكال جدي ــة واقــ�ت ي ــة البرسش ــة التنمي ك، وإدراك الحاجــة إىل العمــل عــىل حركي أدوات العيــش المشــ�ت
ي االآن قــادراً 

نســان. وعــالوة عــىل ذلــك، أصبــح المجتمــع المــد�ف للعمــل الجماعــي مــن أجــل تعزيــز حقــوق االإ
ــة ...(. قصاء،الفقر،البطال ــات الرئيســية للمجتمــع )االإ ــول للتحدي اح حل عــىل اقــ�ت

ي جميــع قطاعــات الحيــاة الوطنيــة تقريًبــا. ويمتــد عمــل المجتمــع 
• يغطــي مجــال عمــل فاعــىلي المجتمــع المــد�ف

ي 
ــكان �ف ــة للس ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــة والتنمي ــات العام ــوق والحري : الحق ف ــي�ي ف رئيس ــ�ي ــىل مجال ي ع

ــد�ف الم
ة،  يــة والريفيــة عــىل الســواء. وتغطــي تدخالتــه مجــاالت متنوعــة مثــل دعــم المشــاريع الصغــ�ي المناطــق الحرصف
والتضامــن، والدفــاع االجتماعــي، والصحــة، وبنــاء القــدرات )التكويــن(، والدفــاع عــن المســتهلك، والدفــاع عــن 
نســان، والحكــم الرشــيد، ومــا إىل ذلــك... . فبفضــل تعــدد وأهميــة مجــاالت تدخلــه أصبــح مكمــال  حقــوق االإ

ي بعــض االأحيــان يحــل محلهــا.
لتدخــل الدولــة و�ف

ي المجــال العمومــي4 ، والمتكونــة 
عيــة تدخــل الدولــة االآن عــىل دعــم مختلــف الجهــات الفاعلــة �ف • تعتمــد �ش

ــة  ــن شــأنها أن توجــه ويحــول الحاجــة إىل أرضي ي م
ــ�ت ــة ال ــات المهني ــات والجمعي ــن النقاب ــا م ــس أساًس ي تون

�ف
ــل   ــىل التكف ــية ع ــلطة السياس ــ�ب الس ــام يج ــة رأي ع ــوق إىل قضي ــدد الحق ــك تج ــة وكذل ــة االجتماعي الحماي
ي التعامــل مــع المواقــف 

ي أيًضــا أن يســاعد �ف
بالمطالــب االجتماعيــة والتعاطــي معهــا. ومــن شــأن المجتمــع المــد�ف

ــة االجتماعيــة: ي المجــال التقليــدي للحماي
ي قــد ال تدخــل �ف

ــة الــ�ت االجتماعي

ــاً دور  ــا أيض ــة له ــوق االجتماعي ــىل الحق ــتوري ع ــع الدس ــاء الطاب ي إضف
ــماً �ف ــت دوراً حاس ي لعب

ــ�ت ــات ال النقاب
ي إنتــاج الحقــوق وتكريســها مــن القاعــدة. ويعتــ�ب العقــد االجتماعــي لســنة 2013، إطــار عمــل النقابات 

حاســم �ف
اكــة مــع الدولــة وأصحــاب العمــل. ي �ش

�ف

كاء االجتماعيون الأول مرة حول: وفيما يتعلق بموضوع التغطية االجتماعية، يلتقي الرسش

الحوار المجتمعي:
ي تونس مسار »حوار مجتمعي« غ�ي مسبوق، خال السنوات الثاث الماضية 

 أسست وزارة الصحة �ن
)منذ 5102( ، بهدف بناء توافق حول إصاحات النظام الصحي وتنفيذه التدريجي وتقييمه. أدت هذه 
العملية، إل مشاورات وطنية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مما أدى إل إصدار الكتاب 

ي 
ي تونس )وثيقة معتمدة من وزارة المالية لتكون بمثابة مثال لاإصاحات �ن

الأبيض لصحة أفضل �ن
القطاعات الأخرى(.

4 - كل شكل من أشكال تجمع االأقراد.
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ي التمثيــل 
دارة صناديــق الضمــان االجتماعــي وفقــاً لمبــادئ ثالثيــة االأطــراف �ف • إنشــاء نظــام حوكمــة رشــيدة الإ

واســتقاللية القــرارات عــىل وجــه الخصــوص؛

ف االجتماعــي والتضامــن االجتماعــي مــن أجــل مزيــد مــن الشــفافية المؤسســية؛ وهــذا ال  ف التأمــ�ي • الفصــل بــ�ي
يبــة لتمويــل منافــع  ي ذلــك الرصف

ي تحــول دون البحــث عــن مصــادر تمويــل جديــدة، بمــا �ف
يخلــو مــن العوائــق الــ�ت

ف االجتماعــي؛ ي يتــم إلحاقهــا بالتأمــ�ي
المســاعدة االجتماعيــة الــ�ت

ورة إعــادة وضــع تصــور لبنيــة  • الحفــاظ عــىل تغطيــة أساســية تقــوم عــىل آليــة التوزيــع وهــو مــا يحيــل إىل رصف
ي يمكــن أن تشــمل مســتويات مختلفــة مــن الضمــان االجتماعــي، ومنهــا أن تشــمل أنظمــة تكميليــة 

المؤسســة الــ�ت
عد؛ للتقا

• إنشاء صندوق ضمان ضد البطالة الناتجة عن الترسيح الأسباب اقتصادية؛

ــة الضعيفــة وضمــان الحــد االأد�ف مــن  ــات االجتماعي ــة للفئ ــة الصحي ي الحصــول عــىل الرعاي
• ضمــان الحــق �ف

ــات المحرومــة؛ ــذي ينبغــي أن يســتهدف الفئ الدخــل ال

اماتــه اتجــاه الفقــراء أو ذوي االحتياجــات  ف ي مجــال إرســاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة، ومــن أجــل الوفــاء بال�ت
• �ف

ي مجــاالت متنوعــة كالدفــاع 
الخاصــة، يجــب عــىل الدولــة التعــاون الوثيــق والمهيــكل مــع الجمعيــات الناشــطة �ف

نســان والمســاعدة االجتماعيــة والدفــاع االجتماعــي والصحــة ... عــن حقــوق االإ

ي مجــاالت 
، ينبغــي للجمعيــات أن تلعــب دوراً قياديــاً �ف ي

• باعتبارهــا مــن المكونــات االأساســية للمجتمــع المــد�ف
ي ذلــك نفــاذ الجميــع إىل الرعايــة الصحيــة.

ي تشــكل أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة، بمــا �ف
النفــاذ إىل الحقــوق الــ�ت

ــذه  ــتثمر ه ــوزة، تس ة والمع ــ�ي ــات الفق ــدى الفئ ــة ل ــة متنامي ــاب ثق ــا واكتس ــد عدده ــام تزاي ــع، وأم ي الواق
و�ف

ي مــن خــالل اشــكالية 
ــا�ت ي العمــل الجمعي

ــة �ف ــد الرغب ــن تفســ�ي تزاي ــات االآن المجــال االجتماعــي. ويمك الجمعي
اجتماعيــة تلخــص تصــادم المثــل العليــا للتضامــن والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة مــع واقــع الفقــر والبــؤس 
ــؤول  ــابق المس ي الس

ــت �ف ي كان
ــ�ت ــة ال ــي« للدول ــل االجتماع ــك بـ«التعط ــرس ذل ــا يف ــي. كم ــش االجتماع والتهمي

ــد عــن الشــأن العــام. الوحي

ممثــىلي  ف  بــ�ي تجمــع  شــاملة،  دراســة  إىل  الحاجــة   •
العمــال وأصحــاب العمل،حــول تــآكل أنظمــة الضمــان 
االجتماعــي عــىل مســتوى الخدمــات والمــوارد، وتضــع 
بدائــل لضمــان ديمومــة مؤسســة التغطيــة االجتماعيــة 

ــل؛ ــادر التموي ــع مص ــك تنوي ي ذل
ــا �ف بم

ن عليها: ك�ي ي يجب ال�ت
مثال للوزارات ال�ت

- وزرة الشؤون الجتماعية
- وزارة الصحة

ن -وزارة المرأة  و الأ�ة والطفولة المسن�ي
ي والتشغيل.

-وزارة التكوين المه�ن

تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة من أجل ضمان 
. ي

ن وللمجتمع المد�ن مشاركة أوسع للمواطن�ي
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ومــن خــالل تقديــم العديــد مــن الخدمــات القريبــة وخاصــة العينيــة، أصبحــت الجمعيــات بمثابــة بديــل أو 
ي العديــد مــن الجوانــب وخاصــة 

ي ال تــزال خدماتهــا العامــة منقوصــة �ف
»معــّوض اجتماعــي« محتمــل للدولــة الــ�ت

ــق  ــة المســاعدة عــن طري ي إعــادة هيكل
ــات أيًضــا �ف ــة مــن البــالد. ويمكــن أن تســاعد الجمعي ي المناطــق النائي

�ف
. ي

التعاقــد مــن أجــل دعــم أفضــل للتكامــل االجتماعــي والمهــ�ف

ــن أن يخــدم  ــة.  ويمك ــة االجتماعي ة للحماي ــ�ي ة كب ف ــ�ي ــل م ــع االجتماعــي يمث ــع الواق ــات م ــة الجمعي • إن جواري
تدخلهــا غايــة »اســتهداف« الفئــات المحتاجــة للتدخــل االجتماعــي الــذي نــص عليــه العقــد االجتماعــي لعــام 
ي 

ــا �ف ــاعدة وإدراجه ــد المس ــالل تفري ــن خ ــتهدف  م ــخص المس ــع الش ــ�ي وض ــا تغي ــدم أيض ــن يخ 2013، ولك
ي 

ــل �ف ات للتدخ ــ�ب ــىلي بخ ي المح
ــد�ف ــع الم ــو المجتم ــع فاعل ــتقاللية.  ويتمت ــاء االس ــي وبن ــاج اجتماع ــة إدم عملي

ــون  ــث يقوم ة ...( بحي ــ�ي ــاء الفق ــمية، واالأحي ــ�ي الرس ــطة غ ي االأنش
ــيما �ف ــة )الس ــة المختلف ــات االجتماعي القطاع

ــان  ي بعــض االأحي
ــة والحــوار مــع المجموعــات والســلطات العامــة. كمــا يقوقمــون �ف ــر االأعمــال الميداني بتطوي

« وتهيــاة أطــر للتشــاور مــع الســكان أو مــن خــالل  ي ا�ب بــدور الوســاطة عــن طريــق التشــخيص »االجتماعــي والــ�ت
. دعــم إدارة المجتمــع المحــىلي

ي تمكنهــم مــن تطويــر واختبــار 
ات الــ�ت ف ي أحــد المــ�ي

ويعتــ�ب مخــزون المعرفــة المحصــل لفاعــىلي المجتمــع المــد�ف
ــة أو  ــة االجتماعي ــة الحماي ــاذ إىل أنظم ــكان للنف ــؤالء الس ــا ه ي يواجهه

ــ�ت ــز ال ــة الحواج زال ــرة الإ ــات مبتك مقارب
ــار احتياجاتهــم بشــكل أفضــل.  ي االعتب

لتطويــر خدمــات تأخــذ �ف

ي اســتجابة لمقتضيــات الدســتور الجديــد )الفصــل 
• يمثــل تفويــض جــزء مــن الخدمــات العامــة للمجتمــع المــد�ف

.)14

يجب أن يستند التدخل العمومي عىل مبدأين:

داريــة مــع نقــل إدارة السياســات العموميــة وخاصــة االجتماعيــة منهــا نحــو  - مــن ناحيــة، تعميــق الالمركزيــة االإ
دارة  الجهــات )البلديــات والجهــات واالأقاليــم( )الفصــل 131( المدعــوة إىل إدارة الشــؤون المحليــة وفــق مبــدأ االإ

الحــرة )الفصــل 132(.

ي وضــع هــذه السياســات أو تنفيذهــا. وينــص الفصــل 
- ومــن ناحيــة أخــرى، مشــاركة أفضــل للســكان، ســواء �ف

شــارة إىل أن »الســلطات المحليــة تعتمــد آليــات الديمقراطية  139 مــن الدســتور عــىل هــذا بوضــوح مــن خــالل االإ
ي ...«.

ف والمجتمــع المــد�ف التشــاركية ومبــادئ الحكــم المفتــوح مــن أجــل ضمــان أوســع مشــاركة مــن المواطنــ�ي
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الفصل الثاين:
املُنارصة : »هي النضال والدفاع عن قضية »

التقييم
المتابعة والقياس لتقييم المجهودات

التحرك

ها اعداد رسائل للجمهور المستهدف ونرسش

التخطيط

اتيجية )االهداف، االمكانيات، العوائق( وضع اس�ت

التحليل

فهم الواقع وتحدياته-
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ي 
المبحــث الأول: ماحظــات تمهيديــة  : ســبل تطويــر إمكانيــات المجتمــع المــد�ن

ي المنــارصة
�ن

: ي
ي يجب اعتمادها �ف

تتمثل السبل االأساسية ال�ت

ي 
ــ�ت ــي ال ــان االجتماع ــة للضم ــات المالي ــول الصعوب ــي ح ــاش الكم ــتبدال النق ــب اس ــد: يج ــوار جدي ــح ح • فت

تواجههــا الحمايــة االجتماعيــة بفســح المجــال لحــوار نوعــي حــول طريقــة إعــادة تنظيــم الحمايــة االجتماعيــة 
بمــا مــن شــأنه معالجــة االختــالالت الرئيســية. والأن دورات الحيــاة تتخللهــا مخاطــر واحتياجــات متنوعــة، وتتتابــع 
ات النشــاط وعــدم النشــاط، لــم يعــد مــن الممكــن أن تقتــرص الحمايــة االجتماعيــة عــىل التعويــض  فيهــا فــ�ت
عــن وقــوع بعــض االأخطــار. ينبغــي وضــع أرضيــة للحمايــة تضمــن المنافــع فيهــا تغطيــة الحاجــة إىل اســتمرارية 
ي مختلــف دورات الحيــاة )االأطفــال والشــباب وكبار الســن( ،وعدم 

الحمايــة لــدى مختلــف الفئــات االجتماعيــة و�ف
انتظــام النشــاط )هشاشــة العمــل( واالنقطــاع عنــه )البطالــة( كمــا انقطــاع الدخــل أو عــدم كفايتــه )العمــل غ�ي 
ــق  ــن طري ــال ...( ع ف واالأطف ــ�ي ف والمعاق ــن�ي ــخص  )المس ف الش ــ�ي ي تمك

ــاعدة �ف ــن المس ــب أن تؤم ــكل( ويج المهي
ضمانــات دنيــا تكــرس االندمــاج والتماســك االجتماعــي.

ف  ي جمــع وتعبئــة المعنيــ�ي
ي أن يســاهم �ف

• الممارســة الكاملــة لوظيفــة التنســيق والربــط: يمكــن للمجتمــع المــد�ف
ي 

ــغلون �ف ــن يش ــخاص الذي ــل االأش ــة )مث ــة االجتماعي ــة الحماي ــار أرضي ي إط
ــاؤها �ف ــم إنش ي يت

ــ�ت ــات ال بالضمان
ــن  ــل التحــول م ــن مســتوى إىل آخــر )مث ــال م ــة لالنتق ــات الحماي ــح ســبل وآلي ــكل( وتوضي القطــاع غــ�ي المهي
ــل  ــا يعم ــي(. كم ف االجتماع ــ�ي ــاعدة إىل التأم ــن المس ــال م ــكل واالنتق ــاع المهي ــكل إىل القط ــ�ي المهي ــاع غ القط
ــة  ــح وإدارة المرفــق العــام للمنافــع االجتماعي ف ومجموعــات المصال ــ�ي ف المواطن ــ�ي ي كوســيط ب

المجتمــع المــد�ف
ء عمليــة سياســية  ي

والصحيــة. مثــال: إن إحــراز تقــدم نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة هــو أوالً وقبــل كل سش
ي المجتمــع، والســؤال المطــروح هــو كيــف 

ف مجموعــات المصالــح المختلفــة �ف تمــر عــ�ب إجــراء مفاوضــات بــ�ي
ي مجــال الصحــة ومــن يتحمــل تمويــل ثمنهــا.

يمكــن إســناد المنافــع �ف

ة دوراً حاسماً من خالل: ي العقود االأخ�ي
ي �ف

وفق منظمة الصحة العالمية ،لعبت منظمات المجتمع المد�ف

بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة عــىل وجــه الخصــوص، يمكــن ممارســة وظيفــة تنســيق المواقــف 
عــن طريــق تنظيــم حلقــات عمــل للتوعيــة القطاعيــة تهــدف إل تعزيــز القــدرات مــن أجــل:

ــة ذات  ــة الجتماعي ــة الحماي ــاء أرضي نش اتيجيات لإ ــ�ت ــة اس ــة لصياغ ات الازم ــ�ب ن بالخ ــ�ي ــد الفاعل -تزوي
ــة؛ ــة والقتصادي ــة الجتماعي ــدوى والماءم الج

ــة  ــة الجتماعي ــة الحماي ــذ أرضي ي تنفي
ــة �ن ن بالمعرفــة لتمكينهــم مــن المشــاركة الفعال ــد الفاعلــ�ي - تزوي

ــا؛ ومتابعاته
ن فيمــا يتعلــق بمســاهماتهم  ن الفاعلــ�ي ات والممارســات الجيــدة بــ�ي - تشــجيع تبــادل المعلومــات والخــ�ب

ي تصــور وتنفيــذ ضمانــات الحمايــة الجتماعيــة للجميــع؛
وأدوارهــم المحــددة �ن

ي جــداول أعمــال الجهــات 
- تقديــم الحجــج لوضــع أرضيــة الحمايــة الجتماعيــة كموضــوع ذي أولويــة �ن

الفاعلة.
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ي عمليــة صنــع 
ف مشــاركة المجتمعــات �ف ي وتحســ�ي

ي تصميــم النظــم الصحيــة عــىل المســتوى الوطــ�ف
- المشــاركة �ف

القرار:

ي هذه المفاوضات،
- الدفاع عن وجهات نظر الفقراء والضعفاء �ف

ي يمنحها )مثل تايلند والهند(.
- الدعوة إىل توزيع أك�ش إنصافاً لتمويل النظام والمنافع ال�ت

ــتنفاذ  ــس اس ي تعك
ــ�ت ــي« ال ــحاب االجتماع ــرة » االنس ــة بظاه ــات االإحاط ــول االئتالف ــات: تخ ــاء االئتالف • إنش

اتيجيات للتحالفــات  ايــد االنســحاب االجتماعــي بســبب عــدم وجــود اســ�ت ف ف والجمعيــات . وي�ت طاقــات الناشــط�ي
ــاءات  ــاهم االنتم ــادات(. وتس ــات واالتح ــة والجمعي ــ�ي الحكومي ــات غ ي )المنظم

ــد�ف ــع الم ــىلي المجتم ف فاع ــ�ي ب
ف أصحــاب  ــ�ي ــا العالقــات ب ي تشــوه أحيان

ــ�ت ، وال ف ــ�ي ف الفاعل ــ�ي ي والتنافــس ب
ــة مــن المــا�ف واالنشــقاقات الموروث

ــل الســعي إىل  . ويمث ي
ــا�ت ــم الجمعي ــرات داخــل العال ــق توت ــة ويمكــن أن تخل ــز هــذه العزل ي تعزي

المصلحــة، �ف
ك لمختلــف فاعــىلي  ي تعزيــز إرســاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة مجــال عمــل مشــ�ت

تحقيــق الهــدف المتمثــل �ف
. ي

المجتمــع المــد�ف

ــة  ــار أن إنشــاء أرضي ــة الوعــود باعتب ــل: ممــا يمكــن مــن الحفــاظ عــىل مصداقي • التموقــع عــىل المــدى الطوي
الحمايــة االجتماعيــة وخاصــة ضمــان التغطيــة الصحيــة الشــاملة يرتبــط بالعديــد مــن العوامــل )مثــل الحاجــة 

ي النظــام الصحــي(.
إىل االســتثمار العــام والخــاص �ف

• ممارســة حــق االطــالع: بمــا يســمح بمراقبــة سياســات الضمــان االجتماعــي والسياســات الصحيــة مثــل الكشــف 
ي ذلــك الشــبكات االجتماعيــة( عــن االأمثلــة 

عــالم )بمــا �ف والتعريــف مــن خــالل الدراســات االأكاديميــة ووســائل االإ
ف عــن أعمالهــم  الجيــدة والســيئة لسياســات التمويــل الصحــي. وجعــل أصحــاب المصلحــة االأقويــاء مســؤول�ي

حــة والمنفــذة باســم ضمــان التغطيــة الصحيــة الشــاملة شــاملة حقــا. لضمــان أن تكــون االإصالحــات المق�ت

. كة هي التأث�ي السياسي وقرار التغي�ي ة هي تعريفات المنارصة لكن لها سمات مش�ت كث�ي
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: مراحل المنارصة ي
المبحث الثا�ن

مراحل المنارصة هي:

1. التحليل
2.  التخطيط

نشاء والعمل 3. الإ
4. المتابعة والتقييم

1. التحليل

فهم أفضل 
للواقع والتحديات

ملخص: )المرحلة 1(
السؤال 1. ماذا نعرف؟ وماذا نريد؟

ي تحدد مجالت تدخل المنارصة )نظام الحماية الجتماعية 
يمثل تحليل الوضع الخطوة الأول ال�ت

ي تونس بمكوناته المختلفة( وتشكل مرجعية برنامج المنارصة: 
�ن

• المشاكل الواجب معالجتها؟
•  السياق الجتماعي والمؤسسي ... للحماية الجتماعية؟
ي الحماية الجتماعية؟

•  بيانات موثوقة عن وضع الحق �ن
•  بيانات موثوقة حول التغطية الصحية؟ ...
كما يمثل تحليل الوضع اختيار الأولويات: 

ي يمكن معالجتها عن طريق المنارصة
• توجد العديد من القضايا ال�ت

ن العتبار مدى إلحاح القضية  •  إل أن الهتمام بالتغطية الصحية الشاملة خيار يأخذ بع�ي
ي مجال المنارصة

ن �ن بالنسبة لجميع السكان وقدرة الفاعل�ي
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الفقرة 1 : الواقع وتحدياته
ي مواجهة حدود واختال نظام النفاذ ال التداوي الصحي

ا- مرحلة عرض المشكلة: السلبية �ن

معرفة كيفية طرح أسئلة جيدة )أمثلة(:
ي الصحة مضمون فعليا؟ إذا كانت االإجابة بنعم كيف ذلك؟ وإذا كانت االإجابة بال فلماذا؟

1. هل الحق �ف
2. لماذا لم يتم إحداث نظام للتغطية الصحية الشاملة ؟

ي الصحة؟
نسان �ف ام حق االإ 3. هل أن العمل عىل السؤال يمكن من نرسش الوعي باح�ت

ي تهدف إىل إرساء نظام للتغطية الصحية الشاملة ؟
4. كيف يمكننا دعم المبادرات ال�ت

ي مختلف أبعادها
ب- مرحلة تحليل المشكلة �ن

ي ســياق أصبحــت فيــه مصداقيــة مؤسســة الضمــان االجتماعــي مهــددة تتعــدد فيــه الشــكوك حــول المكاســب 
�ف

رســاء أرضيــة للحمايــة االجتماعيــة لكنــه يواجــه  وع الإ ر حتميــة االإصــالح، وجــد مــرسش ي تحققــت لدرجــة تــ�ب
الــ�ت

ي تنفيــذه .
صعوبــات �ف

ــوره  ــم تط ــالج  دع ــاذ إىل الع ــان النف ي ضم
ــ�ف ــل يقت ــكل أفض ــي بش ــام الصح ــات النظ ــم صعوب ورة فه رصف

ــادة الحاجــة  ي زي
ي تســاهم �ف

وديمومتــه. وهــو مــا يفــرض خيــارات صعبــة بســبب تعــدد وتعقــد العوامــل الــ�ت
ف أن البعــض االآخــر  ي حــ�ي

إىل العــالج والنفقــات الصحيــة. بعــض هــذه العوامــل تتعلــق بالظــرف االقتصــادي، �ف
. يذكــر منهــا خاصــة: ي

مؤسســا�ت
• ارتفاع معدالت الفقر والبطالة.

ي مؤمل الحياة.
• تهرم السكان الذي يرتبط بتحسن �ف

ي تفرض توف�ي عرض صحيا متنوعا.
• التحوالت الوبائية ال�ت

• ال يتــم تلبيــة الطلــب عــىل الصحــة بشــكل كامــل، وال يتوفــر االســتهالك الصحــي لجميــع مســتحقيه بنفــس 
ي والتبايــن حســب الحالــة االجتماعيــة والمهنيــة والدخــل(، كمــا أن مقدمــي 

الطريقــة )االختــالف الجغــرا�ف
ــس  ي نف

ــر�ف �ف ــات الم ــة حاجي ــم تلبي ــة( ( ال يمكنه ــات الخاص ــي الخدم ــة مقدم ــة )خاص ــات الصحي الخدم
ــروف ؛ الظ

ي 
ــتثمار �ف ــالل االس ــن خ ــل )م اتيجية العم ــ�ت ــم إس ــدى دعائ ــة إح ــات الضعيف ــة الفئ ــل حماي ــة إىل جع الحاج

ف  ــ�ي ــم تضم ــن الدخــل(. ت ــان الحــد االأد�ف م ــة االأساســية وضم ــة واالجتماعي ــات الصحي الحصــول عــىل الخدم
ي دراســة 

إنشــاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة صلــب مخطــط التنميــة االقتصاديــة 2020-2016 وقــد تــم البــدء �ف
ي 

( زمــ�ف جــدوى بواســطة مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة  ولكــن لــم يتــم بعــد وضــع جــدول )ســياسي
محــدد للعمــل.

ي كل تجلياته
ي تونس( �ن

الفقرة 2: النفاذ إل التغطية الصحية )�ن
ي المعطيات وعرضها

ا- مرحلة البحث �ن

ي تونــس - بشــكل أو بآخــر- مــن التغطيــة االجتماعيــة ضــد المــرض. ومــع ذلــك يظــل 
يســتفيد اغلــب الســكان �ف

جــزء هــام محرومــا مــن أيــة تغطيــة اجتماعيــة.

ي مواجهة محدودية واختال نظام النفاذ إل التداوي الصحي
المشكلة: السلبية �ن
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1 . المرفق العمومي للصحة بشكل عام:
ــة  ــا عــىل مســتوى البني م ــا مح�ت ــ�ي عرضــا صحي ــس توف ي تون

ــن النظــام الصحــي �ف ــة، يضم ــة الكمي ــن الناحي م
يــة. ومــع ذلــك، فــإن أوجــه عــدم المســاواة الجهويــة )البــ�ف التحتيــة والمــوارد( وتدهــور  التحتيــة والمــوارد البرسش
ي تقدمهــا هيــاكل الصحــة العامــة تحــد بشــدة مــن فعاليــة توفــ�ي الرعايــة الصحيــة خاصــة 

جــودة الخدمــات الــ�ت
بالنســبة لالأشــخاص االأكــ�ش فقــرا.

ية هامة نسبيا ي تحتية وموارد برسش
1-1 : ب�ن

يتم تقديم العرض الصحي من خالل نظام يتكون من هياكل عمومية وخاصة.

ي تونس
الجدول 1: الهياكل الصحية �ن

20112015المؤسسات حسب القطاع

212216القطاع العمومي

109108مستشفيات محلية

3332مستشفيات جهوية

3235مستشفيات جامعية

3841مراكز غسيل الكىل

24062653القطاع الخاص

8191مصحات خاصة 

19022006صيدليات

99111مراكز غسيل الكىل

324445مخابر طبية

المصدر: الخارطة الصحية لسنة 2015 ، وزارة الصحة

1-2 : هياكل القطاع العمومي:

• هياكل وزارة الصحة: تشمل أربع مستويات:
ــة  ي احتياجــات الرعاي ــ�ب ــكل 335 5 شــخص(، تل ي عــام 2015 ،بنســبة مركزل

ــز الصحــة االأساســية )2091 �ف - مراك
ــة االأساســية. ــة والعالجي الوقائي

- المستشــفيات المحليــة )108 مستشــفى مــع 289 2 �يــراً( ؛وتشــمل هــذه المستشــفيات عــىل االأقــل خدمــة 
طبيــة ووحــدة للــوالدة ومنصــة تقنيــة أساســية.

ي بعــض المعتمديــات ذات الكثافــة 
ي مركــز كل واليــة و�ف

- المستشــفيات الجهويــة )32 مــع 5676 �يــرا( توجــد �ف
الســكانية العاليــة وتشــكل المســتوى المرجعــي االأول للرعايــة المتخصصــة.

ى )سوســة  ى والمــدن الســاحلية الكــ�ب ي تونــس الكــ�ب
- المؤسســات الجامعيــة )35 مــع 10781  �يــراً( توجــد �ف

ي التدريــس 
والمنســت�ي وصفاقــس(. توفــر معظــم الخدمــات االستشــفائية والخارجيــة إضافــة إىل دورهــا �ف

والبحــث.



46

• الهياكل التابعة للوزارات والمؤسسات االأخرى:
.  -  ثالثة )03( مستشفيات عسكرية ومستشفى لقوى االأمن الداخىلي

ي 
-  مجموعــة مــن ســتة )06( مصحــات الضمــان االجتماعــي تقــدم الخدمــات الخارجيــة.) تتبــع الصنــدوق الوطــ�ف

ــان االجتماعي(. للضم
ى والخاصة بأجرائها. ي بعض المؤسسات الك�ب

-  الخدمات الطبية �ف
ي القطاع الخاص:

الهياكل الصحية �ف
ي عــام 

ي شــكل مصحــات. �ف
ــة أو�ف ــادات خارجي ــة مــن خــالل عي ي القطــاع الخــاص بصفــة فردي

يمــارس الطــب �ف
ــدد االأ�ة  ــن ع ــواىلي ٪20 م ــل ح ــرا تمث ــعة 5020 �ي ــة بس ــة 91 مصح ــات الخاص ــدد المصح ــغ ع 2015، بل
ي )25458 �يــرا( ،وبلــغ عــدد مراكــز تصفيــة الــدم  111 مركــزا موجهــة لخدمــة لـــ 9860 

عــىل المســتوى الوطــ�ف
. ي مريضــا إضافــة إىل  445 مخــ�ب تحليــل طــ�ب

ية: • الموارد البرسش
ــاع  ي القط

ــنان �ف ــاء االأس ــة وأطب ــز الصيادل ك ــاص، وي�ت ــي والخ ف العموم ــ�ي ف القطاع ــ�ي ــة ب ــاء مناصف وع االأطب ف ــ�ت ي
الخــاص.

جدول 3 : الأطباء حسب القطاع

نالقطاع المجموعأطباء الأسنانأطباء اختصاصأطباء عام�ي

379730356417473العمومي

29554720280010475الخاص

67527755344117948المجموع

المصدر: الخارطة الصحية لسنة 2015ـ وزارة الصحة.

ــاع  ي القط
ــون �ف ــنان يعمل ــاء االأس ــن أطب ــن %81م ــ�ش م ــة وأك ــوع الصيادل ــن مجم ــن %77م ــ�ش م ــظ أن أك ويالح

ــاص. الخ

ن الخاص و العمومي ي القطاع�ي
جدول 4: الصيادلة �ن

المجموعالخاصالعمومي

المجموعصيدليات الليلصيدليات النهارعدد الصيادلة

641171029620062593

المصدر: الخارطة الصحية لسنة 2015ـ وزارة الصحة.

ي 
ي ســامي5  و29620 ممــرض و�ف

ي القطــاع العمومــي بعــدد 13287 تقــ�ف
طــارات شــبه الطبيــة �ف كــز االأعــوان واالإ ت�ت

ي ســامي و 429 ممــرض.
القطــاع الخــاص 2288 تقــ�ف

: • صعوبات النظام الصحي التونسي
ف تحــدان مــن مصداقيتــه ونجاعتــه خاصــة بالنســبة  ف رئيســيت�ي ي تونــس مــن مشــكلت�ي

ي النظــام الصحــي �ف
يعــا�ف

ة: ــات المعــوزة والفقــ�ي للفئ

5 - بجميع االختصاصات ) قوابل، مختصو أشعة وتحاليل وعالج طبيعي....(
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ــام 2015 وجــود  ي ع
ــا وزارة الصحــة �ف ي أعدته

ــ�ت ــة ال ــر الخارطــة الصحي ــوي الصــارخ، إذ تظه ــاوت الجه • التف
ف المنطقــة الســاحلية )تونــس وسوســة والمنســت�ي وصفاقــس( والمناطــق االأخــرى مــن البــالد.  اختــالل واضــح بــ�ي

وتعتــ�ب بعــض المناطــق »صحــارى طبيــة«.
ي والية توزر هو 333 كلم.

ف أقرب مستشفى جامعي ومتساك�ف • المثال االأول: معدل المسافة الفاصلة ب�ي

جدول 4: معدل المسافة الفاصلة عن أقرب مستشفى عام

المسافةالولية

2تونس

22سوسة

19المنست�ي

143سليانة
ف 219مدن�ي

257القرصين

299قبىلي

333توزر

المصدر: وزارة الصحة: الخارطة الصحية لسنة 2015.

ي بعض المحافظات غ�ي متوازن للغاية.
ف �ف : توزيع االأطباء المتخصص�ي ي

المثال الثا�ف
 

ي بعض المحافظات
ن �ن جدول رقم )5(: توزيع الأطباء المتخصص�ي

التخدير والنعاشالولية 
الجراحة 

العامر
طب الأطفالطب التوليد

التطوير 

ي الط�ب

133117228197152تونس

695014911040سوسة

2532956831المنست�ي

04641سليانة

121094سيدي بوزيد

11332توزر

01431تطاوين

ي لعمادة االأطباء 2016
المصدر/ المجلس الوط�ف
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ي تقدمها الهياكل العمومية؛
: تدهور جودة الخدمات ال�ت ي

• المشكل الثا�ف
ي االأسبوع،

• نصف مراكز الصحة االأساسية تقدم عيادة طبية واحدة فقط �ف
ات طبية كافية، ف • ال تملك معظم مستشفيات المناطق تجه�ي

 . ف ي االأطباء المتخصص�ي
ا �ف • المستشفيات الجهوية تشهد عجزا كب�ي

ــه  ــر�ف التوج ــن الم ي م
ــ�ف ي تقت

ــ�ت ــة ال ــفيات العمومي ــات المستش ي صيدلي
ــة �ف ــص االأدوي ــام ونق ــدم انتظ • ع

ــدواء. ــف ال ــل تكالي ــة وتحم ــات الخاص للصيدلي

2- الحماية الجتماعية للصحة بشكل خاص:
ف  ف االجتماعيــ�ي ف عــىل المــرض االإجبــاري للمضمونــ�ي . نظــام التأمــ�ي ف تتكــون التغطيــة الصحيــة أساًســا مــن دعامتــ�ي
ة وذات  مــع إمكانيــة االنضمــام إىل االأنظمــة االختياريــة التكميليــة وبرنامــج المســاعدة االجتماعيــة لــالأ� الفقــ�ي

الدخــل المنخفــض

ن عىل المرض: 2-1 الحماية الصحية من خال الضمان الجتماعي: التأم�ي
ف عىل المرض • نطاق التأم�ي

ف بثــالث صيــغ للتكفــل و بكلفــة تزيــد مــن  ف المشــتغل�ي ف عــىل المــرض نســبة 83.8 ٪ مــن الناشــط�ي يغطــي التأمــ�ي
. ف ف االجتماعيــ�ي ف عــىل المــرض والمضمونــ�ي صعوبــات كل مــن صنــدوق التأمــ�ي

ف عىل المرض:  ي للتأم�ي
ف عىل المرض الذي يديره الصندوق الوط�ف يغطي النظام القاعدي للتأم�ي

ي القطاع العمومي ، بنسبة تغطية فعلية تساوي 100٪ 
ف وأوىلي الحق منهم �ف ف االجتماعي�ي • المضمون�ي

ن الخاص التأم�ي

الضمــان الجتماعــي : 
ــرض ــىل الم ن ع ــ�ي التأم

المساعدة
الطبية المجانية

• أختياري
• تكميىلي للنظام القاعدي

• إجباري
• نظام قاعدي

• مساعدة
• نظام قاعدي
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ي 
ي القطــاع الخــاص بنســبة تغطيــة فعليــة تناهــز 79.41 ٪ �ف

ف ووأوىلي الحــق منهــم �ف ف االجتماعيــ�ي •  والمضمونــ�ي
عــام 2016.

ن عىل المرض ن الجتماعي بواسطة التأم�ي الجدول 6: تغطية التأم�ي

نسبة التغطيةالصندوق

100 %ص. و. ت. ح. إ.

79.41 %ص. و. ض. إ.

80.77 %ن. أ. غ�ي الفالحي

11.18 %ن. أ. الفالحي

82.95 %ن. الفالحي المحّسن

81.77 %ن. العملة غ�ي االأجراء ق. غ�ي الفالحي

92.13 %ن. العملة غ�ي االأجراء ق. الفالحي

ف بالخارج -ن. التونسي�ي
ف -ن. الفنان�ي

79 %ن. ذوي الدخل المحدود

ي للضمان االجتماعي
المصدر: الصندوق الوط�ف

السكان: مفاهيم أساسية
ي ســن العمــل والموجودون 

الســكان النشــيطون: يُعــرَّف النشــطون بأنهــم جميــع االأشــخاص الذيــن هــم �ف
ف عــن العمــل. ف أو عاطلــ�ي ي ســوق العمــل ســواء كانــوا مشــتغل�ي

�ف
ف ولكــن عددهــم يختلــف باختــالف المالحظــات  النشــيطون المشــتغلون: هــم جميــع االأشــخاص العاملــ�ي

حصائية. االإ
الســكان الخاضعــون للضمــان الجتماعــي: هــم الســكان المشــمولون قانونيــا بنطــاق أنظمــة الضمــان 

ــا لزامــي. أي الذيــن يتمتعــون بالتغطيــة االجتماعيــة قانوني االجتماعــي االإ
ن للضمــان الجتماعــي: االأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم نظــام ضمــان اجتماعــي  الســكان غــ�ي الخاضعــ�ي
ف بالتغطيــة  ف عــن العمــل.أي االشــخاص غــ�ي المتمتعــ�ي ف والعاطلــ�ي ف العائليــ�ي إلزامي،مثــل المعينــ�ي

ــة. القانوني
ف المــرصح بهــم لــدى مصالــح الضمــان االجتماعي،أي  ف االجتماعيــ�ي الأشــخاص المــرصح بهــم: المضمونــ�ي

الذيــن يتمتعــون بتغطيــة الضمــان االجتماعــي فعليا.
المــرصح بهــم : االأشــخاص المشــمولون قانونيــا بمخطــط إلزامــي، لكــن لــم يقــع الترصيــح  الأشــخاص غ�ي

ف بالتغطيــة الفعليــة.  بهــم. أي االأشــخاص غــ�ي المتمتعــ�ي
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ف عــىل المــرض عــىل االنخــراط بالصنــدوق  ي للتأمــ�ي
• تعتمــد تغطيــة القطــاع الخــاص مــن قبــل الصنــدوق الوطــ�ف

ــل إىل  ي 2010 ، ليص
ــنة 2005 إىل ٪73.7 �ف ــن ٪60.3 س ــبته م ــت نس ــذي ارتفع ــي ال ــان االجتماع ي للضم

ــ�ف الوط
79.41 ســنة 2016.

ــا( 591271  ــا ولكنهــم غــ�ي مــرصح بهــم فعلي ــغ عــدد االأشــخاص غــ�ي المــرصح بهــم )الخاضعــون قانون يبل
ي 

ــع أنظمــة الضمــان االجتماعــي �ف ــة ال يتجــاوز ٪79.41 بالنســبة لجمي ي أن معــدل التغطي
ــا يعــ�ف شــخًصا ، مم

القطــاع الخــاص.

يبلغ متوسط أعمار االأشخاص غ�ي المرصح بهم 39.5 سنة ويمثلون ٪5.2 من مجموع السكان.

يتطلب سحب التغطية الفعلية عىل االأشخاص غ�ي المرصح بهم:

ي للضمان االجتماعي لضمان أداء أفضل.
تعزيز إمكانيات المراقبة لدى الصندوق الوط�ف

مالئمة بعض أنظمة الضمان االجتماعي مع خصوصيات الفئات االجتماعية المهنية الَمعنية.

ف عىل المرض: •  محتويات التأم�ي

ــة  ف بغــض النظــر عــن وضعيتهــم المهني ــ�ي ف االجتماعي ــ�ي ــع المضمون ــاري االأســاسي جمي يغطــي النظــام االإجب
ــا يغطــي أوىلي الحــق منهــم6 . ــه )العمومــي أو الخــاص( ،كم ــذي ينتمــون إلي وطبيعــة النشــاط أو القطــاع ال

ف  يضمــن النظــام القاعــدي التكفــل بمصاريــف الخدمــات الصحيــة الالزمــة طبيــا للحفــاظ عــىل صحــة المضمون�ي
ــة، النقــل  ، نفقــات االستشــفاء، نفقــات االأمومــة، االأدوي ف ف وأوىلي الحــق منهــم )أتعــاب الممارســ�ي ــ�ي االجتماعي

الصحــي ...باســتثناء خدمــات الرفاهــة واالأعمــال التجميليــة.(

ي اعتمدهــا القانــون عــدد 
ف الــ�ت ف االجتماعيــ�ي ف المضمونــ�ي وعــىل الرغــم مــن مبــادئ توحيــد النظــام والمســاواة بــ�ي

ف عــىل المــرض ثــالث صيــغ للنفــاذ إىل العــالج تخــول كل منهــا حقوقــا  71 لســنة 2004 ، اعتمــد نظــام التأمــ�ي
جاع المصاريــف. مختلفــة : المنظومــة العالجيــة العموميــة والمنظومــة العالجيــة الخاصــة ونظــام اســ�ت

نسبة النخراطالمنافع المنظومة

المنظومة 
العمومية

ي هياكل الصحة العمومية مقابل دفع المعاليم 
توفر النفاذ اىل العالج �ف

التعديلية
% 58

ف من المضمون�ي

المنظومة
 الخاصة

1.تخول النفاذ اىل الخدمات الخارجية ) العيادات، التحاليل، الكشوفات، 
ي مسار منسق للعالج من خالل اللجوء االوىلي  االجباري لطبيب 

االدوية( �ف
العائلة باستثناء بعض الحاالت.

% 20
ف من المضمون�ي

جاع  اس�ت
المصاريف

ي القطاع الخاص المتعاقدين مع دفع كامل  .النفاذ للعالج بحرية لمهن�ي
جاعها الحقا. المصاريف ثم يقع اس�ت

2. حدد سقف التكفل بـ 200 اىل 400 دينار سنويا لكل مضمون اجتماعي 
سداد التكاليف وفقاً لمعدل الرعاية وضمن الحد االأق� للسقف السنوي 
اوح من 200 دينار لمستفيد واحد إىل 400 دينار  ي ت�ت

سعافية ال�ت للرعاية االإ
لخمسة مستفيدين.

% 22
ف من المضمون�ي

ف دون تحديــد  وج أو يتوفــر لهــا مــورد رزق واالبنــاء المعوقــ�ي ف 6 -القريــن لذيــن ال يخضــع لنظــام إجبــاري للضمــان االجتماعــي واالأبنــاء القــرص وبالنســبة للبنــت اىل أن تــ�ت
ي الكفالــة.

ســن واالصــول الذيــن هــم �ف
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ن عىل المرض: •  تكلفة التأم�ي

ف عىل المرض من خالل مساهمة تساوي: يتم تمويل التأم�ي

ف )٪2.75 حصة العامل و ٪4 حصة مؤجرين( ف النشط�ي - ٪6.7 للمضمون�ي
- 4 ٪ للمتقاعدين.

ولقــد بلغــت المداخيــل الفنيــة 2353 مليــون دينــار ســنة 2015 ،وبلغــت النفقــات الفنيــة 2013.4 مليــون دينــار 
ي العــام نفســه، ممــا جقــق فائضــا قــدره 339.6 مليــون دينــار.

�ف

وبلغت سنة 2016 المنظومة العالجية العمومية 1016.5 مليون دينار،بما يساوي 551 دينار لكل مستفيد.

ي القطاع الخاص  ٪47 من إجماىلي النفقات أي 886.0 مليون دينار.
وبلغت مصاريف منظوم�ت

وبلغت مصاريف المنظومة الخاصة 464.3 مليون دينار.

جاع المصاريف 421.7 مليون دينار. كما قدرت مصاريف نظام اس�ت

ن عىل المرض: •  صعوبات التأم�ي

ف عىل المرض من أربع مشكالت تحد من فعاليتها بشدة: ي التغطية االجتماعية بالتأم�ي
تعا�ف

ي القطاع الخاص.
-  نقص الترصيح �ف

ي القطــاع الخــاص 
ي المصاريــف الصحيــة، الســيما �ف

-  اختــالل التــوازن المــاىلي الناجــم عــن الزيــادة المتســارعة �ف
ي الضمــان االجتماعي)الصنــدوق 

ف عــىل المــرض مــن قبــل صنــدو�ت مــن جهة،وفشــل تحويــل مســاهمات التأمــ�ي
ي 

ــدة الصنــدوق الوطــ�ف ي للضمــان االجتماعــي( لفائ
ــة والصنــدوق الوطــ�ف ي للتقاعــد والحيطــة االجتماعي

الوطــ�ف
ي تــم حلهــا جزئيــا بموجــب القانــون عــدد 47 لســنة 2017(.

ف عــىل المــرض) الــ�ت للتأمــ�ي

ي تتحملها االأ�.
ة ال�ت - تدهور نسبة التكفل الفعىلي بالمصاريف الصحية وارتفاع نسبة المدفوعات المبا�ش

ي القطاع الخاص.
ي إطار منظوم�ت

- االتجاه التضخمي للمصاريف الناتجة عن العالج �ف

نامج المساعدة الطبية المجانية: 2-2: الحماية الصحية ب�ب

        l’Assistance ــة ــة المجاني ــة المســمى المســاعدة الطبي ــة الطبي ــج المســاعدة االجتماعي ــة برنام ــت الدول أحدث
ف  AMG( Médicale Gratuite( لفائــدة العائــالت المعــوزة وذات الدخــل المحدود،واالأشــخاص المعوقــ�ي

ــند. ــدي الس ــال فاق واالأطف

ي واضح يحدد مسؤوليات االأطراف المتداخلة.
ولقد اتّسم تنظيم المساعدة الطبية بغياب إطار قانو�ف

•  المستفيدون من برنامج المساعدة الطبية المجانية:

ف تســمى االأوىل المســاعدة  ــ�ي ــة وفــق صيغت ــة المجاني ي إطــار برنامــج المســاعدة الطبي
ــم التكفــل بالعــالج �ف يت

.)AMG2( ــة ــة منخفض ــة بتعريف ــاعدة الطبي ــة المس ــةAMG1( 1( والثاني ــة المجاني الطبي



52

ي  
•  المساعدة الطبية المجانية صنفAMG1( 1(: نظام العاج المجا�ن

ي لمســاعدة العائــالت المعــوزة  )PNAFN(والــذي أحــدث ســنة 1986  مســاعدة نقديــة 
نامــج الوطــ�ف يخــول ال�ب

ي هيــاكل الصحــة 
ي )بــدون دفــع أيــة معاليــم تعديليــة( �ف

ة إضافــة إىل العــالج المجــا�ف لــالأ� المحتاجــة والفقــ�ي
العموميــة.

ي لمســاعدة العائــالت المعــوزة مــن 78000 ســنة 
نامــج الوطــ�ف ولقــد ارتفــع عــدد العائــالت المســتفيدة مــن ال�ب

1987 إىل 118000 ســنة 2010 ثــم إىل 239059 عائلــة ســنة 2016.

ــة  ــؤون االجتماعي ــن وزارات الش ف ع ــ�ي ــة )ممثل ــة جهوي ــل لجن ــن قب ــج م نام ــاع بال�ب ــة االنتف ــد أهلي ــم تحدي ويت
والماليــة والداخليــة وعــن صناديــق الضمــان االجتماعــي( وفــق المعايــ�ي المحــددة )عــىل ســبيل المثــال : الدخــل 
ي 

ي حــدود االعتمــادات المتاحــة مــن المســاعدات الماليــة المدرجــة �ف
المــرصح، إجــراء بحــث اجتماعــي،( ولكــن �ف

انيــة الدولــة. ف م�ي

نامــج العائــالت المعــوزة بمبلــغ  ي ســنة 2011 حــددت وزارة الشــؤون االجتماعيــة الدخــل المؤهــل لالنتفــاع ب�ب
�ف

ي لالحصــاء. إضافــة إىل ذلــك يقــع 
685 دينــار وهــو مــا يســاوي عتبــة الفقــر المنخفضــة وفقــا للمعهــد الوطــ�ف

ي االأ�ة وســن 
عاقــة �ف اعتمــاد معايــ�ي أخــرى مثــل حجــم االأ�ة والقــدرة عــىل العمــل ووجــود االأشــخاص ذوي االإ

ي أنظمــة الضمــان االجتماعــي(.
ف �ف ف غــ�ي المنخرطــ�ي ي باالأمــر )المســن�ي

المعــ�ف

•  المساعدة الطبية المجانية صنف AMG2 ( 2(: العاج بالتعريفة المنخفضة

ــم  ي تخــول له
ــ�ت ــالت ذات الدخــل المحــدود وال ــة المخفضــة )AMG2( العائ تشــمل صيغــة العــالج بالتعريف

ــوم  ــع معل ــع دف ــتوجبة م ــة المس ــم التعديلي ــع المعالي ط دف ــرسش ــة ب ــة العمومي ــاكل الصح ــدى هي ــداوي ل الت
ــارات. ة دين ســنوي قــدره عــرسش

وبلغ عدد العائالت المستفيدة حواىلي 525019.

ف أجــر  وط االنتفــاع بصيغــة العــالج بالتعريفــة المنخفضــة عــىل أســاس معيــار دخــل المســتفيد )بــ�ي وتتمثــل �ش
واحــد وأجريــن مــن الحــد االأد�ف المضمــون أو ممارســة عمــل غــ�ي مهيــكل( وعــىل ضــوء نتائــج بحــث اجتماعــي 

تجريــه مصالــح وزارة الشــؤون االجتماعيــة.

، ل توجد آلية لمتابعة وتقييم أهلية النتفاع ببطاقة العاج بالتعريفة  ي
عىل غرار بطاقة العاج المجا�ن

المنخفضة ومراقبة المرور من إطار المساعدة إل أنظمة الضمان الجتماعي.
ة ومحدودة الدخل.  ائح السكانية الفق�ي ى لفي حماية الرسش امج مدى أهميتها الك�ب ز تقييم هذه ال�ب ي�ب
ي والحجم الكب�ي 

ائح يبقى منقوصا بسبب ضعف التنسيق مع النظام الجبا�أ لكن استهداف هذه الرسش
للقطاع غ�ي المهيكل 
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•  محتوى المساعدة الطبية المجانية:

يتيــح برنامــج المســاعدة الطبيــة المجانيــة بصنفيــه )بطاقــة العــالج البيضــاء وبطاقــة العــالج الصفــراء( النفــاذ 
إىل العــالج لــدى هيــاكل الصحــة العموميــة.

مــن الناحيــة النظريــة، يحــق للمســتفيدين الوصــول إىل جميــع الخدمــات الطبيــة المقدمــة مــن هيــاكل الصحــة 
العموميــة. الخدمــات الخارجيــة، االستشــفاء، االأشــعة، التحاليــل واالأدويــة.

 ، ي
ي النظــام الصحــي، الســيما فيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجغــرا�ف

أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن أوجــه القصــور �ف
تحــد بشــكل عميــق مــن نطــاق وفعاليــة الرعايــة المقدمــة إىل المســتفيدين.

•  تكلفة المساعدة الطبية المجانية:

ي )AMG1 (  264010.6 ألــف دينــار وتبلــغ مصاريــف نظــام 
تبلــغ المصاريــف العموميــة لنظــام العــالج المجــا�ف

ي 
العــالج بالتعريفــة المنخفضــة 242543.7 ألــف دينــار بمــا يجعــل مجمــوع المصاريــف الجمليــة للعــالج المجــا�ف

506554.3 ألــف دينــار 

ــغ  ي AMG1 بمبل
وفقــا لدراســة أعدهــا البنــك العالمــي ســنة 2016،يقــدر معــدل تكلفــة دفــ�ت العــالج المجــا�ف

هــا. ويقــدر معــدل  954 دينــار. وتتحمــل االأ�ة دفــع مبلــغ 577 دينــاراً بشــكل مبــا�ش بســبب نقــص االأدويــة وغ�ي
ة  تكلفــة دفــ�ت  AMG2العــالج بالتعريفــة المنخفضــة بمبلــغ 350 دينــاًرا تتحملهــا الدولــة وتتحمــل االأ�ة مبــا�ش

هــا، وفًقــا للدراســة نفســها. تكلفــة  664 دينــاًرا لنفــس أســباب نقــص االأدويــة وغ�ي

•  حوكمة المساعدة الجتماعية الطبية

ي AMG1    والعالج 
تــدار برامــج مســاعدة العائــالت المعــوزة PNAFN والــذي يشــتمل عــىل نظــام العــالج المجــا�ف

نامــج.   بالتعريفــة المنخفضــة   AMG2مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة فيمــا يتعلــق بالقبــول لالنتفــاع بال�ب
ي ذلــك إىل شــبكة جهويــة واســعة تضــم 24 إدارة جهويــة و 264 وحــدة للنهــوض االجتماعــي موزعــة 

وتســتند �ف
عــىل 264 معتمديــة.

أمــا وزارة الصحــة فــال تتدخــل إال عــن طريــق هيــاكل الصحــة العموميــة لتقديــم الخدمــات الصحيــة المطلوبــة 
امــج ومراقبتهــا. ي إدارة هــذه ال�ب

وال تشــارك �ف

•  صعوبات وحدود برنامج المساعدة الطبية المجانية

ي والعــالج بالتعريفــة المنخفضــة AMG1 و AMG2 عــىل أربــع مشــاكل رئيســية تؤثــر 
تشــكو برامــج العــالج المجــا�ف

ــىل فعاليتها: ع

•  مشكلة االستهداف وغموض معاي�ي أهلية االنتفاع.
•  نقص العرض الصحي

نامج ومراقبته. دارة ال�ب •  عدم وجود هيكل مستقل الإ
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•  عدم وجود إطار ماىلي يحدد الموارد والمصاريف.

 3- الفئات الجتماعية المحرومة من التغطية الصحية:

•  التشخيص

ي ال تتمتع بأي حماية اجتماعية صحية من الفئات التالية:
ائح االجتماعية ال�ت تتكون الرسش

•  االأشخاص غ�ي المرصح بهم للضمان االجتماعي،
امج التشغيل النشيطة ف ب�ب •  العاطلون عن العمل غ�ي المشمول�ي

ي القطاع غ�ي المهيكل.
•  أشخاص آخرون لديهم أوضاع مختلفة يتواجدون �ف

يقــّدر االأشــخاص غــ�ي المــرصح بهــم لــدى مصالــح الضمــان االجتماعــي بـــ 271 591 شــخصاً أي مــا يعــادل 5.2 
ف  ــة لالأشــخاص غــ�ي المــرصح بهــم تحســ�ي ــة الفعلي ــة مــن مجمــوع الســكان. ويتطلــب توســيع التغطي ي المائ

�ف
ــة بعــض أنظمــة الضمــان االجتماعــي مــع  ــح مــن جهــة ومالءم ــة لظاهــرة التهــرب مــن الترصي ــ�ي المراقب تداب

. ف ــ�ي ــن البحري ــل الصيادي ــة المعنية،مث ــات االجتماعي ــة الفئ خصوصي

ف عــن العمــل ســنة 2016 ب 632500 نســمة والذيــن ال يتمتعــون بــأي حمايــة اجتماعيــة  •  يقــدر عــدد العاطلــ�ي
ي توفــر 

ف عــن العمــل الذيــن تشــملهم برامــج التشــجيع عــىل التشــغيل النشــيطة الــ�ت باســتثناء العاطلــ�ي
. ف ف ســتة أشــهر وســنت�ي ــ�ي ــادة ب اوح ع ــ�ت ي ت

ــ�ت ــج ال نام ات ال�ب ــ�ت ــة خــالل ف ــة اجتماعي ــة صحي ــا  تغطي لمنخرطيه

ي 
ف عــىل المــرض والمســاعدة الطبيــة المجانيــة وغــ�ي المدرجــة �ف •  الفئــات االجتماعيــة غــ�ي المشــمولة بالتأمــ�ي

ــن  ــا يســاوي  ٪2.6 م ف عــن العمــل وغــ�ي المــرصح بهــم. يقــدر عــدد هــؤالء ب296916 أي م ــ�ي عــداد العاطل
ي أحــد مكونــات القطــاع غــ�ي المهيــكل أو العائــالت المعــوزة 

ي عــام 2016. وهــم �ف
الشــعب التونــسي بأكملــه �ف

نامــج العائــالت المعــوزة القائــم عــىل حصــص الموازنــة الجهويــة بمــا يجعلــه يقــ�ي بعــض  غــ�ي المشــمولة ب�ب
ف بحكــم عــدم توفــر االعتمــادات. المعنيــ�ي

ف  ي الأرضيــة الحمايــة االجتماعيــة يجعــل مــن االأشــخاص المنتفع�ي
ا إىل أن المفهــوم الحقــو�ت شــارة أخــ�ي •  تجــدر االإ

ورة أنهــم يتمتعــون بمجــرد مســاعدة مــن قبــل الدولــة وال يمتلكــون  ف بــه رصف بالمســاعدة الطبيــة المجانيــة معنيــ�ي
ي الحمايــة االجتماعيــة للصحة.

حقــا قانونيــا �ف

وعــىل هــذا االأســاس فإنــه يقصــد عنــد تحديــد الفئــات االجتماعيــة المعنيــة بإرســاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة 
ي التغطيــة الصحيــة االجتماعيــة ســواء المحرومــون فعليــا عــىل النحــو 

ي �ف
ائــح المحرومــة مــن حــق قانــو�ف كل الرسش

نامــج المســاعدة الطبيــة المجانيــة. ف ب�ب ف لحــق أصــىلي عــىل غــرار المنتفعــ�ي المشــار إليــه أعــاله أو غــ�ي المكتســب�ي

•  عنارص الحلول الممكنة:

ــارص  ي العن
ــر �ف ــل النظ ــدودة الدخ ة ومح ــ�ي ــح الفق ائ ــدة الرسش ــة لفائ ــة االجتماعي ــة الحماي ــاء أرضي ــب إرس يتطل

ــة: التالي

•  دراسة الخصائص الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية للفئات المعنية:
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،التوزيع العمري ( ي
ي )التوزيع الجغرا�ف

•  التوزيع الديموغرا�ف

•  الخصائص االجتماعية )تكوين االأ�ة، وعدد االأطفال(

•  الخصائص االقتصادية )مقدار الدخل واستمراريته ومدة العمل(

حة •  دراسة الخصائص الوبائية للسكان لتحديد محتوى النظام الصحي: سلة العالج المق�ت

•  دراسة التكلفة المالية للنظام:

•  تكلفة النظام

•  طرق تمويله

•  مراقبة النفقات.

•  االآثار االقتصادية الكلية

•  طريقة إسداء الخدمات الصحية والتكفل بها

ة لدى هياكل الصحة العامة •  العالج مبا�ش

ي القطاع الخاص.
•  التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية �ف

وط وإجراءات النفاذ إىل العالج. •  �ش
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ب- مراحل انشاء »شجرة المشكلة«
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II -التخطيط

التخطيط هو :
اتيجية للمنارصة •  وضع اس�ت

•  تحديد الجمهور المستهدف
•  وضع خطة لتنفيذ المنارصة

•  تحديد العقبات والفرص
•  تحديد  الموارد المتاحة للمنارصة

اتيجية للمنارصة 1- وضع اس�ت

ملخص) الخطوة 2(
السؤال 2: ماذا تريد؟ وكيف تعمل لتحقيق ما تريد؟

اتيجية واضحــة لتحقيــق هــدف إنشــاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة مــن خــالل العمــل بأكــ�ب  - وضــع اســ�ت
قــدر ممكــن مــن الفعاليــة

ــة  ــة الصحي ي إرســاء التغطي
ي يجــب العمــل عــىل تفعيــل دورهــا �ف

ــ�ت ــد االأشــخاص والمؤسســات ال - تحدي
هــم؟ ي المســألة مــدى تأث�ي

ــوي( �ف ــم عــىل ضــوء أدوارهــم )أســاسي أو الثان ــد يت الشــاملة. التحدي
، االآجــال  ف ف االضطــالع بهــا، واالأشــخاص المســؤول�ي ي يتعــ�ي

- وضــع خطــة عمــل تفصيليــة عــن االأنشــطة الــ�ت
والمــوارد الالزمــة لتحقيــق ذلــك. يتــم تحديــد خطــة المنــارصة عــىل ضــوء النتائــج المرجــوة.

- يجــب أن تفــي أهــداف المنــارصة والنتائــج االوليــة بمعايــ�ي الــذكاء: أن تكــون محــددة؛ قابلــة للقيــاس؛ 
ي للتنفيــذ.

وللتحقيــق. موجهــة نحــو النتائــج، ولكنهــا واقعيــة أيضــا، قائمــة عــىل المــوارد؛ مــع جــدول زمــ�ف
ي ستخصص لعمل المنارصة.

انية ال�ت ف - االهتمام منذ البداية بالم�ي

اتيجية عىل االأسس التالية: عمـــــوما يمكن وضع إس�ت
نســان بوجــه عــام، والأرضيــات الحمايــة االجتماعيــة بوجــه خــاص مــن جانــب   التكريــس الــدوىلي لحقــوق االإ
ي أقرتهــا الهيئــات الدوليــة المختصــة لهــذا الغــرض؛

اتيجيات الــ�ت منظمــة العمــل الدوليــة والقواعــد واالســ�ت
ــة  ــي للحماي ــودي واالأفق ــيع العم ــارات التوس ــوع الخي ــس )تن ــة لتون ــدان مماثل ي بل

ــة �ف ــارب الناجح  التج
ــام؛ ــي الع ــك االجتماع ــة للتماس ــة االجتماعي ــة الحماي ــة أرضي ــدة( وأهمي ــة المعتم ــائل المالي والوس

ــة  ي الحماي
ــان �ف نس ــق االإ اف بح ــ�ت ــة إىل االع ــتورية الهادف ــم الدس ــادئ والقي ــن المب ــس ع ي تون

ــاع �ف  الدف
االجتماعيــة؛

 معرفة أفضل للمعطيات التالية:
؛ إنجازاتــه وصعوباتــه )نقــاط القــوة والضعــف(  - المكونــات المختلفــة لنظــام الضمــان االجتماعــي الحــاىلي

ي يمكــن أن تعطــل إنشــاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة؛
وخاصــة الماليــة منهــا، الــ�ت

اتيجية للسياسات العامة. - الخيارات االس�ت
ي هــذه 

ي تــم اتباعهــا عمليــا وهــي �ف
اتيجية لسياســة الحمايــة االجتماعيــة المعتمــدة والــ�ت - الخيــارات االســ�ت

ة -2016 ي مخطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للفــ�ت
الحالــة إدراج إنشــاء أرضيــة للحمايــة االجتماعيــة �ف

 2020؛ ولكــن كجــزء مــن إصــالح شــامل للضمــان االجتماعــي
ــل  ــة مث ــة االجتماعي ــن ال يتمتعــون بالحماي ــة للســكان الذي ــة والصحي االحتياجــات واالنتظــارات االجتماعي

ــن ليــس لديهــم مــوارد، ومــا إىل ذلــك. عاقــة واالأشــخاص الذي ــار الســن واالأشــخاص ذوي االإ كب
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اتيجية واضحة لتحقيق هدف إرساء التغطية الصحية الشاملة. يجب وضع اس�ت

اتيجية المنارصة: يجب طرح االأسئلة التالية قبل وضع اس�ت

امــات الدوليــة والوطنيــة  ف •  لمــاذا يعتــ�ب إنشــاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة هامــا )الوضعيــة االجتماعيــة واالل�ت
...(؟

•  لماذا يحتاج أصحاب المصلحة إىل المشاركة؟

•  لماذا يجب عىل أصحاب القرار أن يتحركوا؟

وال يجب التغافل عن توقيت تنفيذ خطة المنارصة الذي ال يقل أهمية عن االأهداف.

2: تحديد الجمهور المستهدف:

ي نســعى للوصــول إليهــا )متلقــوا الرســالة أو الرســائل/ اســتهداف 
يجــب تحديــد االأشــخاص والمجموعــات الــ�ت

أصحــاب القــرار واالأشــخاص والمنظمــات المهتمــة بمســائل الحمايــة االجتماعيــة(. 

ات المطلوبــة  وعــادة مــا يكــون هــؤالء مــن أصحــاب القــرار، أي االأشــخاص ذوي الســلطة الكافيــة الإجــراء التغيــ�ي
ــرأة  ــة، وزارة الم ــة، وزارة المالي ــة، وزارة الصح ــؤون االجتماعي ( أي وزارة الش ــاسي ــتهدف االأس ــور المس )الجمه
ــ�ي  ــق التغي ــن لديهــم أكــ�ب ســلطة التخــاذ القــرارات لتحقي واالأ�ة ...(. هــذه هــي مجموعــات االأشــخاص الذي

المطلــوب.

والأشــخاص المؤثــرون، أي االأشــخاص الذيــن قــد يكــون لهــم تأثــ�ي عــىل ترصفــات أو آراء أو ســلوك أصحــاب 
اء،  ــ�ب ــون، والخ عــالم، واالأكاديمي ــارون، ووســائل االإ ــال المستش ــوي( مث ــور المســتهدف الثان القــرار )الجمه
هــم كمــا يثقــون فيهــم أكــ�ش  ، واالأبطــال ... وهــؤالء هــم الذيــن يصغــي أصحــاب القــرارات إىل أك�ش والمشــاه�ي

هــم. هــؤالء النــاس عــىل اتصــال مبــا�ش مــع صنــاع القــرار. مــن غ�ي

ي وزارة الشئون الجتماعية:
مثال: �ن

1. الوزير ومستشاريه

2. المدير العام للضمان االجتماعي

3. المدير العام للنهوض االجتماعي

4. إدارات الدراسات

ــة  ــة الجتماعي ــاد التغطي ــع أبع ــمل جمي ــة، تش ــة الجتماعي ــة للحماي ــة وطني ــود سياس ــ�ب وج يعت
ك فيهــا جميــع الــوزارات المعنيــة، عامــا حاســما مــن أجــل تحقيــق انســجام  ي تشــ�ت

والصحيــة والــ�ت
ــال متعدد القطاعات.  ــذا المج ي ه

ــد �ن ــيق الجي ــز التنس ــة، وتعزي ــة الجتماعي ــج الحماي ــة برام وفعالي
ــة. ــوارد المالي ــة للم ــة الكافي ــازم للتبئ ــياسي ال ام الس ن ــ�ت ــان الل ــن ضم ــا ع فض
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وزارةالصحة:

• الوزير ومستشاريه

• مدير عام الصحة العمومية

• المدير العام لهياكل الصحة العمومية

• إدارة الدراسات

مجلس نواب الشعب

• رئيس مجلس نواب الشعب

• لجنة المالية والتخطيط والتنمية

• لجنة الصحة والشؤون االجتماعية

منظمات دولية

• البنك الدوىلي

• منظمة الصحة العالمية

• منظمة العمل الدولية

• اليونيساف

3 : وضع خطة لتنفيذ المنارصة:

اتيجية )الرؤيــة، واالأهــداف، والجمهــور المســتهدف( وتحــدد  تتضمــن خطــة التنفيــذ العنــارص الرئيســية لالســ�ت
كيفيــة الوصــول إليهــا ومــا هــي االآجــال الالزمــة لذلــك.

ويســاعد هــذا النــوع مــن الخطــط عــىل تحديــد مــ�ت و أيــن وكيــف ومّمــن تُمــارس أنشــطة المنــارصة. وهــذا مــن 
ي إدارة الوقــت والمــوارد وتقليــص المخاطــر وزيــادة الفــرص إىل أقــ� حــد ومتابعــة التقــدم 

شــأنه أن يســاعد �ف
الحاصــل خــالل مرحلــة التنفيــذ.

ض إعداد خطة عمل متضمنة للعنارص الرئيسية التالية: يف�ت

الرؤية والغاية واالأهداف وتحديد العقبات

• الـرؤيـــــــة

ي جملة واحدة تصفه.
ف تلخيصها �ف الرؤية هي وصف واضح للمستقبل يتع�ي

مثال:
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، ي
أرضية الحماية االجتماعية: حق إنسا�ف

الحماية االجتماعية: سقف للجميع ...

•  الغاية :

ة محددة: تنفيذ التغطية الصحية الشاملة. ي مو�ف ف�ت
1. هي التغي�ي الذي نود إنجازه �ف

ي حلهــا مــن خــالل عمــل المنــارصة: رفــع الســلبية تجــاه المحدوديــة 
ي نــود المســاهمة �ف

2. كمــا أنهــا المشــكلة الــ�ت
ي الحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة.

وعــدم المســاواة �ف

يجب تحديد الهدف بوضوح:

الحالة: إرساء التغطية الصحية ؟

ف وأي ممارسات؟ ه لتحقيق هذا الهدف: أي سياسات وأي قوان�ي - ما الذي يجب تغي�ي

• الأهداف :

ي تساعد عىل تحقيق الغاية المحددة.
1. هي مجموعة من االأعمال الخاصة ال�ت

ي أي آجال.
2. يجب أن تش�ي بشكل ملموس إىل ما سيتم إنجازه مع من، وكيف و�ف

: مثال لهدف مطابق للمعاي�ي

ي إىل الرعايــة الصحيــة يمتــد إىل 
ي إطــار مخطــط التنميــة االقتصاديــة )2020-2016(، تأكــد مــن أن النفــاذ المجــا�ف

�ف
ف عــن عمــل. ي المائــة مــن الباحثــ�ي

مــا ال يقــل عــن 50 �ف

ات  ي تخطيــط لالأنشــطة وتحديــد النتائــج واالآثــار والمؤ�ش
انطالقــا مــن الغايــات واالأهــداف يمكــن للمــرء أن يبــدأ �ف

ي تــم تحديدهــا خــالل المقابــالت الميدانيــة 
تســتند أهــداف المنــارصة عــىل االحتياجــات و االأولويــات الــ�ت

ي مجــال الصحــة ... 
ف �ف ف المختلفــ�ي اء والمتدخلــ�ي ف بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة، والخــ�ب مــع المعنيــ�ي

ــة.  ــع السياســات العام وتتقاطــع م

ي تونس:
مثال: طلبات ملحة �ف

ائح المعوزة؛  االستهداف الدقيق للرسش

ي إىل العالج؛
ي القطاع غ�ي المهيكل( والجغرا�ف

ف �ف  توسيع النفاذ االجتماعي )الفقراء، والعامل�ي

 جعل العالج ميسورا من الناحية المالية؛

ف جودة العالج.  تحس�ي

ية؛  ضمان توافر الموارد البرسش

 ضمان توافر االأدوية ...
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ي 
ــ�ف ــدول الزم وع والج ــرسش ــن الم ــؤولة ع ــرق المس ــد الف ــا تحدي ــن أيًض ــاح. يمك ــاس النج ــأنها قي ــن ش ي م

ــ�ت ال
ــه. والتكاليــف المرتبطــة ب

ي إرساء التغطية الصحية الشاملة:
4 - تحديد العوائق والفرص �ن

اتيجية وإيجاد حلول مبتكرة للحد من تأث�ي هذه العوائق. من المهم استباق المخاطر وضبط االس�ت

ي يجب التغلب عليها؟
ما هي العقبات المتعلقة بالمنارصة وال�ت

أمثلة لأسئلة يمكن طرحها:

ي أي ظروف؟
- هل أن تغي�ي المواقف السلبية تجاه التغطية الصحية الشاملة قابل للتحقيق ؟ و�ف

مج يتماسش مع االحتياجات الصحية للفئات المعنية؟ - هل أن الوقت الم�ب

- هل تطورت االأجندة السياسية لتتالءم مع االشكالية؟

انية ) هل أن االأموال متوفرة(، أو نقص الدعم، أو سوء التخطيط؟ ف - هل توجد مشاكل تتعلق بالم�ي

ف عدة مبادرات )أرضية الضمان االجتماعي/ شبكة االأمان(. - هل يوجد تعارض ب�ي

- ما هي كلفة التقاعس عن الفعل؟

- ما هي فرص التغي�ي المرتبط بالغرض من بالمنارصة؟

أمثلة لأسئلة يمكن طرحها:

امات الدولية )تجاه منظمة العمل الدولية(؟ ف  - هل هناك أي متطلبات مرتبطة باالل�ت
 - هل توجد عمليات إصالح للغرض )مخطط التنمية(؟

،  - هل التوقيت مناسب للتغي�ي
؟ ... ي

ام برلما�ف ف ،أو ال�ت  - هل هناك عملية إصالح دوىلي

5 - تحديد الموارد الازمة للمنارصة

ضافــة إىل المــوارد الالماديــة االأخــرى المطلوبــة )المعرفــة، الوقــت،  يــة باالإ يجــب تحديــد المــوارد الماليــة والبرسش
كاء، الســمعة، المصداقيــة، إلــخ(. الــرسش

يتطلب توف�ي موارد للمنارصة :

ــص  ــة( تخصي ــات الدولي ــف المنظم ــة ومختل ف )الحكوم ــ�ي ــىل المانح ــهل ع ــا يس ــة مم ــة تفصيلي اني ف ــداد م�ي  إع
ــا. ــام به ف القي ــ�ي ي يتع

ــ�ت ــود ال ــوال للجه االأم

كاء وبنــاء التحالفــات مــن أجــل التوجــه إىل الهيئــات المانحــة المحتملــة )مثــل منظمــة العمــل   العمــل مــع الــرسش
الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة(.
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III. النجاز والتحرك
صناعة التحالفات ونقل الرسائل الجيدة

النجاز هو:

- بناء التحالفات
- إعداد الرسائل المؤسسة عىل معطيات موثوقة وتمريرها من قبل رسل جيدين

-1 بناء التحالفات:

ف نقاط القوة والموارد لمختلف أصحاب المصلحة. يزيد بناء التحالفات من التأييد من خالل التأليف ب�ي

التحالف:

: تجميع القدرات المختلفة. •  يعزز عملية التغي�ي
ي تتم منارصتها ؛

•  يعطي مزيًدا من القيمة  للطلبات والقضايا ال�ت

ملخص )الخطوة 3(

ي يجب تمريرها؟ وكيف يقع تمريرها ؟
السؤال الثالث / الرسائل: ما هي الرسائل ال�ت

اكات - معرفة كيفية بناء الرسش

ة ومقنعة للوصول إىل الجمهور المستهدف. - إعداد رسائل بسيطة ومبا�ش

( وكيــف ســيتم  ف - نــرسش رســالة يتطلــب االنتبــاه بشــكل خــاص الأولئــك الذيــن ســينقلون الرســالة )المرســل�ي
ــالة  ــم الرس ــة لتقدي ــل صيغ ــار أفض ــًدا اختي ــم ج ــن المه ــيق(. م ــيط أو التنس ــات )الوس ــل المعلوم نق

ــتهدف. ــور المس للجمه
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) •  يمنح المزيد من المصداقية للمنارصة )الطلب كب�ي

ية والمالية. •  يوفر المزيد من الفرص لتعبئة الدعم االأوسع والموارد البرسش

ي إطــار تحالــف )مجموعــة أو اتحــاد( يجمــع المــوارد 
وع إرســاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة  �ف يمكــن تنفيــذ مــرسش

كة وفًقــا لجــدول أعمــال محــدد. اتيجيات المنــارصة المشــ�ت واســ�ت

حونها.يتــم وضــع  ي يق�ت
ي القيــام بتعبئــة فــرق مؤهلــة وفقــا للمنهجيــات الــ�ت

ينبغــي عــىل فاعــىلي المجتمــع المــد�ف
ــن  ــن يمك ــة، ولك ــوارد الخاص ــن الم ــراءات م ــل االإج ــب تموي ــة. يج ــؤوىلي المهم اف مس ــت إ�ش ــرق تح ــذه الف ه

االعتمــاد عــىل دعــم المنظمــات الدوليــة المختصــة.

كة للتحالفات الخصائص المش�ت

الرسمي
يعمل الحلفاء لنفس الغرض، مثل دعم المر�ف عىل المدى الطويل، ودعم 

كة. اتيجية أو خطة مش�ت ة، ... ويمكنهم مشاركة اس�ت المشاريع الصغ�ي

غ�ي الرسمي
: يعمل الحلفاء لنفس الغرض، مثل دعم المريض عىل المدى الطويل، 

اتيجية  ورة إىل مشاركة اس�ت ة، ... دون الحاجة بالرصف ودعم المشاريع الصغ�ي
كة. أو خطة مش�ت

الدعم المالي
يمكن تمويل التحالف من خالل المنظمات المشاركة  أو من خالل التمويل 

الخارجي

المدى القص�ي والمدى 
البعيد

: يمكن للحلفاء أن يجتمعوا معاً لتنفيذ هدف قص�ي المدى أو
ك.  يمكن أن يستمر التحالف عدة أشهر أو سنوات. ي حدث مش�ت

المشاركة �ف

المجموع التابعة لأصحاب 
اكات  مصلحة واحدة أو الرسش

المتعددة

يتم تشكيل التحالفات المؤلفة من أصحاب مصلحة واحدة من  قبل 
كة، عىل سبيل المثال  ي القواسم المش�ت

كون �ف المنظمات أو االأفراد الذين يش�ت
ف أصحاب المصلحة  تحالف جمعيات طب االأطفال. تشمل التحالفات ب�ي

المتعددين العديد من أصحاب المصلحة مثل تحالفات منظمات المجتمع 
ف ... لماني�ي ي مع القطاع الخاص وال�ب

المد�ف

-2 إعداد الرسائل المؤسسة عىل معطيات موثوقة:

يجــب أن تســتند الرســائل إىل بيانــات موثوقــة. يمكــن أن تكــون البيانــات رســمية )عــىل ســبيل المثــال مدعومــة 
ي لالحصــاء أو مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة(.

بإحصــاءات مــن المعهــد الوطــ�ف

المعطيات الموثوقة

- تدعم الحجة و جدوى الرسالة
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- تحشد الجمهور

ي التغلب عىل العوائق وظروف التعطيل
- تساعد �ف

عية المنارصة - تأسس لرسش

وريــة لتحقيــق أهــداف المنــارصة. ويجــب  ومــن الجديــر بالذكــر أن الرســائل الدقيقــة والمحفــزة والواضحــة رصف
خاصــة أن تبلــغ هــذه الرســائل للمســتمع  ماهيــة المشــكلة والحــل ومــا الــذي يجــب القيــام بــه ولمــاذا إرســاء 

أرضيــة حمايــة اجتماعيــة.

يجب أن تتالءم الرسالة مع الجمهور المستهدف )احتياجاتهم، مخاوفهم، أجنداتهم ودوافعهم(.

• كيفية تمرير الرسالة:

ــة  ــالة الصحيح ــها. الرس ــالة نفس ــن الرس ــة ع ــل أهمي ــالة ال يق ــل الرس ــب أن ينق ــذي يج ــخص ال ــد الش تحدي
ــا. ــم تجاهله ــد يت ــة وق ــة أو موثوق ــون مقنع ــن تك ــأ ل ــخص الخط ــن الش ــة م المنقول

ــور  ــدى الجمه ــدى ل ــن الص ــدر م ــ�ب ق ــه أك ــون ل ف يك ــ�ي ــوع مع ــىل موض ــدث ع ف الح ــ�ي ك ــح ب�ت ــا يُنص ــا م غالًب
المســتهدف.

ف »لماذا« و »كيف« يجب إرساء التغطية الصحية الشاملة. ي كث�ي من االأحيان تجمع ب�ي
االأحداث الناجحة �ف

حة : فيما يىلي بعض االأمثلة عىل الموضوعات المق�ت

لماذا يجب دعم الصحة للجميع

نسان نصاف وحقوق االإ •  االإ
ف •  أزمة الالجئ�ي

•  النمو االقتصادي

ي الوضع الصحي وثروة
•  الحد من عدم المساواة �ف

•  االدوية ذات الجودة

•  االأمراض غ�ي السارية

•  التأهب لمكافحة االأمراض
ف ف الجنس�ي •  المساواة ب�ي

•  التضامن االجتماعي ومجتمعات أك�ش انسجاما

اكة الأسئلة المحورية للرسش
اتيجية منظمة العمل الدولية حول أرضية الحماية الجتماعية ي اس�ت

• هل أن الباد منخرطة �ن
• هل يوجد برلمانيون يدافعون عن القضية ويمكن التشارك معهم

• هل توجد منصة لمجموعات المصالح يمكن النضمام اليهم أو التشارك معهم.

نصائح وتوجيهات للمناسبات
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الخطوات القادمة

•  إعطاء االأولوية لالأشخاص والفئات االأك�ش فقرا

رادة السياسية •  تعزيز االإ

، عمل أبكر ، عمل أك�ش حكمة •  استثمر أك�ش

•  تقوية نظام الرعاية الصحية االأولية

•  قياس ما يهم

•  التعاون خارج القطاع الصحي

•  استغالل قوة االبتكار

من ندعو للمناسبات؟

ف بالتغطيــة الصحيــة لتحقيــق أقــ�  كاء مهتمــ�ي المنظمــون المســاعدون: يستحســن االنضمــام إىل حلفــاء و�ش
. قــدر مــن التأثــ�ي

ف يتمتعون بمجموعة من المهارات المتخصصة. المتحدثون: المناسبات الناجحة تستدعي متحدث�ي

 ، ــاء عالقــات ذات معــ�ف ف لبن ف الرئيســي�ي ــ�ي كاء والالعب ف والــرسش ضافــة إىل دعــوة الحلفــاء الرئيســي�ي الجمهــور: باالإ
ف إىل أعضــاء المجتمــع.  ف الحكوميــ�ي اك الجميــع مــن المســؤول�ي يجــب الســعى إىل تنويــع الجمهــور مــن خــالل إ�ش

. جعــل هــذا الحــدث يتحــدث عنــه الكثــ�ي

عالم المحلية لتشجيعهم عىل نرسش رسائل الحدث. ف من وسائل االإ عام: دعوة الصحفي�ي وسائل الإ

أنواع المناسبات

ف ونشــطاء  ف ســام�ي ف وُمنشــط للمناقشــة، يمكــن دعــوة مســؤول�ي منتــدى: يعقــد بحضــور ثالثــة أو أربعــة متحدثــ�ي
ف للتغطيــة الصحيــة االجتماعيــة. طــالع المســاعدين عــىل بُعــد معــ�ي الإ

ــة الشــاملة مســائلة  ــة الصحي ورة التغطي ــاه بشــكل واضــح إىل رصف ــت االنتب ــاع للف ــع : التظاهــر أو االجتم تجم
ي الصحــة.

ــا مــن الحــق �ف ــرك أي شــخص محروم ف عــن ت المســؤول�ي

عــالم الإجــراء مناقشــة  ف وأصحــاب القــرار ووســائل االإ ف والناشــط�ي اء المحليــ�ي المائــدة المســتديرة: يجمــع الخــ�ب
ي االآراء بشــأن خطــوات ملموســة.

موضوعيــة ورصيحــة لتبــادل وجهــات النظــر والتوصــل إىل توافــق �ف

ــع أصحــاب  ــة الشــاملة م ــة الصحي ــا التغطي : مناقشــة قضاي ن ــي�ي ن الرئيس ــ�ي ــة للفاعل ــة خاص ــات إعامي جلس
، قيمتهــا  ف ف االقتصاديــ�ي ف عــىل الفوائــد االقتصاديــة لالأرضيــة بالنســبة الفاعلــ�ي كــ�ي ، مــع ال�ت ف المصلحــة الرئيســي�ي
. بالنظــر إىل حساســية هــذه القضايا،فمــن االأفضــل إجــراء هــذه  ف ف السياســي�ي السياســية بالنســبة للفاعلــ�ي

ــة. ــر مغلق ي أط
ــات �ف المناقش

نصائح أخرى

ون حدثك. المكان المناسب: اخ�ت مكانًا مناسًبا لالأشخاص الذين يحرصف
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ف  المــواد الداعمــة: للمناقشــة الجماعيــة يجــب دعــوة الجمهــور عــن طريــق برامــج ومعلومــات حــول المتحدثــ�ي
للتظاهــر يجــب إحضــار الفتــات وملصقــات تدعــم بشــدة التغطيــة الشــاملة.

ات وكلمــات الشــفوية لتشــجيع  ي والنــرسش
و�ف لكــ�ت يــد االإ عــالم االجتماعيــة وال�ب نــرسش الرســالة: اســتخدم وســائل االإ

ــة الشــاملة  ــة الصحي ــع الصــور واالقتباســات حــول التغطي النــاس عــىل المجــيء. خــالل الحــدث ينبغــي توزي
لتوصيــل الحــدث بالحركــة العالميــة.

IV- التقييم

ات  ي نظامــا لمتابعــة وتقييــم االأنشــطة المزمــع تنفيذهــا، وتحديــد مــؤ�ش
ح فاعلــو المجتمــع المــد�ف يجــب أن يقــ�ت

ف أصحــاب المصلحــة.  النتائــج المتوقعــة وكيــف ســيتم قياســها ومناقشــتها بــ�ي

ــاس  ــتفدين، وقي ــات المس ــتجابة لحاج ــة، واالس ــة الحماي ــق أرضي ــاق تطبي ــاس نط ــات قي ــذه االآلي ــي له وينبغ
ــاس . ــىل الن ــة ع ــار الحماي ــة آث ــات ديموم ــتفيدين، وعالم ــىل المس ــة ع ــة المحمول ــة الحماي تكلف

اتيجية: مــا الــذي يعمــل بشــكل جيد،ومــا  بــالغ عــن النتائــج، يجــب تقييــم االســ�ت ضافــة إىل الحاجــة إىل االإ وباالإ
ي المســتقبل.

الــذي يمكــن تحســينه أو عــىل أي مســتوى يمكــن اســتثمار المــوارد بشــكل أفضــل �ف

إن إثبــات أن العمــل الــذي يتــم القيــام بــه هــو أمــر مهــم ويســاعد عــىل إحــداث التغيــ�ي هــو إثبــات لجديــة 
المنــارصة ومصداقيتهــا ممــا ييــرس الحصــول عــىل الدعــم والمــوارد.

ملخص )الخطوة 4(

- التحقق من التقدم المحرز أثناء عملية المنارصة
ورة. - إدخال تصحيحات عىل المسار عند الرصن

ي تشمل المحاور التالية:
ات التغي�ي ال�ت  1- مؤ�ش

ورة التغطية الصحية الشاملة ي الموقف: زيادة وعي أصحاب القرار برصف
ات �ف التغي�ي

ي الخطــاب: إعتمــاد الســياسي لخطــاب مختلــف، كشــف الحقائــق بشــكل مختلــف )مثــال نقــص 
ات �ف  التغيــ�ي

ــر  ــال، يشــ�ي رئيــس الحكومــة أو وزي ــة ...(. عــىل ســبيل المث قليمي ــة االإ ــة، وعــدم المســاواة الصحي االأدوي
نســان. الصحــة إىل التغطيــة الصحيــة الشــاملة باعتبارهــا مطلًبــا لحقــوق االإ

ي االإجــراء: ســ�ي عمليــات صنــع القــرار بطريقــة مختلفــة. عــىل ســبيل المثــال، تحــدد الحكومــة 
ات �ف التغيــ�ي

. ي
ي ذلــك فاعلــو المجتمــع المــد�ف

سياســاتها بعــد التشــاور المكثــف مــع جميــع أصحــاب المصلحــة بمــا �ف

امــج االجتماعيــة  انيــات وال�ب ف يعــات والم�ي ي السياســات والترسش
ات �ف ي المحتــوى: أي التغيــ�ي

ات �ف التغيــ�ي
ــاملة. ــة الش ــة الصحي ي التغطي

ــية �ف ــارصة الرئيس ــائل المن ــع رس ــاسش م ي تتم
ــ�ت ــة، وال والصحي



67

-2 إطار متابعة وتقييم المنارصة

: ف ف اثن�ي طار المتابعة والتقييم أن يشمل مستوي�ي يمكن الإ

•  المستوى الفردي/

يركــز عــىل أصحــاب المصلحــة أي االأفــراد )مثــل الجمهــور المســتهدف(، وأفعالهــم، ومواقفهــم ومخاوفهــم 
ام بمســالة أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة. ف وااللــ�ت

•  مستوى السياق /

... ف وع واالئتالفات مع مختلف المعني�ي ي يكون فيها االأفراد، ومكان تنفيذ المرسش
يركز عىل البيئة ال�ت

يمكن قياس عملية التغي�ي من خالل التساؤل:

•  هل أن الجمهور المستهدف مدرك لموضوع المنارصة؟
ي مواقفهم أو معرفتهم أو سلوكهم بعد عمل المنارصة؟

•  هل طرأ  تغي�ي عىل الجمهور المستهدف �ف
؟ ام السياسي ف •  هل هناك تعزيز لالل�ت

اتيجية؟ ي مجال المنارصة الموارد والدعم لمواصلة تنفيذ االس�ت
•  هل ما يزال لدى الجهات الفاعلة �ف

النفاذ الشامل 
ي 

إل الحق �ن
الصحة

إطاق عملية تكريس 
التغطية الشاملة

إعداد رزنامة 
رساء التغطية  لإ
الصحية الشاملة

تخصيص الموارد 
الازمة

ي 
التغي�ي �ن

يعات الترسش
تدعيم قدرات 

ن الفاعل�ي

موقف الفئة 
المستهدفة

قدرة المجتمع 
ي عىل 

المد�ن
المنارصة

تأسيس
 قاعدة دعم

اف الرسمي  الع�ت
ي التغطية 

بالحق �ن
الصحية الشاملة

الأثر طويل المدى

ات السياسية  التغ�ي
والمؤسساتية

المآلت

النتائج 
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: شارة بشكل عام إىل ما يىلي تتجه االإ

- من المهم تحديد أولويات ما سيتم قياسه؛
اتيجية المنارصة. - من الصعب الحصول عىل موارد تقييم كافية لجمع البيانات حول جميع عنارص اس�ت

ف وموارد محدودة للمتابعة والتقييم. - معظم جهود المنارصة لديها موظف�ي

إن إثبــات أن العمــل الــذي يتــم القيــام بــه هــو أمــر مهــم ويســاعد عــىل إحــداث التغيــ�ي هــو إثبــات 
لجديــة المنــارصة ومصداقيتهــا ممــا ييــرس الحصــول عــىل الدعــم والمــوارد.



ا�لمـل��لـ�ق
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التوصية عدد 202 لسنة 2012 بشان الأرضيات الوطنية للحماية الجتماعية :

مؤتمر العمل الدولي
التوصية رقم202 
Recommendation No. 202

توصية بشأن االأرضيات الوطنية
للحماية االجتماعية

إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

ــه الواحــدة بعــد  ــد دورت ــث عق ــف، حي ي جيني
ــاد �ف ــدوىلي إىل االنعق ــب العمــل ال ــس إدارة مكت ــاه مجل ــد دع وق

ــو2012: ــار/ ماي ي 30 أي
ــة �ف المائ

نسان، ي الضمان االجتماعي هو حق من حقوق االإ
 يؤكد من جديد أّن الحق �ف

ــّدم إىل  ــة والتق ــق التنمي ــة لتحقي ــة واجتماعي ورة اقتصادي ــان االجتماعــي هــو رصف ي الضم
ــأن الحــق �ف ويســّلم ب

ــة. ــز العمال جانــب تعزي

ــر وانعــدام المســاواة واالســتعباد  ــة للقضــاء عــىل الفق ــان االجتماعــي هــو أداة مهم ــأّن الضم ف ب ــا يعــ�ت  كم
ف  االجتماعــي وانعــدام االأمــن االجتماعــي وللتخفيــف مــن وطأتهــا ولتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمســاواة بــ�ي

ــة. ــة المنظم ــة إىل العمال ــ�ي المنظم ــة غ ــن العمال ــال م ــم االنتق ــة، ولدع ــاواة العرقي ف والمس ــ�ي الجنس

ي 
ي االقتصــاد و�ف

ات �ف ي االأشــخاص، يمّكنهــم مــن التكّيــف مــع التغــ�ي
ويعتــ�ب أّن الضمــان االجتماعــي اســتثمار �ف

ســوق العمــل، وأّن نظــم الضمــان االجتماعــي تعمــل كمثبتــات آليــة اجتماعيــة واقتصاديــة تســاعد عــىل حفــز 
ي أوقــات االأزمــات ومــا بعدهــا، وتســاعد عــىل دعــم االنتقــال إىل اقتصــاد أكــ�ش اســتدامة.                   

الطلــب االإجمــاىلي �ف

دمــاج  ويعتــ�ب أن تحديــد أولويــات السياســيات الراميــة إىل تحقيــق النمــو المســتدام طويــل االأجــل المرافــق لالإ
االجتماعــي، يســاعد عــىل مغالبــة الفقــر المدقــع ويخفــض مــن أوجــه انعــدام المســاواة والفــوارق االجتماعيــة 

داخــل االأقاليــم وفيمــا بينهــا.

 ويســّلم بــأّن االنتقــال إىل العمالــة المنظمــة وإرســاء نظــم مســتدامة للضمــان االجتماعــي مســاندان لبعضهمــا 
. لبعض ا

ي »تحقيــق ... 
ام منظمــة العمــل الدوليــة أمــام المــالأ بالمســاهمة �ف ف ف بالــ�ت ــأّن إعــالن فيالدلفيــا يعــ�ت ــر ب ويذّك

ف إىل مثــل هــذه الحمايــة  مــد نطــاق تدابــ�ي الضمــان االجتماعــي بحيــث تكفــل دخــال أساســيا لجميــع المحتاجــ�ي
وتوفــ�ي رعايــة طبيــة شــاملة.« 
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نســان، الســيما المادتــان 22 و52 منــه، والعهــد الــدوىلي الخــاص  عــالن العالمــي لحقــوق االإ ي االعتبــار االإ
ويأخــذ �ف

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والســيما المــواد 9 و11و 12 منــه.

ــان  ــة الضم ــيما اتفاقي ــة، الس ــل الدولي ــة العم ــي لمنظم ــان االجتماع ــ�ي الضم ــك معاي ــار كذل ي االعتب
ــذ �ف ويأخ

ف الدخــل 1944 )رقــم67( وتوصيــة الرعايــة الطبيــة  االجتماعــي )المعايــ�ي الدنيــا( 1952)رقــم102( وتوصيــة تأمــ�ي
ــة مســتمرة ومــا فتئــت تشــّكل مراجــع مهمــة  ــزال ذات أهمي ــ�ي الت ــك المعاي 1944 )رقــم69(، ويشــ�ي إىل أّن تل

بالنســبة لنظــم الضمــان االجتماعــي.

ف بأنّــه  ــر بــأّن إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة يعــ�ت ويذّك
امــات الــدول االأعضــاء وللمنظمــة وجهودهــا المبذولــة لتنفيــذ الواليــة الدســتورية لمنظمــة العمــل  ف »ينبغــي الل�ت
ي صميــم 

الدوليــة، مــن خــالل معايــ�ي العمــل الدوليــة، ولوضــع العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل الالئــق �ف
السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، أن تقــوم عــىل ... »2« وضــع وتعزيــز تدابــ�ي للحمايــة االجتماعيــة ... تكــون 

مســتدامة ومكيفــة مــع الظــروف الوطنيــة، بمــا فيهــا ... توســيع الضمــان االجتماعــي ليشــمل الجميــع«.

ي االعتبــار القــرار واالســتنتاجات بشــأن المناقشــة المتكــررة عــن الحمايــة االجتماعيــة )الضمــان 
 ويأخــذ �ف

ف بالحاجــة إىل توصيــة  ي تعــ�ت
ي دورتــه المائــة )2011( والــ�ت

ي اعتمدهــا مؤتمــر العمــل الــدوىلي �ف
االجتماعــي(، الــ�ت

ي 
رشــاد للــدول االأعضــاء �ف تكّمــل معايــ�ي منظمــة العمــل الدوليــة القائمــة بشــأن الضمــان االجتماعــي، وتوفــر االإ

نمائيــة الوطنيــة،  إقامــة أرضيــات للحمايــة االجتماعيــة تكــون موضوعــة بمــا يتناســب مــع ظروفهــا ومســتوياتها االإ
كجــزء مــن نظــم الضمــان االجتماعــي الشــاملة. 

ي تشــّكل موضــوع البنــد الرابــع مــن 
حــات بشــأن أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة الــ�ت وقــرر اعتمــاد بعــض المق�ت

حــات شــكل توصيــة. جــدول أعمــال الــدورة، وقــّرر أن تتخــذ المق�ت

ي 
ف واثــ�ف عــرسش التوصيــة التاليــة، الــ�ت ي هــذا اليــوم الرابــع عــرسش مــن حزيــران / يونيــه مــن عــام ألفــ�ي

 يعتمــد �ف
ستســمى توصيــة أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة   2012.

أول – الأهداف والنطاق والمبادئ

رشاد للدول االأعضاء من أجل: 1.   تقدم هذه التوصية االإ

)أ(   إقامــة وصيانــة أرضيــات للحمايــة االجتماعيــة، حيثمــا تنطبــق، باعتبارهــا عنــرصا أساســيا لنظمهــا الوطنيــة 
بشــأن الضمــان االجتماعــي.

اتيجيات لمــّد نطــاق الضمــان االجتماعــي تضمــن تدريجيــا  )ب(  تنفيــذ أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة ضمــن اســ�ت
ــ�ي منظمــة  شــدة بمعاي ــاس مس�ت ــح أكــ�ب عــدد ممكــن مــن الن مســتويات أعــىل مــن الضمــان االجتماعــي لصال

العمــل الدوليــة بشــأن الضمــان االجتماعــي.

ي مفهــوم هــذه التوصيــة، أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة هــي عبــارة عــن مجموعــات مــن ضمانــات أساســية 
2.    �ف

ــر  ــىل الفق ــاء ع ــة إىل القض ــة الرامي ــن الحماي ي تضم
ــ�ف ــتوى الوط ــىل المس ــددة ع ــي مح ــان االجتماع ــن الضم م

واالســتضعاف واالســتعباد االجتماعــي أو التخفيــف مــن وطأتهــا.
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ي تنفيــذ هــذه التوصيــة، ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تطّبــق 
افــا بالمســؤولية االإجماليــة واالأوليــة للدولــة �ف 3.  اع�ت

المبــادئ التاليــة :   

  )أ( شمولية الحماية استنادا إىل التضامن االجتماعي،
، ي

ي ينص عليها القانون الوط�ف
عانات ال�ت ي االإ

 )ب( الحق �ف
عانات وقابلية التنبؤ بها،  )ج( مالءمة االإ

ف وتلبية االحتياجات الخاّصة، ف الجنس�ي ف والمساواة ب�ي  )د( عدم التمي�ي
ي االقتصاد غ�ي المنّظم،

ي ذلك االأشخاص �ف
دماج االجتماعي بمن �ف  )ه( االإ

ف بضمانات الضمان االجتماعي، ام حقوق وكرامة الناس المشمول�ي  )و( اح�ت
ي ذلك تحديد االأهداف واالأطر الزمنية،

 )ز( التحقيق التدريجي بما �ف
ف مســؤوليات ومصالــح الذيــن يمّولــون  ي التمويــل مــع الســعي إىل تحقيــق التــوازن االأمثــل بــ�ي

 )ح( التضامــن �ف
خطــط الضمــان االجتماعــي ومســؤوليات ومصالــح الذيــن يســتفيدون منهــا، 

ي ذلك آليات التويل ونظم تقديم الخدمات،
 )ط( مراعاة تنوع االأساليب والّنهج بما �ف

دارة المالية الشفافان والمسؤوالن والسليمان،  )ي( التنظيم واالإ
نصاف، يبية واالقتصادية مع إيالء االعتبار الواجب إىل العدالة االجتماعية واالإ  )ك( االستدامة المالية والرصف

 )ل( االتساق مع السياسات االجتماعية واالقتصادية وسياسات العمالة، 
ف المؤسسات المسؤولة عن توف�ي الحماية االجتماعية،  )م(  االتساق فيما ب�ي

ي تعزز توف�ي نظم الضمان االجتماعي، 
 )ن( الخدمات العامة عالية الجودة ال�ت

 )س( فعالية إجراءات الشكاوى والطعن وإمكانية الوصول إليها، 
 )ع( رصد التنفيذ عىل نحو منتظم والتقييم الدوري، 

ام الكامل للمفاوضة الجماعية والحرية النقابية لصالح جميع العّمال،   )ف( االح�ت
ــع  ــاور م ــة إىل التش ضاف ــال، باالإ ــل والعّم ــاب العم ــة الأصح ــات الممّثل ــع المنظم ــة م ــاركة الثالثي  )ص( المش

. ف ــ�ي ــخاص المعني ــة لالأش ــة وممثل ــرى ذات صل ــات أخ منظم

ثانيا- الأرؤضيات الوطنية للحماية الجتماعية

4. ينبغــي للــدول االأعضــاء، تمّشــيا مــع الظــروف الوطنيــة، أن تــرسي بــأ�ع وقــت ممكــن وأن تصــون أرضيــات 
ي تشــمل ضمانــات أساســية مــن الضمــان االجتماعــي. وينبغــي للضمانــات 

الحمايــة االجتماعيــة الخاصــة بهــا والــ�ت
ف إمكانيــة الحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة االأساســية  أن تكفــل، كحــد أد�ف وطــوال الحيــاة، لجميــع المحتاجــ�ي
، اللذيــن يضمنــان معــا الحصــول الفعــال عــىل الســلع والخدمــات المعرّفــة عــىل أنهــا  وأمــن الدخــل االأســاسي

. ي
وريــة عــىل المســتوى الوطــ�ف رصف

ي الفقــرة 4، عــىل االأقــل الضمانــات االأساســية 
5. ينبغــي أن تشــمل أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة المشــار إليهــا �ف

التاليــة مــن الضمــان االجتماعــي:

، تشــمل الرعايــة الصحية  ي
  )أ( الحصــول عــىل مجموعــة مــن الســلع والخدمــات، محــددة عــىل المســتوى الوطــ�ف

ي ذلــك رعايــة االأمومــة، عــىل أن تكــون متوفــرة ويســهل الوصــول إليهــا ومقبولــة وذات نوعيــة 
االأساســية، بمــا �ف

، جيدة
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 ، ي
)ب( توفــ�ي أمــن الدخــل االأســاسي لالأطفــال، عــىل االأقــل عنــد المســتوى االأد�ف المحــدد عــىل الصعيــد الوطــ�ف

وريــة أخــرى، وتوفــ�ي الحصــول عــىل التغذيــة والتعليــم والرعايــة وأي ســلع وخدمــات رصف

، لالأشــخاص  ي
، عــىل االأقــل عنــد المســتوى االأد�ف المحــدد عىل الصعيــد الوط�ف  )ج( توفــ�ي أمــن الدخــل االأســاسي

عاقة، ي حالة المــرض والبطالــة واالأمومــة واالإ
ي ســن العمــل غــ�ي القادريــن عــىل كســب دخــل كاف، الســيما �ف

�ف

، لالأشــخاص  ي
، عــىل االأقــل عنــد المســتوى االأد�ف المحــدد عــىل الصعيــد الوطــ�ف )د( توفــ�ي أمــن الدخــل االأســاسي

. ف لمسن�ي ا

ــان  ــن الضم ــية م ــات االأساس ــر الضمان ــة، أن توف ــة القائم ــا الدولي اماته ف ــا بال�ت ــاء، رهن ــدول االأعض ــي لل 6. ينبغ
ف واالأطفــال، عــىل نحــو مــا هــو محــدد  ي هــذه التوصيــة عــىل االأقــل لجميــع المقيمــ�ي

االجتماعــي المشــار إليهــا �ف
ف واللوائــح الوطنيــة. ي القوانــ�ي

�ف

ف واللوائــح الوطنيــة  7. ينبغــي أن يضــع القانــون الضمانــات االأساســية مــن الضمــان االجتماعــي. وينبغــي للقوانــ�ي
ي تجعــل هــذه الضمانــات نافــذة. كمــا ينبغــي 

وطهــا المؤهلــة ومســتوياتها الــ�ت عانــات و�ش أن تحــدد مجموعــة االإ
تحديــد إجــراءات شــكاوى وطعــن تكــون محايــدة وشــفافة وفعالــة وبســيطة و�يعــة ويســهل الوصــول إليهــا 
وغــ�ي مكلفــة. وينبغــي أن يكــون الوصــول إىل إجــراءات الشــكاوى والطعــن مــن دون أيــة تكلفــة عــىل الشــخص 

المتقــّدم بالطلــب. وينبغــي وضــع نظــم تعــزز االمتثــال لالأطــر القانونيــة الوطنيــة.

8. عنــد تحديــد الضمانــات االأساســية مــن الضمــان االجتماعــي، ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تنظــر عــىل النحــو 
: ي مايــىلي

الواجــب �ف

)أ( ينبغــي أال يتعــرض االأشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة صحيــة للضيــق والحتمــال تزايــد فقرهــم بســبب 
ي توفــ�ي 

ــة االأساســية. وينبغــي أيضــا النظــر �ف ــة الصحي ــة عــىل حصولهــم عــىل الرعاي تب ــة الم�ت العواقــب المالي
الرعايــة الطبيــة قبــل الــوالدة وبعدهــا مجانــا الأكــ�ش النــاس اســتضعافا،

ــا  ــل الدني ــتويات الدخ ــل مس ــن أن تقاب ــة. ويمك ــاة كريم ــمح بحي ــاسي أن يس ــل االأس ــن الدخ ــي الأم   )ب( ينبغ
وريــة أو خطــوط الفقــر  ي القيمــة النقديــة لمجموعــة مــن الســلع والخدمــات الرصف

المحــددة عــىل الصعيــد الوطــ�ف
الوطنيــة أو عتبــات الدخــل للمســاعدة االجتماعيــة أو عتبــات مقارنــة أخــرى يرســيها القانــون أو الممارســة عــىل 

، ويمكنهــا أن تراعــي الفــوارق االقليميــة، ي
المســتوى الوطــ�ف

)ج( ينبغــي اســتعراض مســتويات الضمانــات االأساســية مــن الضمــان االجتماعــي عــىل نحــو منتظــم، مــن خــالل 
ف أو اللوائــح أو الممارســات الوطنيــة، حســب مقتــ�ف الحــال، إجــراء شــفاف تضعــه القوانــ�ي

ــع  ــاور م ــال، والتش ــل والعم ــاب العم ــة الأصح ــات الممثل ــع المنظم ــة م ــاركة الثالثي ــان المش ــي ضم )د( ينبغ
ي عمليــة إرســاء مســتويات هــذه الضمانــات 

، �ف ف منظمــات أخــرى ذات صلــة وممثلــة لالأشــخاص المعنيــ�ي
واســتعراضها.

ي مختلــف 
-9 )1( ينبغــي للــدول االأعضــاء، عنــد توفــ�ي الضمانــات االأساســية مــن الضمــان االجتماعــي، أن تنظــر �ف
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. ي
ي الســياق الوطــ�ف

عانــات والخطــط �ف ف االإ النهــج بغيــة تحقيــق الدمــج االأكــ�ش فعاليــة ونجاعــة بــ�ي

ــات  ــة، إعان ــة الصحي ــات المــرض والرعاي ــال واالأ�، إعان ــات االأطف : إعان ــىلي ــات ماي عان )2( يمكــن أن تشــمل االإ
عاقــة، إعانــات الشــيخوخة، إعانــات الورثــة، إعانــات البطالــة وضمانــات العمالــة، إعانــات  االأمومــة، إعانــات االإ

ضافــة إىل أي إعانــات اجتماعيــة أخــرى نقــدا أو عينــا. إصابــات العمــل، باالإ

ف  عانــات الشــاملة ونظــم التأمــ�ي عانــات نظــم االإ ــل هــذه االإ ي توفــر مث
ــمل الخطــط الــ�ت )3( يمكــن أن تش

ــة  ــف العام ــج التوظي ــة الســلبية عــىل الدخــل وبرام يب ــة ونظــم الرصف ــي ونظــم المســاعدة االجتماعي االجتماع
ــة. ــم العمال ــط دع وخط

: -10 عند تصميم وتنفيذ االأرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، ينبغي للدول االأعضاء أن تقوم بما يىلي

عانات والخدمات االجتماعية، ويجية والنشطة واالإ ف التداب�ي الوقائية وال�ت )أ( تجمع ب�ي

يات  ي سياســات تشــمل المشــ�ت
)ب( تعــزز النشــاط االقتصــادي المنتــج والعمالــة المنظمــة مــن خــالل النظــر �ف

ــة،  يبي ــة وتفتيــش العمــل وسياســات ســوق العمــل والحوافــز الرصف ــة الحكومي العامــة والمخصصــات االنتمائي
ي والمهــارات المنتجــة والقابليــة لالســتخدام، 

وتنهــض بالتعليــم والتدريــب المهــ�ف

ــة  ــد الدخــل والتعليــم ومحــو االأمي ــة المنظمــة وتولي )ج( تضمــن التنســيق مــع سياســات أخــرى تعــزز العمال
ــن  ــل االآم ــض بالعم ــة وتنه ــة العمال ــن هشاش ــد م ــتخدام وتح ــة لالس ــارات والقابلي ي والمه

ــ�ف ــب المه والتدري
ــق. ــل الالئ ــار العم ي إط

ــتدامة �ف ــآت المس ــاريع وبالمنش ــم المش ــروح تنظي وب

ــة  ــوارد الالزم ــد الم ــة لحش ــاليب مختلف ــة أس ــتخدام مجموع ي اس
ــر �ف ــاء أن تنظ ــدول االأعض ــي لل 11. )1( ينبغ

ــاة  ــع مراع ــة، م ــة االجتماعي ــة للحماي ــات الوطني ــة لالأرضي ــة واالقتصادي يبي ــة والرصف ــتدامة المالي ــان االس لضم
ــاليب،  ــذه االأس ــل ه ــمل مث ــن أن تش اكات. و يمك ــ�ت ــع  االش ــىل دف ــكانية ع ــات الس ــف المجموع ــدرات مختل ق
ــات  ــد أولوي ــادة تحدي اكات أو إع ــ�ت ــب واالش ائ ــة بالرصف ــات المتعلق ــاال للواجب ــاذا فع ــة، نف ــردة أو مجموع منف

ــة. ــه الكفاي ــا في ــة بم ــا وتدريجي ــرادات أوســع نطاق ــدة إي ــاق أو وضــع قاع نف االإ

ي الحاجــة إىل تنفيــذ تدابــ�ي ترمــي إىل 
)2( ينبغــي للــدول االأعضــاء، عنــد تطبيــق مثــل هــذه الطرائــق، أن تنظــر �ف

اكات. ائــب وعــدم دفــع االشــ�ت منــع الغــش والتهــرب مــن دفــع الرصف

12. ينبغــي أن تمــّول االأرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة مــن المــوارد الوطنيــة. ويمكــن للــدول االأعضــاء 
ف  ي ال تتمّتــع بالقــدرات االقتصاديــة والماليــة الكافيــة لتنفيــذ الضمانــات، أن تطلــب التعــاون والدعــم الدولي�ي

الــ�ت
ي تبذلهــا.

اللذيــن يســتكمالن الجهــود الــ�ت

اتيجيات الوطنية لمد نطاق الضمان الجتماعي ثالثا- الس�ت

اتيجيات وطنيــة لمــد نطــاق الضمــان االجتماعــي، اســتنادا  13. )1( ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تضــع وتنفــذ اســ�ت
اتيجيات  إىل المشــاورات الوطنيــة مــن خــالل الحــوار االجتماعــي الفعــال والمشــاركة االجتماعيــة. وينبغــي لالســ�ت

الوطنية:
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ي ال تتمتــع 
)أ( أن تعطــي االأولويــة لتنفيــذ أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة باعتبارهــا نقطــة انطــالق للبلــدان الــ�ت

ــان  ــة للضم ــا الوطني ي نظمه
ــيا �ف ــرصا أساس ــا عن ــي، وباعتباره ــان االجتماع ــات الضم ــن ضمان ــد االأد�ف م بالح

ــي، االجتماع

)ب( أن تســعى إىل تحقيــق مســتويات أعــىل مــن الحمايــة لصالــح أكــ�ب عــدد ممكــن مــن النــاس، بمــا يعكــس 
القــدرات االقتصاديــة والماليــة للــدول االأعضــاء، وبــأ�ع وقــت ممكــن.

)2( لهــذا الغــرض، ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تضــع وتصــون نظمــا شــاملة ومناســبة للضمــان االجتماعــي تكــون 
متســقة مــع أهــداف السياســات الوطنيــة، وأن تســعى إىل تنســيق سياســات الضمــان االجتماعــي مــع السياســات 

ــة االأخرى. العام

اتيجيات الوطنيــة لمــد نطــاق الضمــان االجتماعــي، ينبغــي للــدول االأعضــاء أن  14. عنــد صياغــة وتنفيــذ االســ�ت
: تقــوم بمــا يــىلي

)أ( تضع أهدافا تتجىل فيها االأولويات الوطنية،
ي مستويات الحماية والعوائق المطروحة أمامها،

)ب( تحدد الثغرات �ف
ي مســتويات الحمايــة مــن خــالل وضــع خطــط مناســبة ومنســقة بفعاليــة، ســواء 

)ج( تســعى إىل ســّد الثغــرات �ف
ي ذلــك مــن خــالل مــد 

، بمــا �ف ف ف الوجهــ�ي ــ�ي اكات أو غــ�ي قائمــة عليهــا، أو جمعــت ب كانــت قائمــة عــىل االشــ�ت
ــن عــىل دفــع  ف القادري ــ�ي ــع االأشــخاص المعني اكات لتشــمل جمي نطــاق الخطــط الســارية القائمــة عــىل االشــ�ت

اكات،  االشــ�ت
ي أو غــ�ي ذلــك 

ي ذلــك التدريــب المهــ�ف
)د( تســتكمل الضمــان االجتماعــي بسياســات نشــطة لســوق العمــل، بمــا �ف

، حســب مقتــ�ف الحــال، مــن التدابــ�ي
ي والمراحــل المتتابعــة بغيــة تحقيــق 

طــار الزمــ�ف ضافــة إىل االإ اطات والمــوارد الماليــة باالإ )ه( تحــدد االشــ�ت
االأهــداف تدريجيــا،

ــع  اتيجيات مــد نطاقهــا، وتضطل ــة الخاصــة بهــا واســ�ت ــة االجتماعي ــات الحماي )و( تســتث�ي الوعــي بشــأن أرضي
امــج إعالميــة، بمــا فيهــا الحــوار االجتماعــي. ب�ب

ي االقتصــاد المنظــم 
ــق عــىل االأشــخاص �ف ــي أن تنطب ــان االجتماع ــد نطــاق الضم اتيجيات م 15. ينبغــي الســ�ت

وغــ�ي المنظــم  عــىل الســواء، وأن تدعــم نمــو العمالــة المنظمــة وتحــد مــن الســمة غــ�ي المنظمــة، وينبغــي لهــا 
ي الــدول االأعضــاء، وأن تكــون 

نمائيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة �ف أن تكــون متســقة مــع تنفيــذ الخطــط االإ
محفــزة لهــذا التنفيــذ.

اتيجيات مــد نطــاق الضمــان االجتماعــي أن تدعــم المجموعــات المحرومــة واالأشــخاص ذوي  16. ينبغــي الســ�ت
االحتياجــات الخاصــة.

17. عنــد وضــع نظــم شــاملة للضمــان االجتماعــي، تتجــىل فيهــا االأهــداف واالأولويــات والقــدرات االقتصاديــة 
ي 

ــواردة �ف ــات ومســتوياتها ال عان ــة، ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تهــدف إىل تحقيــق مجموعــة االإ ــة الوطني والمالي
ي اتفاقيــات أو توصيــات أخــرى لمنظمــة 

اتفاقيــة الضمــان االجتماعــي )المعايــ�ي الدنيــا(، 1952 )رقــم 102( أو �ف
العمــل الدوليــة بشــأن الضمــان االجتماعــي تحــدد معايــ�ي أكــ�ش تطــورا.



76

ي التصديــق عــىل اتفاقيــة الضمــان االجتماعــي )المعايــ�ي الدنيــا(، 
18. ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تنظــر �ف

ضافــة إىل ذلــك ينبغــي للــدول االأعضــاء  1952)رقــم 102( بأقــرب وقــت ممكــن تســمح بــه الظــروف الوطنيــة. باالإ
ي تصديــق أو تنفيــذ، حســب مقتــ�ف الحــال، اتفاقيــات وتوصيــات أخــرى لمنظمــة العمــل الدوليــة 

أن تنظــر �ف
بشــأن الضمــان االجتماعــي تحــدد معايــ�ي أكــ�ش تطــورا.

رابعا – الرصد

ــق  ــة وتحقي ــة االجتماعي ــذ أرضيــات الحماي ي تنفي
ــرز �ف ــدم المح ــد التق ــاء أن ترص ــدول االأعض 19. ينبغــي لل

اتيجيات الوطنيــة لمــد نطــاق الضمــان االجتماعــي، مــن خــالل آليــات مناســبة محــددة  االأهــداف االأخــرى لالســ�ت
ــال،  ــل والعم ــاب العم ــة الأصح ــات ممثل ــع منظم ــة م ــاركة الثالثي ــا المش ــا فيه ، بم ي

ــ�ف ــتوى الوط ــىل المس ع
. ف ــ�ي ــخاص المعني ــة لالأش ــة وممثل ــرى ذات صل ــات أخ ــع منظم ــاور م ــة إىل التش ضاف باالإ

20. ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تقــوم عــىل نحــو منتظــم بعقــد مشــاورات وطنيــة بغيــة تقييــم التقــدم المحــرز 
ومناقشــة سياســات ترمــي إىل زيــادة مــد نطــاق الضمــان االجتماعــي أفقيــا وعموديا.

21. تحقيقــا لغــرض الفقــرة 19، ينبغــي للــدول االأعضــاء أن تقــوم عــىل نحــو منتظــم بجمــع وتوليــف وتحليــل 
ات الخاصــة بالضمــان االجتماعــي مصنفــة عــىل  ونــرسش مجموعــة مناســبة مــن البيانــات واالإحصــاءات والمــؤ�ش

وجــه الخصــوص حســب نــوع الجنــس.

ــات واالإحصــاءات  ــداد البيان ي إع
ــة المســتخدمة �ف ــف والمنهجي ــم والتعاري ــد وضــع أو مراجعــة المفاهي 22. عن

ــدي  ــاد المج رش ــار االإ ي االعتب
ــذ �ف ــاء أن تأخ ــدول االأعض ــي لل ــي، ينبغ ــان االجتماع ــة بالضم ات الخاص ــؤ�ش والم

ــر إحصــاءات  ــرار بشــأن تطوي ــ�ف الحــال، الق ــة، وال ســيما، حســب مقت ــل الدولي ــة العم ــره منظم ــذي توف ال
اء إحصــاءات العمــل. ــدوىلي التاســع لخــ�ب ــر ال ــذي اعتمــده المؤتم ــان االجتماعــي، ال الضم

ي 
ــ�ت ــة ال ــخصية الخاص ــات الش ــة المعلوم ــون وحماي ــا لص ــارا قانوني ــع إط ــاء أن تض ــدول االأعض ــي لل 23. ينبغ

ــا. ــي لديه ــان االجتماع ــات الضم ــم بيان ــا نظ تتضمنه

اتيجيات وسياســات  ات بشــأن اســ�ت ــات والتجــارب والخــ�ب ــادل المعلوم ــدول االأعضــاء مدعــوة إىل تب 24. )1( ال
. وممارســات الضمــان االجتماعــي فيمــا بينهــا ومــع مكتــب العمــل الــدوىلي

ــة مــن منظمــة العمــل  ــب المســاعدة التقني ــة، أن تطل ــذ هــذه التوصي ــد تنفي ــدول االأعضــاء، عن )2( يمكــن لل
ــا. ــة كل منه ــال بوالي ــة، عم ــة ذات الصل ــات الدولي ــن المنظم ــا م ه ــة وغ�ي الدولي
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إعان ألما اتا 1978 

ــن  ــرسش م ي ع
ــا�ن ــوم الث ــذا الي ي ه

ــا، �ن ــا آت ي ألم
ــد �ن ــة، المنعق ــة الأولي ــة الصحي ــدولي للرعاي ــر ال »إن المؤتم

ي مجــالت 
ن �ن / أيلــول، 1978، إذ يعــرب عــن الحاجــة ال قيــام جميــع الحكومــات والعاملــ�ي شــهر ســبتم�ب

ــم,  ــعوب العال ــة ش ــة كاف ن صح ــ�ي ــة وتحس ــل لحماي ــل عاج ــي، بعم ــع العالم ــة والمجتم ــة والتنمي الصح
: ــالي عــان الت يصــدر بموجــب هــذا، الإ

ي هــي حالــة مــن اكتمــال الســالمة بدنيــاً  وعقليــاً  واجتماعيــاً  ال 
: يؤكــد المؤتمــر مــن جديــد أن الصحــة، الــ�ت أولأ

نســان وأن بلــوغ أرفــع مســتوى صحــي ممكــن،  مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز, حــق أســاسي مــن حقــوق االإ
هــدف لهــن أهــم االأهــداف االجتماعيــة عــىل الصعيــد العالمــي وأن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب بــذل جهــود 

ضافــة اىل القطــاع الصحــي. مــن جانــب العديــد مــن القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة االأخــرى باالإ

ف البلــدان المتقدمــة  ي االأوضــاع الصحيــة للشــعوب، الســيما بــ�ي
ثانيــا: إن مــا يوجــد حاليــاً  مــن تفــاوت جســيم �ف

ــك أمــر يســبب  ــا ً، وهــو لذل ــا ً واقتصادي ــدان، غــ�ي مقبــول سياســيا ً واجتماعي ي داخــل البل
ــة وكذلــك �ف والنامي

القلــق لجميــع البلــدان.

ي تســتند اىل نظــام اقتصــادي دوىلي جديــد ذات أهميــة أساســية 
ثالثــا: إن التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة الــ�ت

ــة  ــدان النامي ف البل ــ�ي ــة ب ــاع الصحي ي االأوض
ــوة �ف ــق الفج ــع، ولتضيي ــة للجمي ــن الصح ــدر م ــ� ق ــق أق لتحقي

ــرد،  ــي المط ــادي واالجتماع ــدم االقتص ــاسي للتق ــر أس ــعوب أم ــة الش ــة صح ف وحماي ــ�ي ــة .وان تحس والمقدم
ــق الســالم العالمــي. ي تحقي

ــاة و�ف ــة الحي ف نوعي ي تحســ�ي
ويســهم �ف

ي تخطيــط وتنفيــذ الرعايــة الصحيــة 
ي المســاهمة أفــراداً  وجماعــات �ف

رابعــا: إن للشــعوب حقــاً  وعليهــا واجبــاً  �ف
الخاصــة بهــا. 

ــ�ي  ــاذ تداب ــؤولية إال باتخ ــذه المس ــاء به ــن الوف ــعوب، وال يمك ــة الش ــن صح ــؤولة ع ــات مس ــا: الحكوم خامس
ــول عــام 2000 مســتوى مــن  ــم بحل ــع شــعوب العال ــوغ جمي ــة. وينبغــى أن يكــون بل ــة كافي ــة واجتماعي صحي
ــات  ــيا ً للحكوم ــا ً رئيس ــا ً اجتماعي ــا ً، هدف ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــاة منتج ــا حي ــن أن تحي ــا م ــة يمكنه الصح
ي العقــود القادمــة، والرعايــة الصحيــة االأ وليــة هــي المدخــل اىل 

والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع العالمــي كلــه �ف
ــة. ــة االجتماعي ــروح مــن العدال ــة، ب ــاره جــزءا ً مــن إلتنمي تحقيــق هــذا الهــدف، باعتب

ي تعتمــد عــىل وســائل وتكنولوجيــات 
سادســا: إن الرعايــة الصحيــة االأوليــة, هــي الرعايــة الصحيــة االأساســية الــ�ت

ــالل  ــن خ ــع م ي المجثم
ــراد واالأ� �ف ــة االأف ــرسة لكاف ــا ً ومي ــة اجتماعي ــا ً ومقبول ــليمة علمي ــا ً وس ــة عملي صالح

ــة مــن مراحــل تطورهــا بــروح مــن  ي كل مرحل
هــا �ف مشــاركتهم التامــة، وبتكاليــف يمكــن للمجتمــع وللبلــد توف�ي

ــه  ــذي تعــد وظيفت ــد ال رادة. وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام الصحــي للبل ــة االإ ــل النفــس وحري االعتمــاد عل
, ومــن التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الشــاملة للمجتمــع. وهــي المســتوى االأول  المركزيــة ومحــوره الرئيــسي
مــكان اىل  ي وهــر تقــرب الرعايــة الصحيــة بقــدر االإ

التصــال االأفــراد واالأ�ة والمجتمــع بالنظــام الصحــي الوطــ�ف
ــة الصحيــة. ي عمليــة منفصلــة مــن الرعاي

حيــث يعيــش النــاس وتشــكل العنــرص االأول �ف

سابعا: إن الرعاية الصحية االأولية:



78

1( تعكــس الظــروف االقتصاديــة والخصائــص االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للبلــد ومجتمعاتــه وانتمــاؤه 
لهــا، وهــي تقــوم عــىل تطبيــق النتائــج المناســبة للبحــوث االجتماعيــة والطبيــة وبحــوث الخدمــات الصحيــة 

ي مجــال الصحــة العامــة.
ات م لمكتســبة �ف والخــ�ب

ف الصحــة  2( تتصــدى لمعالجــة المشــاكل الصحيــة الرئيســية للمجتمــع، وتقــدم تبعــاً  لذلــك خدمــات لتحســ�ي
وخدمــات وقائيــة وعالجيــة وتأهيلية.

3( تشــمل عــىل االأقــل: التثقيــف بشــأن المشــاكل الصحيــة الســائدة وطــرق الوقايــة منهــا والســيطرة عليهــا، 
. بالميــاه النقيــة، االإصحــاح االأســاسي ورعايــة  ي

مــداد الــكا�ف وتوفــ�ي الغــذاء و تعزيــز التغذيــة الصحيحــة, و االإ
ــن  ــة م ــية, والوقاي ــة الرئيس ــراض المعدي ــد االأم ف ض ــ�ي ــم االأ�ة والتحص ــك تنظي ي ذل

ــا �ف ــل بم االأم والطف
ــات الشــائعة وتوفــ�ي العقاقــ�ي  صاب ــا ً ومكافحتهــا بالعــالج المالئــم لالأمــراض واالإ ــة محلي االأمــراض المتوطن

االأساســية.

ضافــة إىل قطــاع الصحــة جميــع قطاعــات وجوانــب التنميــة الوطنيــة وتنميــة المجتمــع، ال ســيما  4( تشــمل باالإ
هــا مــن  ســكان واالأشــغال العامــة والمواصــالت وغ�ي الزراعــة وتربيــة الحيــوان والغــذاء والصناعــة والتعليــم واالإ

ي بــذل جهــود منســقة مــن جميــع تلــك القطاعــات.
القطاعــات، وتقتــ�ف

5( تتطلــب وتعمــل عــىل تحقيــق أقــ� قــدر مــن اعتمــاد المجتمــع واالأفــراد عــىل أنفســهم، ومشــاركتهم 
ــوارد  ــل للم ــع االســتعمال االأكم ــا، م ــا ومراقبته ــا وتنفيذه ي تنظيمه

ــة و�ف ــة االأولي ــة الصحي ــط الرعاي �ف تخطي
هــا مــن المــوارد المتاحــة. وهــي تنمــي، تحقيقــاً  لهــذا الفــرض, وعــن طريــق التثقيــف  المحليــة والوطنيــة وغ�ي

المالئــم, قــدرة المجتمعــات عــىل المشــاركة.

6(  ينبغــي أن تدعــم بنظــم لالإحالــة تكــون متكاملــة وفعالــة ويســاند بعضهــا بعضــاً , وتــؤدي بصــورة مطــردة 
إىل توفــ�ي الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع، وتعطــى االأولويــة لمــن هــم أكــ�ش افتقــاراً  إليهــا.

ــاء،  ــم االأطب ــن بينه ، وم ف ــ�ي ف الصحي ــ�ي ــىل العامل ــة، ع ــتوى االإحال ي مس
ــىلي و�ف ــتوى المح ي المس

ــد، �ف 7( تعتم
ف - حيثمــا يكــون ذلــك ممكــن التطبيــق - وكذلــك  وعــىل توفــ�ي الممرضــات والقابــالت والمســاعدين الصحيــ�ي
ــا ً مناســبا ً للعمــل  ــا ً وفني ــا ً اجتماعي ف - حســب الحاجــة - ممــن قــد تلقــوا تدريب ف التقليديــ�ي عــىل الممارســ�ي

ــة المحــددة للمجتمــع. ــق صحــي لالســتجابة إىل االحتياجــات الصحي بفري

ة الرعايــة  اتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة لمبــا�ش ــا: إن عــىل جميــع الحكومــات أن تصــوغ سياســات واســ�ت ثامن
ي الشــامل وبالتنســيق مــع القطاعــات 

الصحيــة االأوليــة والمحافظــة عليهــا كجــزء مــن النظــام الصحــي الوطــ�ف
أ مــوارد البلــد وأن  وري تحقيقــاً  لهــذه الغايــة, أن تطبــق الحكومــات إرادتهــا السياســية وأن تعــ�ب االأخــرى. و الــرصف

تســتعمل المــوارد الخارجيــة المتوفــرة بصــورة رشــيدة.

ي الخدمــة لتوفــ�ي الرعايــة الصحيــة االأوليــة 
تاســعا: عــىل جميــع البلــدان أن تتعــاون بــروح المشــاركة والرغبــة �ف

طــار يشــكل  ي هــذا االإ
ة. و�ف ي أي بلــد آخــر ويفيــده بصــورة مبــا�ش

لجميــع الشــعوب، إذ أن توفــ�ي الصحــة للنــاس �ف
ــا ً  ــا ً متين ــة، أساس ــة االأولي ــة الصحي ــأن الرعاي ــيف بش ــة واليونيس ــة العالمي ــة الصح ك لمنظم ــ�ت ــر المش التقري

ي جميــع أنحــاء العالــم.
لزيــادة تطويــر الرعايــة الصحيــة االأوليــة أو تطبيقهــا �ف



79

ا: مــن الممكــن بلــوغ مســتوى مقبــول مــن الصحــة لجميــع شــعوب العالــم بحلــول عــام 2000, وذلــك  عــا�ش
ــ�ي عــىل  ــب كب ــا االآن جان ــق منه ي ينف

ــ�ت ــوارد ال ــك الم ــم عــىل نحــو أكمــل وأفضــل, تل ــوارد العال باســتعمال م
ــا  ــالح يمكنه ــزع الس ــاق ون ــالم والوف ــتقالل والس ــة لالس ــة مخلص ــكرية. إن سياس ــات العس اع ف ــلحة وال�ف االأس
ــل  ــة خاصــة، للتعجي ــراض الســلمية وبصف ــة، يحســن أن تخصــص لالأغ ــوارد إضافي ــق م ــا أن تطل وينبغــي له
ــا،  ــاسي منه ــزء أس ــة كج ــة االأولي ــة الصحي ــص للرعاي ــي أن يخص ي ينبغ

ــ�ت ــة ال ــة واالقتصادي ــة االجتماعي بالتنمي
ــم«. ــب مالئ نصي
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