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لف أحد عن  �تماع�ية اليت من شأ�خها أن �تضمن »أال �ي�ت�خ ما ه�ي أ�خواع ال�ما�ية االحج
ات السراء والضراء و�خ�ي كل مراحل  وا �خ�ي أو�ت �ين أن �يأم�خ الركب؟« ك�يف للمواط�خ

ر العمر؟  عمرهم من المهد إلى أواحخ

ـــاك أ�نواع مـــن الحما�ية الشـــاملة والـــي �قعين  ه�ن
�ين، م�ثـــل ال�قعل�يم  ميـــع المواط�ن ولـــة لحب أ�نهـــا مك�ن
رى مـــن الحما�ية الي  ـــواع أ�ن اك أ�ن والصحـــة، وه�ن
دم إلـــى من هم �ن�ي ســـن العمل، من  ـــ�ي أن �ق�ق �غ �ب �ي�ن
عـــوا �ن�ي مص�يدة  ل اكف �بح�يث ال �ي�ق ل �قأم�يـــن د�ن أ�ب
ات هؤالء األساســـ�ية  ميع ا��ق�يا�ب طـــ�ي �ب ر، ويعغ �ق ال�ن
ـــدوا عملهم.  �ق وأســـرهم، �ـــى لـــو مرضـــوا أو �ن
�ي من  ل �قأم�ين مـــا �يك�ن را، مـــن أ�ب �يـــرا ول�يس آ�ن وأ�ن
اعـــد أو ��ين  ــة الصح�يـــة �بعد ال�ق�ق ـــل والرعا�ـي الد�ن
ز. ادرة ســـوق العمل �بســـ�بب العحب �يضطـــرون لمعغ

�تماع�ية حق عىل كل دولة أن  الحما�ية االحج
�ين. ميع المواط�ن ره لحج �تو�ن

هـــذا الحـــق م�قضمن �نـــ�ي المادة 22 مـــن اإلعالن 
وق اإل�نســـان و�ن�ي الهـــدف األول من  العالمـــ�ي لح�ق
ضاء عىل  »ال�ق  :2030 المســـ�قدامة  م�ية  ال�ق�ن أهداف 
رع�ي 1.3 هو  ر �بكل أشـــاكله«. ��يث الهـــدف ال�ن �ق ال�ن
�يذ  �ن ـــل �ق�ن وم�ي من أ�ب »العمل عـــىل المســـ�قوى ال�ق
ميع،  �قماع�يـــة للحب ـــراءات الحما�ية اال�ب مـــة وإ�ب أ�نطن
�قماع�ية«. ــة اال�ب ـــى من الحما�ـي �يها الحد األد�ن �بمـــا �ن

هوم  ا �بم�ن اطـــا و�ث�ي�ق �قماع�ية ار�ق�ب ــة اال�ب و�قر�ق�بط الحما�ـي
دم  �قماع�ية. ��يـــث »ال �يمكـــن أن �قت�ق العدالـــة اال�ب
ئات  ميـــع �ن �قماع�يـــة إال إذا �صـــل �ب العدالـــة اال�ب
�قصادي �بما  �قماعـــ�ي واال�ق �قمع عـــىل األمان اال�ب المحب
وي�قطلب  اف عملهم و��يوا�قهم.  اســـ�قئ�ن هم من  �يمك�ن
ـــل مدعوما �ب�قأم�يـــن �قم�ث�يل صو�قها  ذلك �قأم�ين الد�ن
�يـــه العمل  ـــواع العمـــل، �بما �ن ميـــع أ�ن �يـــم �ب طن و�ق�ن

الرعا�ية”. وأعمـــال  ال�قطوع�ي 

�قماع�ية  ــة واال�ب �قصاد�ـي وائد اال�ق م مـــن ال�ن وعىل الرعن
ط  �ق �ن ل�يـــال  �ق ـــإن عـــددا  �ن �قماع�يـــة،  ــة اال�ب للحما�ـي
لة واســـعة من  ى �بطن دمـــة �يحطن مـــن الـــدول الم�ق�ق
هوم. »ال  الم�ن �بهـــذا  ة  الم�قعل�ق مـــة  رامـــج واأل�نطن ال�ب
ـــط مـــن كل ســـاكن  �ق %30.6 �ن ـــى ســـوى  �يحطن
ط�ية الشـــاملة للحما�ية  العالم �ن�ي ســـن العمل �بال�قعغ
ا�نب  ميـــع أ�نواعها. ما �يعـــين أن الحب �قماع�يـــة �بحب اال�ب
ر للســـاكن �ن�ي ســـن العمل -%69.4 أو �وال�ي  األك�ب
زئ�يـــة، أو ال  ط�ية �ب ـــى ســـوى �ب�قعغ 4 مل�يـــار- ال �يحطن

اإلطالق«. عـــىل  ط�ية  �قعغ

دمة م�ت



رة  ـــة م�قأ�ن ة الـــدول العر�بيـــة �ن�ي مر�ق�ب ـــع م�نط�ق و�ق�ق
ـــا ألي من  �ق �قماع�يـــة و�ن ــة اال�ب مـــن ��يـــث الحما�ـي

أو الض�يق. هـــا  الواســـع م�ن ا�قها ســـواء  �قعري�ن

مـــة العمـــل الدول�يـــة، ال  طن ـــا لحســـا�بات م�ن �ق و�ن �ن
ط من العاطل�يـــن �ن�ي دول  �ق �يحصل ســـوى %8.7 �ن
لغ الم�قوســـط  ما �ي�ب ة عـــىل إعا�نات �بطالة )�بي�ن الم�نط�ق
ة(. كما ال  العامـــي أك�ثر مـــن ضعف �قلـــك ال�نســـ�ب
ـــال  %13 مـــن األمهـــات واألط�ن ـــى ســـوى  �قحطن
ط�يـــة المالئمة من �برامج  ة �بال�قعغ ط�ق الرضع �نـــ�ي الم�ن
العالم�ي  الم�قوســـط  لغ  )وي�ب �قماع�يـــة  اال�ب ــة  الحما�ـي

ة(. �قلك ال�نســـ�ب أر�بعـــة أضعاف 

الحكومـــ�ي  ـــاق  �ن اإل�ن م�قوســـط  إلـــى  ـــا  ر�ن �نطن وإذا 
عاد ال�قعل�يـــم  ـــة )�باســـ�ق�ب ط�ق �قماعـــ�ي �نـــ�ي الم�ن اال�ب
 ، مال�ي ــج المحي اإل�ب ا�ـق لغ %1 من ال�ن �ي�ب والصحـــة( �ن
، والـــدول  ـــل مـــن الم�قوســـط العالمـــ�ي وهـــو أ�ق
�نوب  �يـــا �ب ري�ق ة أ�ن ـــل، ودول م�نط�ق م�قوســـطة الد�ن
اق  الصحـــراء )%1.5(. ويعادل �نصف م�قوســـط اإل�ن�ن

ة أورو�با ووســـط آســـ�يا. الحكومـــ�ي �نـــ�ي م�نط�ق

ـــد الدولـــ�ي �نـــ�ي �بدا�ية  �ق ـــدوق ال�ن ـــدر ص�ن ـــد �ق و�ق
ة الشـــرق األوســـط  �يـــد19- أن م�نط�ق ـــو كو�ن ائحب �ب
ر إلى  �ق�ق �يا )ووســـط آســـ�يا( ما �قزال �ق�ن ري�ق وشـــمال أ�ن
ى �بها  �قماع�ية الي �يحطن ــة واال�ب �قصاد�ـي ات اال�ق ر�ب المحن
�يهة �ول العالم من ��يث مســـ�قويات  الدول الشـــ�ب
�قماع�ي �ن�ي دول  اق اال�ب ل، وأن مســـ�قويات اإل�ن�ن الد�ن
ضة  �ن حن م�ن والصحـــة(  ال�قعل�يم  ـــة  )م�قضم�ن ة  الم�نط�ق
ل ـــة مع الدول المشـــا�بهة مـــن ��يث الد�ن ار�ن  �بالم�ق

رد من  يض %10 زيـــادة �نـــ�ي �نص�يـــب ال�ن ـــد �ق�ن . �ق
الق 20- �قماع�ي »إلـــى إعن ـــاق الحكومـــ�ي اال�ب �ن اإل�ن

م�ية  ـــوة الي �يعكســـها مؤشـــر ال�ق�ن حب %65 مـــن ال�ن
�يهة«. ة والدول الشـــ�ب ال�بشـــرية �بيـــن دول الم�نط�ق

هوم  ـــات م�قعـــددة لم�ن دم هـــذا الدل�يـــل �قعري�ن �ي�ق
وأ�نواعها،  واســـ�قعراض ألدوا�قها  �قماع�ية،  اال�ب الحما�ية 
ارب  الل عـــدد واســـع مـــن ال�قحب اة مـــن �ن مســـ�ق�ق
ار�نة  طـــة م�ق �ق الدول�يـــة الم�ثـــىل. �يصلح الدل�يـــل ك�ن
ائـــم �ن�ي كل دولـــة �بما �يمكـــن أن �يكون  الوضـــع ال�ق
�قر�ات لمن  ـــدم م�ق �ي�ق عل�يه الوضـــع األم�ثل. كمـــا 
ائمة.  ــة ال�ق م الحما�ـي وات �نـــ�ي �نطن حب أراد إصـــالح ال�ن
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ا  ـــد الدولـــ�ي �قعري�ن �ق ـــدوق ال�ن �قـــى ص�ن �يـــرا، �ي�ب وأ�ن
ا  لـــط أ��يا�ن �قماع�ية، ويحن ــة اال�ب همـــا �ول الحما�ـي م�ب
ا  . وال �يملـــك �قوص�ي�ن �قماع�ي ـــاق اال�ب �ن هـــا و�بين اإل�ن �بي�ن
ا�بلة  ات �ق ه عـــىل �قعري�ن �ياســـها، وال �قح�قـــوي �برامحب ل�ق
�ياس  وم �بـــأي �ق هـــو ال �ي�ق ـــدت، �ن �يـــاس، وان و�ب لل�ق
راءات الي �يشـــ�قرط  رامج واإل�ب �يـــق ال�ب لها �بعـــد �قط�ب

دولة. أي  �نـــ�ي  �يذها  �ن �ق�ن

ــث لص�ندوق  طاب الحد�ـي ـــول �بـــأن الحن ويمكن ال�ق
�بشـــكل  �قطورت  د  �ق ه  د واألد�بيـــات الصادرة ع�ن �ق ال�ن
�قماع�ية،  �يما �ي�قعلق �بموضـــوع الحما�ية اال�ب ــ�ي �ن ا�ـب إ�يحب
�يـــق �نمو ا��قوائ�ي ومســـ�قدام. إال أن  وأهم�ي�قهـــا ل�قح�ق
ذلك لـــم �ي�نعكس �ن�ي شـــكل �قوص�يات وس�ياســـات 
�قماع�يـــة(. ��يث ال�ظ  ا��يـــة اال�ب ضـــل )مـــن ال�ن أ�ن
ل �نـــ�ي الص�ندوق أن 93%  �ييم المســـ�ق�ق مك�قب ال�ق�ق
ق عل�يـــه الص�ندوق  مالـــ�ي 57 �بر�نامـــج وا�ن مـــن ا�ب
ـــد ا��قوت عىل  �قرة مـــن 2010-2015 �ق ـــالل ال�ن �ن
الدول األ�قل  �نـــ�ي  �قماع�ي وذلك  ـــاق اال�ب �ن اإل�ن “ذكر” 
رامج  ط من �قلـــك ال�ب �ق ما ا��قـــوى %19 �ن �نمـــوا. �بي�ن
ع  �قماع�ية )ســـ�ب اصـــة �بالحما�ية اال�ب ات �ن عـــىل �قر�ق�ي�ب
ف  �قأشـــ�يرية. وهـــو أ�ن دول(، �ن�ي شـــكل أهـــداف 
ـــدوق و�قكون  أ�نواع المشـــروط�ية الـــي �يضعها الص�ن
�قرضـــة. ��يـــث ال �ي�قر�قب  �يـــر ملزمة للـــدول الم�ق عن
ع من  ة لهذه األهـــداف أي م�ن ال�ن عىل الدولـــة المحن

اق. لال�ق�ن م�يـــد  �قحب أو  ال�قمويـــل  الحصول عىل 

كما لـــم �قح�قـــو األهـــداف ال�قأشـــ�يرية لـــدى �با�ق�ي 
�ييـــم عىل أي  �قـــرة ال�ق�ق الل �ن �قرضـــة �ن الـــدول الم�ق
�قماع�يـــة، أو أهداف  ــة اال�ب اصة �بالحما�ـي ـــات �ن �ق �ن �ن
�ييم  �ق�ق �ير محـــددة أو واســـعة �بح�يـــث �يصعـــب  عن
ر�نامج.  را مـــن ال�ب ـــا مع�ق�ب مـــا إذا اك�نت �قشـــكل مكو�ن
د �ن�ي  �ق ـــدوق ال�ن رامج الـــي دعمها ص�ن و�نـــ�ي كل ال�ب
الل  �يـــا، �ن ري�ق ـــة الـــرق األوســـط وشـــمال أ�ن ط�ق م�ن

ــة  ـــد للحما�ـي �ق ال�ن ـــدوق  �قعريـــف ص�ن
�بيـــن  األض�يـــق  هـــو  �قماع�يـــة  اال�ب

الدول�يـــة المؤسســـات 

�قماع�يـــة  ــة اال�ب ـــد �قعريـــف مو�ـــد للحما�ـي ال �يو�ب
اصة المؤسســـات  مـــات الدول�يـــة، و�ن طن �بيـــن الم�ن
.. �بل �قتعدد  موية، ومؤسســـات ال�قمويل الدولـــ�ي ال�ق�ن
اوت  ل المؤسســـة الوا�ـــدة. و�قت�ن ـــات دا�ن ال�قعري�ن
رة المؤسســـات �بين �بعضهـــا ال�بعض �ول  أ�يضا �نطن
ـــت �قصم�يم �برامج اإلصالح  اه إل�يها و�ق �ق�ب و�بيـــة اال�ن و�ب

م�ية. ال�ق�ن �ب�قمويـــل  المر�ق�بطة 

ضل  ة أ�ن مة العمل الدول�ية صاح�ج �ن ر م�ن و�تع�ت�ج
�تماع�ية، من  وأشمل �تعريف للحما�ية االحج

وق اإل�نسان.  ر ح�ت هة �ن�ن وحج

ـــع م�نطمة العمل الدول�ية عن ضـــرورة أن �قم�قد  �قدا�ن
�قالف  م�قهـــا �با�ن �قلف أ�نطن �قماع�يـــة و�قحن ــة اال�ب الحما�ـي
ســـم دورة الح�يـــاة إلى �ثال�ثة  المر�لـــة العمرية، و�ق�ق

اء و�بعد ســـن العمل.  ـــل وأ�ث�ن �ب �ق مرا�ل: 

�نك الدولـــ�ي �قع�قـــرف �بأهم�ية  وصـــارت أد�بيـــات ال�ب
�قمع  ـــراد المحب ــة الشـــاملة المعممة لكل أ�ن الحما�ـي
�نك  ـــى ال�ب ـــرن الوا�د والعشـــرين. وي�ق�ب ـــالل ال�ق �ن
اصـــر �قعريـــف للحد  ـــم ع�ن ـــرا معطن الدولـــ�ي مؤ�ن
�قماع�ية، الـــذي �قدعو إل�يه  ــة اال�ب ـــى من الحما�ـي األد�ن
ه  �يـــاس أ�ثر �برامحب وم �ب�ق ـــه ال �ي�ق مة العمل. ولك�ن طن م�ن
�قماع�ية. كما  ــة اال�ب لـــة الحما�ـي عىل هدف مـــد مطن
�قرضة ما زالـــت �قركز  ـــه مـــع الـــدول الم�ق أن �برامحب
ل�يـــص �برامـــج الحما�ية المعممـــة )الدعم(  �ق�ق عىل 
ــة المشـــروطة وعىل  مـــة الحما�ـي داله �بأ�نطن واســـ�ق�ب
�يرهم. �قمع دون عن االســـ�قهداف ل�بعض شـــرائح المحب



ـــدم أي �قوص�ية �قط  �قرة مـــن 2011-2021، لم �ي�ق ال�ن
�بمـــد ال�قعل�يـــم والصحة إلى  �قتعلق  أو مشـــروط�ية 
إعا�نات  �ب�قوزيـــع  أو  �ييـــن،  المع�ن �ين  المواط�ن ميـــع  �ب
وا�نب  �بطالـــة أو مســـاعدات أمومـــة، أو أي مـــن �ب
�قماع�يـــة« الي  ــة اال�ب »الحـــد األد�نى مـــن الحما�ـي

�يع�قـــرف �بهـــا الص�ندوق.

وة حب هذا الدل�يل لملء ال�ن

ات  ال�قعري�ن �قلـــف  محن ميع  للحب ـــالت  مطن دل�يل  دم  �ي�ق
�قماع�يـــة، �ن�ي عالـــم �قتزا�يد  ــة اال�ب هـــوم الحما�ـي لم�ن
ر  ـــل و�ن�ي ال�ثـــروة، و�قز�ن �يـــه الال مســـاواة �ن�ي الد�ن �ن
�قماع�يـــة  اال�ب والحـــراكت  ـــات  ا�ب �باال��قحب ـــه  �ب وا�ن �ب
�ية  ـــة، عالم �يشـــهد �بدا�يات والدة أطـــر معر�ن اض�ب العغ

�بد�يلة.  ــة  �قصاد�ـي ا�ق

رامج  ـــم وال�ب طن موعة واســـعة من ال�ن دم محب كمـــا �ي�ق
ودة  المو�ب �قماع�ية  اال�ب ــة  �بالحما�ـي اصة  الحن واألدوات 
طة  �ـــول العالـــم. وهو �بذلـــك �يمكن أن �يكـــون �ن�ق
ضل  ائم �نـــ�ي كل دولة وأ�ن ار�نة �بيـــن الوضع ال�ق للم�ق
الممارســـات �ـــول العالم. كمـــا �يســـهل الدل�يل 
ائمة �ن�ي  ـــم ال�ق طن ـــوات �ن�ي ال�ن حب ــد و�قحل�يل ال�ن �قحد�ـي

دولة. كل 

رار، والمشرع�ين  اع ال�ق وهكذا، �يســـ�قهدف الدل�يل ص�ن
�قمع المد�ن�ي  مـــات المحب طن واأل�زاب الس�ياســـ�ية وم�ن
وأ�يضا وســـائل  والعمال�يـــة  �ية  الشـــع�ب والحـــراكت 

اإلعالم.  

�ن�ي هذا  الـــواردة  رامـــج واألدوات  ال�ب ـــراءة  �يمكن �ق
ئة أو  هـــم من ��يـــث �ن �ي�ن ـــاء عـــىل �قص�ن الدل�يـــل �ب�ن
�يد�ين من كل �بر�نامج، ســـواء اكن  موعة المســـ�ق�ن محب
ة.  ة مســـ�قهد�ن ئات مع�ي�ن ميع أو إلى �ن دم إلـــى الحب �ي�ق

موعات  دمـــة لمحب ـــوع الحما�ية الم�ق ـــاء عىل �ن أو �ب�ن
موعات عمرية  ـــال وال�نســـاء أو لمحب هـــا اكألط�ن �بع�ي�ن
�قصـــارات كل �قلك  ائمـــة اال�ن د �ن�ي �ق ـــة. ويو�ب مع�ي�ن

. ت ا �ي�ن ل�قص�ن ا

ى ســـؤال ك�يـــف �ي�قم �قمويل  �ق را، �ي�ب �يـــرا ول�يس آ�ن وأ�ن
�قتـــان  ـــد ال�ن مـــة؟ و�قو�ب رامـــج واأل�نطن كل �قلـــك ال�ب
ا�بة عىل هذا الســـؤال:  ـــدرج �قح�قهما اإل�ب ــان �ق�ن �ير�ـق ك�ب
ائمة عىل االشـــ�قرااكت/  �ق �قماع�ية  ا�ب ــة  مة �ما�ـي أ�نطن
اق  ائمـــة عىل اإل�ن�ن مة و�برامج �ق المســـاهمات، وأ�نطن
ح مزا�يا  ـــة العامة للدولـــة. و�قم�ن زا�ن الحكومـــ�ي أو الحن
أولئك  إلـــى  االشـــ�قرااكت  ائمـــة عىل  ال�ق مـــة  األ�نطن
االشـــ�قرااكت  �قدرا من  عـــوا  د�ن الذ�ين  المشـــ�قرك�ين 
�بال�قأم�يـــن  المعـــروف  ـــدأ  الم�ب مـــة. وهـــو  �قطن الم�ن
ة �ول  �قل�ن محن �نمـــاذج  �يضـــم  والذي   ، �قماعـــ�ي اال�ب
زا�نة  �قمويـــل �ن ائمة عىل  ال�ق مـــة  األ�نطن أمـــا  العالم. 
در اإلشـــارة إلى أ�نه مـــن الممكن دائما  �قحب الدولة، �ن
الل  لق مســـا�ة أو �براح مال�ي �نـــ�ي أي دولة من �ن �ن
اص  ـــد ر�قم 16 الحن �ن دو�نها �ن�ي ال�ب وات )�قحب �ن مـــس �ق �ن
ـــاك �بعض األدوات  . كما أن ه�ن �قماع�ي ـــاق اال�ب �ن �باإل�ن
ل  �ب زئ�يا مـــن �ق والرامـــج �ي�قـــم �قمويلهـــا كل�يـــا أو �ب
هة �كوم�يـــة أو �قطاع  صا�ب العمل ســـواء اكن �ب

شـــركة(. أو  رد  )�ن اص  �ن
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ائمة الوسومات �ت



ر( اش�قرااكت )صا�ب العمل والعامل�ين �بأ�ب  

) اق الحكوم�ي زا�نة عامة )اإل�ن�ن �ن  

صا�ب العمل  

راء �ق ال�ن      

راء �ق �ير ال�ن عن     

ميع( شامل/ معمم )�يحصل عل�يه الحب     

را�ن�ي عغ د �يكون اس�قهاف �ب ائم عىل االس�قهداف )�ق ه/ �ق مو�ب    
ة(. ل مع�ي�ن موعة د�ن ئة عمرية أو لمحب ها، أو ل�ن اطق �بي�ن   لم�ن

ال�نساء   

ال الر�ب     

ال األط�ن     

ار السن ك�ب    

ز �االت العحب    

اب الش�ب    

�تصارات اال�خ

طرق ال�تمويل
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�قماع�ية  1 - الحما�ية اال�ب

�قماع�ية: مة العمل الدول�ي إلى �ثال�ثة أ�بعاد للحما�ية اال�ب طن �قش�ير م�ن

�قماع�ية. وهو  ــة اال�ب ل�يـــدي للحما�ـي دمات األساســـ�ية كهدف �ق�ق - األول هـــو الحصول عىل الســـلع والحن
رى.  أ�ن أهداف  �يق  ل�قح�ق الزم  شـــرط 

ـــ�ي للح�يلولة دون �قأ�ثر  ه�ب ه �بشـــكل م�ن �ي�ق ا�ق�ي للحما�ية، �يمكن �قط�ب ور اســـ�ق�ب طن ــة والحما�ية: وهو م�ن ا�ـي - الو�ق
�يـــق آل�يات �ما�ية  ام�ية �قط�ب �قمعـــات والدول. ومن أهم االم�ثلـــة �ن�ي الدول ال�ن راد واألســـر والمحب اه األ�ن ر�ن
اخ الي �قؤ�ثر  ـــات الم�ن ل�ب ات �ن�ي األســـعار العالم�ية للمـــواد األول�ية. أو ضد �ق�ق ل�ب ـــول المزارع�ين من ال�ق�ق د�ن
ولهم أو  طاع العام ضـــد ا�نه�يار د�ن عـــىل المحاص�يل. أو �ما�ية أصحاب المعاشـــات او العامل�يـــن �ن�ي ال�ق
�يل الم�ثال، صار أك�ثر من %20 من  عىل ســـ�ب ة. �ن �قصاد�ية مع�ي�ن راءات ا�ق ـــاذ إ�ب هم �بســـ�بب ا�قحن ائ�ن دان وطن �ق �ن
ذ عام  وات م�ن الد �ن�ي أع�نف كســـاد ام�قد ل�ثال�ثة ســـ�ن راء و�قوع ال�ب دد« �ب راء �ب �ق �يريا »�ن �يحب �يـــن �ن�ي �ن  المواط�ن

 .2018

ــ�ي  ــل الدولــة �ن ــة ل�قد�ن لــت الحا�ب عــد، كلمــا �ق ــرص وإ�قا��قهــا. كلمــا اه�قمــت الدولــة �بهــذا ال�ب - دعــم ال�ن
ــر ال�قعل�يــم  �ي ــالل األزمــات. ومــن اهــم األم�ثلــة هــ�ي �قو�ن ــل �بالحما�يــة �ن دمــات أو لل�قد�ن ــر الســلع والحن �ي �قو�ن

ــد. �ي ــ�ي الحب ا�ن المحب

اء ســـن  �بل ســـن العمل، أ�ث�ن راد: �ق الل المرا�ـــل ال�ثال�ثة �ن�ي ��ياة األ�ن وع �ن �قماع�يـــة و�قت�ن و�قم�قـــد الحما�ية اال�ب
�بعد ســـن العمل. العمل، 

الله  وم مـــن �ن �ياس للمـــدى الذي �ق�ق م�يـــة OECD: هـــ�ي م�ق �قصـــادي وال�ق�ن مـــة ال�قعـــاون اال�ق طن ـــا لم�ن �ق و�ن
ة الحال. �قد  �ي�ق موعات ر�ق ا، والمحب اه مســـا�ندة مســـ�قويات مع�يشـــة أولئك اإل�قل �طن الدولة �بمســـؤول�ي�قها �قحب
ع�ين. اب وال�يا�ن �ين، المرىض، العاطل�ين، أو الشـــ�ب ضة، المســـ�ن �ن حن ول الم�ن �قســـ�قهدف المزا�يا األســـر ذات الد�ن

ط�ية عدد  �قماع�ية وهـــ�ي �قعغ ـــا للحما�ية اال�ب ع اإل�صـــاءات األورو�بية الرســـم�ي Eurostat  �قوص�ي�ن ـــا لمو�ق �ق و�ن
ـــة �بكل من: ات الم�قعل�ق اطـــر واال��ق�يا�ب محدد مـــن المحن

دان  �ق دم �ن�ي العمر، ومســـؤول�يات األ�بـــوة واألمومة، و�ن ة وال�ق�ق ـــز واإلعا�ق - المـــرض/ الرعا�ية الصح�ية والعحب
. �قماع�ي �يرا اإل�قصاء اال�ب طالة، والســـكن، وأ�ن الشـــريك أو األهل، وال�ب

العامـــة المال�يـــة  �بإ�صـــاءات  ـــاص  الحن الدولـــ�ي  ـــد  �ق ال�ن ـــدوق  ص�ن لدل�يـــل  ـــا  �ق  و�ن
ـــل  ـــر إزاء الحم ـــراد واألس ـــن األ�ن ـــف ع �ي �ن ـــرض ال�قحن ـــم �بعغ طن ـــل الم�ن ـــا ال�قد�ن ه ـــة �بأ�ن �قماع�ي ـــة اال�ب ـــرف الحما�ي ، �قع
ــا  ــة �بأ�نهـ �قماع�يـ ــر اال�ب اطـ ــة. و�قعـــرف المحن �قماع�يـ ــر اال�ب اطـ ــن المحن ــة محـــددة مـ موعـ ــب عـــىل محب الم�قر�ـق
ـــة أو  �ي ـــوارد إضا�ن ـــا م ه ـــب م�ن ـــا �قتطل ه ـــا أل�ن ـــر إم ـــاه األس ـــىل ر�ن ا ع ـــل�ب ـــر س ـــد �قؤ�ث ـــي �ق ـــروف ال ـــداث أو الطن األ�
ـــم  ـــاكن، ال�قعل�ي ـــد، اإلس اع ـــة وال�ق�ق طال ـــرض، ال�ب ـــل الم ـــات م�ث ـــ�ي �ا�ب ـــا. وه وله ـــض د�ن �ي �ن ـــى �قحن ـــؤدي إل ـــا �ق ه أل�ن

ـــة. ـــروف عائل�ي أو طن
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سياسات سوق العملتأمين اجتماعي              رعاية اجتماعيةمساعدات اجتماعية

عبر االشترااكت/ المساهماتبدون اشترااكت )عبر اإلنفاق الحكومي(

�تماع�ية اإل�ج ــة  �ـي الحما

الشكل 1:
ل�تعل�يم( �جـــدون ا �تماع�ية و�تمويلها ) ــة اال�ج �ـي مـــة و�جرامج الحما �ظ�ظ �جأهم أ ـــص   ملحظ

، وهـــذه  �قماعـــ�ي ـــم ال�قأم�يـــن اال�ب �قماع�يـــة أو �نطن ـــالل المســـاعدات اال�ب �قماع�يـــة مـــن �ن ويمكـــن �قد�بيـــر الحما�يـــة اال�ب
طـــة �بالعمـــل. ويعطـــ�ي الشـــكل 1 �قماعـــ�ي مر�ق�ب ـــن ا�ب ـــم �قأم�ي �قماعـــ�ي أو �نطن ـــن ا�ب ـــم �قأم�ي ـــد �قكـــون �نطن ـــرة �ق �ي  األ�ن

�قماع�ية وطرق �قمويلها. م و�برامج الحما�ية اال�ب  �قصورا عاما عن �نطن

ات:  مال��خ

1( تعـــرف منظمـــة العمل الدوليـــة األنظمة )2017( “بدون اشـــترااكت” بأنهـــا تلك المزايا الـــي تمنح لمســـتحقيها بدون أن 
تســـتوجب أي مســـاهمات مالية مباشـــرة ســـواء من المســـتفيدين أو أصحاب العمل. وتعد برامج األعمـــال الحكومية ضمن 

األنظمة “بدون اشـــترااكت”، رغم أن المســـتفيد يساهم/ يشـــترك ب “العمل”. 

2( التحويالت االجتماعية قي تكون مشـــروطة أو غير مشـــروطة. التحويل المشـــروط يتطلب من المتلقي أن يســـتوفي شـــروطا 
 )O’Brien et al., 2018( .)معينة )مثل أن يرســـل أبناءه بانتظام إلى المدرســـة
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�قماع�ية المعممة   2 - الحما�ية اال�ب

وق اإل�نســـان،  ه�ي هـــدف مو�ثق �نـــ�ي االل�قزامـــات الدول�يـــة م�ثل المـــادة 22 مـــن اإلعالن العالمـــ�ي لح�ق
اك  «، ه�ن �قماعـــ�ي �قمع، له الحـــق �ن�ي األمـــان اال�ب �قـــه عضو �نـــ�ي المحب ـــرد، �بص�ن ـــص عىل »كل �ن والـــذي �ي�ن
مـــة العمل الدول�ية الصـــادرة �ن�ي عام 2012.  طن أ�يضا االل�قزامـــات الدول�ية م�ثل �قلك الي �قشـــملها معا�يير م�ن
دة األمـــم الم�قحدة 2030  �ن زء مـــن أ�ب م�ية المســـ�قدامة كحب �يـــرا، �نـــ�ي الهـــدف األول من أهـــداف ال�ق�ن وأ�ن
�قماع�ية  ــة ا�ب رعـــ�ي 1.3 والذي �ي�نص عـــىل »�ما�ـي ـــه ال�ن ـــر”. وهد�ن �ق ضاء عىل ال�ن والـــذي �ي�نص عـــىل “ال�ق

ه األمم الم�قحـــدة كما �يي1: ميـــع«. والـــذي �قعر�ن للحب

�يها الحـــد األد�نى للحما�ية  ميع، �بما �ن �قماع�ية مالئمة �قشـــمل الحب �ية لحم�يـــاة ا�ب راءات وط�ن مـــة وإ�ب �ق�بين أ�نطن
اء. ـــراء والضع�ن �ق �ية لل�ن �ي�ق ط�ية ��ق �يـــق �قعغ �قماع�يـــة، و�بحلول 2030 �قح�ق اال�ب

مة العمل الدول�ية:  طن �نك الدول�ي وم�ن ة المش�قركة �بين ال�ب ا للو�ث�ي�ق �ق و�ن

الل  اس �ن ل آمن ومســـا�ندة لـــكل ال�ن موعـــة م�قاكملة من الس�ياســـات المصممة �بح�يث �قضمن د�ن ه�ي محب
�ي الحـــال. لكل من �يح�قـــاج إلى الحما�ية  �ي�ق ـــراء ور�ق �ق اص �بال�ن كل مرا�ـــل دورة ��يا�قهـــم- مع االه�قمـــام الحن

�قماع�يـــة الحق �نـــ�ي أن �يحصل عل�يها.  اال�ب

�نك الدول�ي  م�يـــة )ال�ب دة ال�ق�ن �ن هوم الدعـــم المعمم universality إلـــى أ�ب ، عاد م�ن ـــرن الحال�ي ـــذ �بدا�ية ال�ق م�ن
هوم  �قماع�ية عىل م�ن ــة اال�ب �قصار الحما�ـي ض�يـــل ا�ق �قة ل�ق�ن مـــة العمل الدول�ية، 2016(2، �بعد ســـ�يادة مؤ�ق طن وم�ن

 .targeting ه أو اســـ�قهداف الدعم الدعم المو�ب

�ية �ن�ي  ا من أهـــداف األل�ن ميـــع هد�ن ح �قعم�يـــم ال�قعل�يـــم اال�ب�قدائ�ي للحب ــة �بال�قعل�يـــم، ��ين أص�ب دا�ـي ـــت ال�ب اك�ن
مة الصحـــة العالم�ية  طن �نك الدولـــ�ي وم�ن ـــاءت الصحة �ن�ي عـــام 2013، ��ين أعلـــن ال�ب عـــام 2000. �ثم �ب
ت الشـــراكة العالم�يـــة للحما�ية  ـــذ 2016، ا�نطل�ق ميع. وم�ن ط�يـــة ال�قأم�ين الص�ـــ�ي للحب ال�قزامهمـــا �بمـــد �قعغ

مـــة العمل الدول�ية3. طن ـــك الدول�ي وم�ن �ن اق �بين ال�ب �قماع�يـــة المعممـــة )SP 2030( �باال�ق�ن اال�ب

1  ILO, SDG 1.3. Social Protection Systems for all, including and Floors, Key to Eradicating Poverty and Promoting Prosperity
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15946HLPF_2017_ILO_social_protection.pdf
2  ILO, World Bank, A Shared Mission for Universal Social Protection (2016).
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_378996.pdf
3  ILO, World Bank, same reference.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15946HLPF_2017_ILO_social_protection.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_378996.pdf


�قماع�ية   3 - الحد األد�نى للحما�ية اال�ب

�نك الدول�ي �ن�ي عام 2016. اه ال�ب �ن مة العمل الدول�ية4 و�ق�ب طن هوم اس�قحد�ثته م�ن هو م�ن

ـــل، عىل أن �قحدده  ـــات األر�بعة ال�قال�ية عىل األ�ق �قماع�ية الضما�ن ـــى لحما�ية اال�ب �ي أن �يشـــمل الحد األد�ن �غ �ب وي�ن
ـــق �بال�قزاما�قها الدول�ية5: ها و�بما �ي�ق�ن �ي�ن وا�ن كل دولـــة �ن�ي �ق

- إ�قا�ة الرعا�ية الصح�ية األساس�ية، و�قشمل الحمل والوالدة.

دمات  �ير الحصول عـــىل الطعام، ال�قعل�يم، الرعا�ية، وأي ســـلع و�ن ال، �قو�ن ل أســـايس مضمون لألط�ن - د�ن
الزمة. رى  أ�ن

اصة �ن�ي  ـــل اكف، و�ن ادرين عىل اك�قســـاب د�ن �ير ال�ق ل أســـايس مضمون لهؤالء �ن�ي ســـن العمل، عن - د�ن
ز. طالـــة واألمومة والعحب �االت المرض وال�ب

ار السن. ل أسايس مضمون لك�ب - د�ن

مة العمل الدول�ية أ�يضا: طن و�قض�يف م�ن

�قماع�ية األساســـ�ية م�ثل الصحـــة والماء والصـــرف وال�قعل�يم واألمان  دمات اال�ب - الولـــوج المعمـــم إلى الحن
�ية. ـــرى �قراها الحكومـــات كأولويات وط�ن دمات أ�ن ذائ�ي والســـكن، وأي �ن العغ

�قماع�يـــة المعممة، إلى  �قـــزل الحما�ية اال�ب ، �قحن �نك الدولـــ�ي إن �برامج وشـــروط ال�ب �يق العمـــي، �ن و�نـــ�ي ال�قط�ب
�قماع�ية  ــة اال�ب 6، �قتضمن الحما�ـي ـــك الدول�ي �ن ا لل�ب �ق �قماع�يـــة. ��يث و�ن ـــى للحما�ية اال�ب ماهـــو دون الحد األد�ن
ال، مزا�يا  اصـــة األط�ن �ين، و�ن د�ية للمح�قا�ب الل �قحويـــالت �ن�ق �قماع�ية من �ن �ير المســـاعدة اال�ب المعممـــة: »�قو�ن
ـــاء العمل، أو  ـــز أو اإلصا�بة أ�ث�ن ودعـــم لمن هم �ن�ي ســـن العمل مـــن األمهات �ن�ي �الـــة الـــوالدة أو العحب
م  الل �نطن دم المســـاعدة مـــن �ن ار الســـن. و�ق�ق م المعاشـــات لك�ب ط�ية �نطن العاطل�ين عـــن العمل. وكذلك �قعغ
�قماع�ية، �برامج  دمـــات المســـاعدة اال�ب �قماع�ية الـــي �قمولها الضرائب، �ن ــا اال�ب ، المزا�ـي �قماع�ي ال�قأم�يـــن اال�ب
ـــك الدول�ي ضرورة  �ن اهل ال�ب ل أســـايس”.  و�بال�قال�ي �ي�قحب ل �قأم�ين د�ن ـــرى �قك�ن مة أ�ن ال الحكوم�ية، وأ�نطن األشـــعغ
مـــة الحما�ية المعممـــة وعىل رأســـها ال�قعل�يـــم والصحة والســـكن الالئق والم�يـــاه والصرف  ـــود أ�نطن و�ب
رامـــج وال�قوص�يات  �نك مـــن �نا��ية، وال�ب اصة �بال�ب صـــام �بين األد�بيات الم�نشـــورة الحن د ا�ن�ن . كما �يو�ب الص�ـــ�ي
�ييم لآل�ثار  ـــك �بال�قحل�يـــل وال ال�ق�ق �ن راء ال�ب �ب ـــوم �ن �يرا، ال �ي�ق �قرضـــة. وأ�ن ـــراؤه �ن�ي الدول الم�ق �ب ع �بها �ن الـــي �يد�ن
ـــى للحما�ية  كة الحد األد�ن �قرضة عىل �قمويـــل ومد شـــ�ب ـــدرة الـــدول الم�ق ـــه عىل �ق ـــة عـــىل �برامحب الم�قر�ق�ب

�قماع�ية.  اال�ب

ي قمة أهداف األلفية للتنمية عام 2010، وتم اعمادها  4
 تمت مناقشة الحد االأد�ف للحماية االجتماعية ووافق عليه رؤساء الدول والحكومات �ف

ي جنيف، عام 2012
.بموجب التوصية 202 الخاصة بمنظمة العمل الدولية �ف

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
5  ILO, Policy Development and Applied Research, Social Protection Floor.  https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-
development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/?index.htm
6  World Bank, Social Protection & Labor Overview https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/?index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/?index.htm
https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview
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�قماع�ي   4 - ش�باكت األمان اال�ب

راء  �ق ههة إلـــى ال�ن ـــة العامة المو�ب زا�ن ر الحن موعة مـــن األدوات الممولة ع�ب �يطلـــق هذا المصطلح عـــىل محب
�نك الدول�ييـــن �ن�ي الدول  ـــد وال�ب �ق ـــع �بها ص�ندوق ال�ن ـــراءات الي �يد�ن �ية لإل�ب �يف اآل�ثار الســـل�ب �ن ل �قحن مـــن أ�ب
د  �ق ـــدوق ال�ن �نك الدول�ي وص�ن ل كل مـــن ال�ب �قرضـــة. ويعـــود هذا ال�قعريف إلـــى العام 1993، ��يـــث طن الم�ق
ات  ــدة. و�قتضمن هـــذه األدوات �قر�ق�ي�ب ود عد�ـي �قماع�ية لع�ق ــة اال�ب �يـــر عن الحما�ـي ضالن هذا ال�قع�ب الدولـــ�ي �ي�ن
ذاء، أو  ه إلـــى العغ ائمـــة، م�ثل الدعم المحـــدود المو�ب �قماع�ية ال�ق ــة اال�ب ـــراءات الحما�ـي �قـــة وإصالح إ�ب مؤ�ق
ـــاء دورة الح�ياة،  ههة إلـــى ال�قعامل مع �بعض الملمـــات والطوارئ أ�ث�ن �قماعـــ�ي المو�ب ـــات الضمان اال�ب �قر�ق�ي�ب
رير  �نك الدولـــ�ي �ق�ق ـــاف7. و�ن�ي عـــام 2018، أطلـــق ال�ب �ن طالة والحب ـــز وال�ب ـــدم �ن�ي العمـــر والعحب م�ثـــل ال�ق�ق
مة  هـــة إلى أ�نطن وعـــات الحكوم�ية المو�ب ا إ�ياها �بأ�نهـــا »كل المد�ن �قماع�يـــة«، معر�ن »شـــ�باكت الحما�ية اال�ب
ـــى، وال�ق�ي  ريـــر، اك�نت الدول األعن ـــا لذات ال�ق�ق �ق ائمة عىل االشـــ�قرااكت. وو�ن �يـــر ال�ق �قماع�ية عن ــة اال�ب الحما�ـي
إن  �يل الم�ثال، �ن ضل ل�قلك الشـــ�باكت. عىل ســـ�ب ط�يـــة أ�ن ى �ب�قعغ درات مال�ية أعـــىل �قحطن �قتم�قـــع �كوما�قهـــا �ب�ق
ل �قكم�يي �نـــ�ي كل من  ضة �يحصل عـــىل د�ن �ن حن مســـة مـــن العامل�يـــن ذوي الـــدول الم�ن أر�بعـــة من كل �ن

ـــان وإ�يطال�يا وكوريا8.  مســـة �نـــ�ي ال�يو�ن ار�نة �بوا�د من كل �ن ل�قرا، م�ق ر�نســـا وا�نحب أســـ�قرال�يا و�ن

ط�ية الصح�ية الشاملة   5 - ال�قعغ

دمات  اس الحق �نـــ�ي الحصول عـــىل الحن ميـــع ال�ن ط�يـــة الصح�يـــة الشـــاملة أن �يكون لحب صـــود �بال�قعغ الم�ق
ا اكمال من  در�قهـــم. وي�قضمن ذلـــك �نطا�ق وق �ق ون إل�يهـــا �بدون �قحمل عـــبء مال�ي �ي�ن الصح�يـــة الـــي �يح�قا�ب
 9 �ي ائ�ية والعـــالج والعالج ال�قأه�يـــي وال�قلط�ي�ن دمـــات الرعا�ية األساســـ�ية، والطـــواريء، ومن الصحـــة الو�ق �ن

ولة. ــة الحمل واألمومـــة والط�ن ورعا�ـي

را��ية والدواء  ـــالت الحب صصـــة وال�قد�ن �يات والرعا�ية المركـــزة والم�قحن كما �يشـــمل العـــالج �ن�ي المس�قشـــ�ن
ان.  ســـ�ية وطب األســـ�ن �ن والصحة ال�ن

ريـــة عىل أن �قتحمل الدولة مســـاهمات  �ب ر االشـــ�قرااكت الحب ـــر الضرائب أو ع�ب ام مموال ع�ب طن ـــد �يكـــون ال�ن �ق
ادرين. ال�ق �ير  عن

7   IMF, 1993, Social Safety Nets in: Economic Reform: in IMF (2017), Independent Evaluation Office Report, The IMF and Social 
Protection, The Evaluation Report, a previously mentioned report..
8  Raphaela Hyee et. Al (2018), How Reliable Are Social Safety Nets? Value And Accessibility In Situations Of Acute Economic Need, OECD 
Social, Employment And Migration Working Papers No. 252.
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65a269a3-en.pdf?expires=1644820997&id=id&accname=guest&checksum=2C45C58F899CF8C6
AAE268B9531AA9A4
9  World Health Organisationäs definition.
https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65a269a3-en.pdf?expires=1644820997&id=id&accname=guest&checksum=2C45C58F899CF8C6AAE268B9531AA9A4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65a269a3-en.pdf?expires=1644820997&id=id&accname=guest&checksum=2C45C58F899CF8C6AAE268B9531AA9A4


ويا  ط ســـ�ن و�نها. ويســـ�ق دمة الصح�ية الي �يح�قا�ب ـــ�ي �ال�يا �نصف ســـاكن العالم من الحرمان مـــن الحن ويعا�ن
�يو�بهم  اق عىل العـــالج من �ب ع �بســـ�بب اضطرارهم لإل�ن�ن ر المد�ق �ق ط ال�ن �وال�ي 100 مل�يون �نســـمة �قحـــت �ن

.10 اصة الحن

الل العشـــرين  �يوب األســـر( �ن اص )من �ب اق الحن �يا، �قزا�يد اإل�ن�ن ري�ق ة الشـــرق األوســـط وشـــمال أ�ن �ن�ي م�نط�ق
ط�ية الصح�ية  �يـــاب ال�قعغ اق الحكوم�ي وعن لـــة اإل�ن�ن ل �قعويض �ق عامـــا الماض�ية، ل�يصل إلـــى 415 دوالر، من أ�ب
ائم عـــىل االشـــ�قرااكت، و�قدر من  ـــون ال�قأم�يـــن الص��ي الشـــامل ال�ق ا�ن امت مصـــر �بإصدار �ق الشـــاملة. �ق
رب �ن�ي عـــام 2002 �بر�نامج  ت المعغ ادريـــن. كما أطل�ق �ير ال�ق ط�ية عن ، الذي �يســـاهم �نـــ�ي �قعغ ال�قمويل الحكوم�ي
دمات الصح�ية األساســـ�ية، و�قســـعى الحكومة  طـــ�ي الحن ـــاري )AMO(، والـــذي �يعغ �ب ال�قأم�يـــن الص��ي اإل�ب
ا�بـــل %35 �ن�ي عام  ط�ي إلى %100 من الســـاكن �بحلول عـــام 2023، م�ق ر�نامـــج ل�يعغ ط�ية ال�ب ة �قعغ ـــع �نســـ�ب لر�ن

.2021

�ي الشامل ا�ن  6 - ال�قعل�يم األسايس المحب

مة ال�يو�نســـكو11 )األمـــم الم�قحـــدة لل�قعل�يم والعلوم  طن ا لم�ن �ق ميع �نـــ�ي الحصول عىل ال�قعل�يـــم: و�ن �ـــق الحب
دة  �ن عاد هو عماد الحـــق �ن�ي ال�قعل�يـــم. و�قؤكد أ�ب ـــة(، الحصـــول عىل ال�قعل�يم �بـــدون �قم�ييز أو اســـ�ق�ب ا�ن وال�ث�ق
ع�ين  ـــال وال�يا�ن ه لكل األط�ن �قهـــاء م�ن ـــودة و�قأم�ين اال�ن ال�قعل�يـــم 2030 عـــىل أهم�ية إ�قا�ـــة ال�قعل�يم عال�ي الحب
م�ية المســـ�قدامة 2030 �ن�ي  دة ال�ق�ن �ن ـــص أ�ب ميع. و�ق�ن رص ال�قعل�يم طـــوال الح�ياة للحب يع �ن ـــة إلى �قشـــحب إضا�ن
رصا م�قســـاوية  �ير الحق �نـــ�ي ال�قعل�يـــم، »عىل الـــدول أن �قؤمن �ن ـــل �قو�ن ـــه من أ�ب هـــا الرا�بـــع12 عىل أ�ن هد�ن
ب  ال�قعل�يم �يحب �يـــا. �ن ا�ن ب أن �يكون إلزام�يـــا ومحب ـــودة، ويحب ميع �ن�ي �قعل�يـــم و�قعلم عادل ذي �ب وشـــاملة للحب
اهـــم وال�قرا�م  ـــب أن �يحض عىل ال�ق�ن �ية إلى أ�بعد مـــدى«، كما �يحب ص�ية الإل�نســـا�ن م�ية الشـــحن ـــه �ق�ن أن هد�ن

والسالم.  ة  والصدا�ق

( هو ال�قعل�يم األســـايس. و�بعض  ام��ي ل الحب �ب ــة مر�لة ال�قعل�يم المـــدريس )�ق ر �نها�ـي اك �بعـــض الدول �قع�ق�ب ه�ن
وات(.  ها�ية المر�لة اإلعداد�ية )9 ســـ�ن �قه�ي �ب�ن ر ال�قعل�يم األســـايس �ي�ن الـــدول �قع�ق�ب

اق  د �قحدد الدســـا�ق�ير �ـــدا أد�نى لإل�ن�ن مع الضرائب. و�ق ر �ب ـــة ع�ب زا�ن ـــام ال�قعل�يم�ي من الحن طن وي�قـــم �قمويل ال�ن
ود�قه.  العام عـــىل ال�قعل�يم، لضمـــان إ�قا��قه و�ب

10 WHO, same reference.
https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1
11  UNESCO, Right to Education, Fundamental Rights https://en.unesco.org/themes/right-to-education/fundamental-principles
12  UNESCO, Sustainable Development Goal N.4: Education
 https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346 

https://en.unesco.org/themes/right-to-education/fundamental-principles
https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
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 7 - س�ياسات العمل الالئق

اشـــر،  �قماع�ية �بشـــكل م�ب م من أن س�ياســـات العمل الالئـــق ال �قتعلق �بدور الدولة �ن�ي الحما�ية اال�ب عـــىل الرعن
ر من الو�قوع  اذ معا�يير العمـــل الالئق، �ما�ية للعامل�يـــن �بأ�ب إال أن عـــىل الدولة دور �ن�ي �قأم�ين و�قشـــريع وإ�ن�ن
�يم،  طن ماع�ي والحق �نـــ�ي ال�ق�ن ـــاوض الحب ر، ال�ق�ن ـــى لأل�ب ـــر. و�قضم �قلك الس�ياســـات: الحد األد�ن �ق �نـــ�ي دائرة ال�ن

األمومة. �ما�ية  �ية،  المه�ن والصحة  والســـالمة 

�ير الرســـم�ي أو  إن العمل عن �يض، �ن �ق وال �قتحمـــل الدولـــة �بالضرورة عبء �قمويل �قلك الس�ياســـات. وعـــىل ال�ن
ر، �ي�قســـ�بب �ن�ي  �ق �قلف أشـــاكله الحد�ي�ثـــة من الممكن أن �يكون أداة مولدة للهشاشـــة وال�ن م �بمحن طن �يـــر الم�ن عن

هـــوم العمل الالئق. وهر م�ن ــآكل �ب ـــودة العمل ومن �ثم �ـق �قآكل �ب

يش أشاكل العمل  �يا، �بســـ�بب �ق�ن ري�ق ر �قلك الس�ياســـات �بأهم�ية �بماكن �ن�ي الشـــرق األوسط وشـــمال أ�ن و�قع�ق�ب
ســـهم  لب عىل ســـوق العمل، و�قتشـــكل �قلك العمالة �باألســـاس من العامل�ين لدى أ�ن�ن �ير الرســـم�ي الي �قعغ عن
ة  ول ضع�ي�ن ـــى �بد�ن مة والموســـم�ية. وه�ي �قحطن �قطن �ير الم�ن ـــاص والعمالة عن طاع الحن ولدى الشـــراكت �ن�ي ال�ق
ـــم الحما�ية  ام �ن�ي �نطن �قطن �قهااكت �ن�ي شـــروط العمل وصعو�بـــة الولوج إلـــى واال�ن ة إلـــى ا�ن ة، إضا�ن �يـــر آم�ن وعن
اهرة  يش طن زائـــر( �ق�ن ـــرب والحب ـــات عن أر�بعـــة دول عر�بية )مصـــر و�قو�نس والمعغ �يا�ن �قماع�يـــة. �قتيـــح ال�ب اال�ب

ة13.  �ير الزراع�ية �ن�ي الم�نط�ق العمل الرسم�ي �ب�نسب �قتراوح �بين 40 إلى %80 من العمالة عن

�ييمه �بشـــكل  هم مما �يصعب �ق�ق ـــه م�ب ـــد �يكون ملهما، إال أ�ن م من أ�نه �ق هـــوم، عىل الرعن ـــد ال�بعض الم�ن �ق�ق وي�ن
�قمه  ري إلـــى �قعريف محدد �يمكـــن �قر�ب طن هـــوم ال�ن مة العمـــل الدول�ي الم�ن طن د م�ن �ن . ��يث لـــم �ق�ن ـــ�ي �ي�ق �قط�ب
ود ر�قم 8،9،10 للمســـاعدة  �ن وع إلـــى ال�ب �يـــاس وال�قح�قق14. )�يمكـــن الر�ب ا�بلـــة لل�ق إلى مؤشـــرات عمل�ية �ق

هوم( الم�ن هـــذا  �يق  �قط�ب �ن�ي 

ر  8 - الحد األد�نى لأل�ب

ا�بل العمل  راء �نـــ�ي م�ق عه للعامل�يـــن/ العامالت األ�ب ـــدي �يمكن لصا�ب العمـــل أن �يد�ن �ق ا�بل �ن ـــل م�ق هو أ�ق
ماع�ي  ـــاوض �ب الل أي �ق�ن ض من �ن �ن حن ة، والـــي ال �يمكـــن أن �ي�ن �قرة مع�ي�ن ـــالل �ن من �به �ن ومـــون/ �ي�ق الـــذي �ي�ق

ردي.  �ن د  �قعا�ق أو 

13  ILO (2009), Growth, employment and decent work in the Arab region: Key policy issues, ILO and the Arab Forum for Employment, 
Beirut. P. 10
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/meetingdocument/wcms_208697.pdf
14  Lucy Brill (2021), What Is Decent Work? A Review of the Literature, in (Decent Work), Emerald Publishing Limited. P. 17.
 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108920211002-586-80117-1-978//full/pdf?title=what-is-decent-work-a-review-of-the-
literature

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/meetingdocument/wcms_208697.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-80117-586-920211002/full/pdf?title=what-is-decent-work-a-review-of-the-literature
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-80117-586-920211002/full/pdf?title=what-is-decent-work-a-review-of-the-literature


ور. ويســـاعد  حف لأل�ب �يض محب �ن ــة العامل�ين والعامالت ضـــد أي �قحن ر إلى �ما�ـي ويهدف الحـــد األد�نى لأل�ب
ميع، و�ـــد أد�نى للمع�يشـــة لكل أولئك  م�يـــة للحب ـــى عىل ضمـــان �نص�يب عادل من �ثمـــار ال�ق�ن ـــر  األد�ن األ�ب
ـــى صا�ب العمل.  �ير الحد األد�ن ون إلى �قلـــك الحما�ية. وي�قحمل عـــبء �قو�ن ـــر ويح�قا�ب ــن �يعملون �بأ�ب الذ�ـي
�يض الال مســـاواة  �ن ر و�قحن �ق حة ال�ن ، ولماك�ن �يـــق �نمو ا��قوائـــ�ي ة للدولة ل�قح�ق �يـــر مكل�ن و�بال�قال�ي ه�ي وســـ�يلة عن
�ي  �غ �ب ـــر، �ي�ن ـــرار �د أد�نى لأل�ب �قائج من إ�ق ضـــل ال�ن �يق أ�ن ال وال�نســـاء. ول�قح�ق �يها �بيـــن الر�ب ـــل، �بما �ن �نـــ�ي الد�ن
اوض  �قماع�ية، م�ثـــل ال�ق�ن رى للعمـــل وس�ياســـات ا�ب ـــه �بح�يـــث �ي�قاكمل مع س�ياســـات أ�ن �ي�ق أن �ي�قزامـــن �قط�ب

�يف والعمل.15 ق عىل شـــروط ال�قوطن ل ال�قوا�ن ماعـــ�ي من أ�ب الحب

ة  ــد عدد الدول �نـــ�ي الم�نط�ق مة العمـــل الدول�ية إلى �قزا�ـي طن ـــور 2021، الصادر عـــن م�ن ريـــر األ�ب ويشـــ�ير �ق�ق
ـــى ال�بحرين والســـعود�ية واإلمارات العر�بية الم�قحـــدة وال�يمن �بع�يدة  �ق ما �ق�ب ر. �بي�ن الـــي �قت�بى �ـــدا أد�نى لأل�ب
زئ�ي �نـــ�ي عام 2022(16. و�بشـــكل  ر�قه �بشـــكل �ب هـــا أ�ق رير، لك�ن عـــن هذا ال�قطـــور )ومصر �ـــى �قاريـــخ ال�ق�ق

ر17. ة العر�بية �يع�يشـــون �نـــ�ي دول ال �قط�بق �ـــدا أد�نى لأل�ب ، ما زال %52.1 من ســـاكن الم�نط�ق مالـــ�ي إ�ب

ائزة  ز �قد �صلـــوا عىل �ب �ن �يـــدو إم�ب ريســـت و�ب وشـــوا أ�نحب �يد اكرد و�ب �قصاد�يين دا�ن ــر �بالذكـــر، أن اال�ق د�ـي الحب
كرة الســـائدة  ات، والـــذي أ�ث�بت أن ال�ن الل ال�قســـع�ي�ن �ي �ن �ي�ق حـــي ال�قط�ب �قصاد عـــن عملهم ال�ب �نو�بـــل �ن�ي اال�ق
ائف،  لـــص الوطن ر األد�نى من شـــأ�نه أن �ي�ق رال�يين، �بـــأن زيادة األ�ب �يو ل�ي�ب ل�يد�ييـــن وال�ن �قصاد�ييـــن ال�ق�ق لـــدى اال�ق

ائق18. أي ��ق عـــىل  �ية  �ن م�ب �ير  عن

19 ماع�ي اوض الحب �يم وال�ق�ن طن  9 - �رية ال�ق�ن

ا�بيـة، وممارسـة الحـق �نـ�ي  �ق �يمـات ال�ن طن ـالل الحـق �نـ�ي �قشـك�يل واالل�قحـاق �بال�ق�ن �يـم مـن �ن طن ـىل �ريـة ال�ق�ن �قتحب
مـع. وهو �ق أسـايس  �قمع�يـة واأل�ـزاب الس�ياسـ�ية أو أي �نـادي أو �قحب اشـات المحب �ق ـوض ال�ن �يـر �بحريـة و�ن ال�قع�ب
�نـ�ي  �يـر �كوم�يـة  ـوق اإل�نسـان. وهـو الحـق الـذي �يمكـن مشـاركة أطـراف عن �بحسـب اإلعـالن العالمـ�ي لح�ق
ح الصوت  ـه �يم�ن ا�نـون. ��يث أ�ن راط�ية وسـ�يادة ال�ق لـب الد�يم�ق ـع �ن�ي �ق �قماع�يـة، وي�ق ة واال�ب �قصاد�ـي الس�ياسـات اال�ق
ـر وأصحاب العمل و�ـق ال�قم�ث�يـل، وه�ي أدوات أساسـ�ية �ى �قعمل أسـواق العمل  إلـى كل مـن العامل�يـن �بأ�ب

ـاءة وأ�يضـا الزمـة لـكل ه�يـاكل الحوكمـة �نـ�ي أي �بلد. �بك�ن

ماعـ�ي �بأ�نه20   اوض الحب مـة العمل الدول�يـة ال�ق�ن طن ه م�ن ماعـ�ي والـذي �قعر�ن ـاوض الحب �يـم �بال�ق�ن طن ـط �ريـة ال�ق�ن و�قر�ق�ب
ا�نب  موعة مـن أصحاب األعمال مـن �ب مـات �قم�ثـل محب طن موعـة م�ن اوضـات �بيـن صا�ـب العمـل أو محب كل م�ن
اوضـات  ـد �قتعلـق الم�ن ـر. و�ق ا�نـب آ�ن مـات المم�ثلـة للعامل�يـن والعامـالت مـن �ب طن ووا�ـدة أو أك�ثـر مـن الم�ن
�يـم العال�قات  طن ـر، و�ق�ن ـة �بيـن صا�ب العمـل والعامل�يـن �بأ�ب �يـم العال�ق طن �يـف، �ق�ن ـروف العمـل وشـروط ال�قوطن �بطن

15  ILO, How to define a minimum wage? https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang--en/index.htm 
16  ILO Wage Report 2021, ILO, Geneva, P. 6061-.
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf
17  ILO Wage Report 2021, same reference, P. 65
18  https://www.ituc-csi.org/nobel-prize-in-economics
19  To read more on the concept and their relevance to the SDGs 2030: https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/freedom-of-
association/lang--en/index.htm
20  ILO, What is collective bargaining? (ILO Convention No. 154) https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/
WCMS_244362/lang--en/index.htm

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/freedom-of-association/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/freedom-of-association/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_244362/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_244362/lang--en/index.htm
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ما�قهم.  طن ما�قهـم والعامل�يـن والعامـالت وم�ن طن �بيـن اصحـاب األعمـال وم�ن

د �قدعم  ماع�يـة. و�ق ر مسـاهما�قهم الحب �يم ع�ب طن ـة ال�ق�ن �ي أو �قم�ث�يـي �قكل�ن ا�ـب �ق �يـم �ن طن وي�قحمـل المشـاركون �نـ�ي أي �ق�ن
ة. ر�ق �يمات �بـدون �ق�ن طن زا�نـة العامة �قلـك ال�ق�ن الحن

�قـا طويال وأ�نهـا ال �قتم�قع  رق و�ق ماعـ�ي �بأ�نهـا �قسـ�قعغ ـاوض الحب ـة عـن ال�ق�ن ا�قحب �يـات ال�ن ا�ق ـج المعارضـون لال�ق�ن ويحا�ب
م�ية21. ارا �قضحن هـا آ�ـث �قج ع�ن ـد �ي�ن �بي، كما أ�نهـا �ق �بالمرو�نـة وال �قعكـس سـوى وضـع سـا�بق ول�يـس الوضـع المسـ�ق�ق

ـل أصحـاب األعمال عـىل �قحمل أي  ـدرة أ�ق ماع�يـة �قح�قـرم �ق �يـات الحب ا�ق ـإن �قلـك اال�ق�ن ا�بيـات، �ن ا�نـب اإل�يحب و�نـ�ي �ب
لـص �قاكل�يف  رار �ن�ي مـاكن العمـل مما �ي�ق ر االسـ�ق�ق ـور، كمـا أ�نهـا �قو�ن مـة عـن زيـادات األ�ب ـة �نا�ب زيـادة �نـ�ي ال�قكل�ن

ـؤ �ب�قاكل�يـف العمالة22. �ب درة عـىل ال�ق�ن رار وال�ق �يـن االسـ�ق�ق �قحب ـر للم�ن �قـاج، كمـا �قو�ن ال�قعطـل عـن اإل�ن

�ية  10 - السالمة والصحة المه�ن

هـا  �قـج ع�ن ـد �ي�ن ـد �قحـدث �نـ�ي أماكـن العمـل، والـي �ق اطـر الـي �ق �ييـم وال�قحكـم �نـ�ي المحن ـؤ و�ق�ق �ب “هـ�ي علـم ال�ق�ن
�يئـة المح�يطـة �بماكن  �قمعـات وال�ب ـار �يضـا المحب ـذ �نـ�ي االع�ق�ب ـاه العامل�يـن والعامـالت، و�قأ�ن إضعـاف صحـة ور�ن
ـاب عـىل السـالمة  رت العولمـة �بالسـلب كمـا �باإل�يحب ـد أ�ـث �ق مـة العمـل الدول�يـة، �ن طن العمـل«23. و�بحسـب م�ن
دة مـن  د�ـي هـور أ�نـواع �ب ا �بسـ�بب طن ـدم اال�قصـاالت. وسـل�ب �يـا و�ق�ق ولو�ب ضـل ال�قك�ن ا�بـا �ب�ن �يـة . إ�يحب والصحـة المه�ن
�ير مسـؤول عـن �قأم�يـن العامل�ين  علت صا�ـب العمل عن اطـر العمـل و�بسـ�بب �قعـدد أ�نمـاط العمـل الـي �ب محن
مة وشـراكت �قوريـد العمالة،  �قطن �يـر الم�ن �قة وعن ه�ية، والعمالـة المؤ�ق ـدات الشـ�ن اطـر، م�ثـل ال�قعا�ق ضـد �قلـك المحن
ـد �ي�قحمل صا�ب  هم �نـ�ي الصحة والسـالمة.24 و�ق �يـف الي �قحـرم العامل�ين مـن ��ق �يرهـا مـن أشـاكل ال�قوطن وعن

اطر. ه ضـد �قلـك المحن هـا( عـىل العامل�يـن لد�ـي ـزء م�ن ـة ال�قأم�يـن )أو �ب العمـل �قكل�ن

 11 - �ما�ية األمومة

د�ية وصح�ية،  ــا �ن�ق ر، مزا�ـي وعة األ�ب ازه الوضـــع مد�ن ــة األمومة �ن�ي العمل �قشـــمل عـــدة أدوات، م�ثل إ�ب �ما�ـي
ات الرضاعة  اء العمـــل، �ما�ية العمل وعـــدم ال�قم�ييز ضد الحوامـــل، وأ�يضـــا �قر�ق�ي�ب ــة الصح�يـــة أ�ث�ن والحما�ـي
د�يا  �يا و�ن�ق �ي�ن ـــا وطن ر أما�ن رامج إلى �ما�ية صحـــة األم والول�يد، وأن �قو�ن اء العمـــل. �قهدف �قلـــك األدوات وال�ب أ�ث�ن
اء  ر أ�ث�ن اظ عـــىل األ�ب ازة، والح�ن صل وضـــد ال�قم�ييز( والحق �نـــ�ي مواصلة العمل �بعـــد إ�ب ــة ضد ال�ن )الحما�ـي

ازة الوضع.  �قـــرة إ�ب �ن

21  International Organisation of Employers, Strategic Collective Bargaining (in Arabic), ILO, Beirut. PP. 10- 12
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/meetingdocument/wcms_304050.pdf
P. 13 ,نفس المصدر  22
23   ILO, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety (2008). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@
dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf
24  ILO, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety (2008). Same reference.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/meetingdocument/wcms_304050.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf


ة األمهـات العامـالت  ـر �ما�ـي �يـق المسـاواة �نـ�ي العمـل ع�ب ـل �قح�ق ة األمومـة أساسـ�ية مـن أ�ب ـر �ما�ـي و�قع�ق�ب
ـة العر�بيـة،  ط�ق ـر وإ�ـالل العمـل الالئـق. و�نـ�ي الم�ن �ق �يـض ال�ن �ن ـت �قحن ـس الو�ق ورهـن، و�نـ�ي �ن�ن هـن وأ�ب ائ�ن ووطن
ريـر  ـوق 15 عامـا(، ويمكـن �ق�ب ـط مـن كل ال�نسـاء �ن �ق ـض مسـاهمة ال�نسـاء �نـ�ي سـوق العمـل )%20.2 �ن �ن حن �ق�ن
�يـاب الس�ياسـات الي  ـروج مـن سـوق العمـل �نـ�ي عن ة األمومـة، ألن ال�نسـاء �قم�يـل إلـى الحن ذلـك �بضعـف �ما�ـي

ة.  ـل الحما�ـي �قك�ن

ة  دمـات الم�قعل�ق ـة. كمـا �يمكـن أن �قسـاهم الدولـة �ن�ي إ�قا�ـة �بعـض الحن وي�قحمـل صا�ـب العمـل �قلـك ال�قكل�ن
. �قماع�ي مـة ال�قأم�يـن اال�ب ة األمومـة أ�يضا إلى المشـ�قراكت �نـ�ي أ�نطن ا �ما�ـي ـر الدولـة �بعـض مزا�ـي ـد �قو�ن �بها.25و�ق

ـاء الحمل والوالدة.  ومـا �بعدها،  �ية أ�ث�ن ة الط�ب ة األمومـة أ�يضا الحـق �ن�ي الحصول عـىل الرعا�ـي كمـا �قشـمل �ما�ـي
ولـة �نـ�ي أماكـن العمل الـي �يزيد  ة الط�ن �يـر دور رعا�ـي ـل.26 وأ�يضـا الحـق �نـ�ي �قو�ن ـاظ عـىل ��يـاة األم والط�ن للح�ن
ـل. وعـىل الدولة  ـدي �نـ�ي �الـة العـدد األ�ق �ق �يهـا عـن �ـد مع�يـن )50 م�ثـال(، أو ال�قعويـض ال�ن عـدد العامـالت �ن
ـل أهالـ�ي  �ب �يـة مـن �ق ة ال�قعاو�ن �يـرة، ودعـم الرعا�ـي �ق اصـة ال�ن ـال �نـ�ي األ��يـاء، �ن �يـة لألط�ن ا�ن ة المحب �نشـر دور الرعا�ـي

 . ال��ي

ـدر الاك�نـ�ي مـن الرضاعـة  ـازة وضـع سـ�قة أشـهر لضمـان �صـول الول�يـد عـىل ال�ق ـل عـدد مـن الـدول إ�ب ويك�ن
ـم األمهات  ضـع معطن ة، كمـا ال �قحن �يـن هـذه الحما�ـي وا�ن ـر ال�ق ام�يـة ال �قو�ن ـم الـدول ال�ن �يع�يـة. ولكـن �نـ�ي معطن الط�ب

 . �ي ا�ـب �ق ـد مك�قـوب أو �قم�ث�يـل �ن ، �بـدون ع�ق �يـر رسـم�ي ـة عملهـا �بشـكل عن �ق�يحب ة �ن لهـذه الحما�ـي

12 - االس�قهداف

�يرهـا مـن  هـا دون عن ئـة �بع�ي�ن �قماع�يـة إلـى �ن ة اال�ب هـو وسـ�يلة أو وسـائل إل�يصـال �بعـض أ�نـواع أو �برامـج الحما�ـي
ـدي.  �ق �يد�ين، م�ثـل اسـ�قهداف الدعـم الع�يـين أو ال�ن المسـ�ق�ن

ة  �يم�ين �نـ�ي م�نط�ق �قماع�ية عـىل الم�ق ة اال�ب وائد الحما�ـي �يـا، عن طريق �قصر �بعـض �ن را�ن عغ ـد �يكـون االسـ�قهداف �ب �ق
ـد �يكون  ـات(. أو �ق �يـر الم�قزو�ب ـدر مع�يـن، )م�ثل األمهـات عن �ن ـة أو �ب ئـة مع�ي�ن �قصـرا عـىل �ن ـد �يكـون م�ق ـة. و�ق مع�ي�ن

ـال �ن�ي عمر الدراسـة(. ـة )م�ثل األط�ن ئـة عمريـة مع�ي�ن ا �ن مسـ�قهد�ن

�يـة. أمـا �نـ�ي الـدول ذات  �يا�نـات الضري�ب اعـدة ال�ب ـر �ق �ين ع�ب دمـة، �يمكـن اسـ�قهداف المسـ�قح�ق و�نـ�ي الـدول الم�ق�ق
27، �بـدال من ��ثها  ـض، �ق�نصـح مؤسسـات ال�قمويل الدول�يـة �باالسـ�قهداف اإل�صائ�ي �ن حن ـل الم�قوسـط والم�ن الد�ن
وم االسـ�قهداف اإل�صائ�ي )عـادة ما �يكون  �يـة. �ن�ي الـدول ال وي�ق �يا�نـات الضري�ب اعـدة ال�ب �ية �ق ا�ن عـىل �قطويـر وشـ�ن
�قـار  مـع �بيا�نـات لعمـل �نمـوذج إ�صائـ�ي �يحن اشـر proxy means testing( عـىل �ب �يـر م�ب ر ا�صائـ�ي عن د�ـي ـر �ق�ق ع�ب

ها(.  رامـج )أو �يسـ�ق�بعدهم م�ن �ين ل�قلـك ال�ب ائ�يـا المسـ�قح�ق مـوذج �قل�ق ال�ن

�ية،  ة وااللك�قرو�ن ـة ضعـف اإلماك�نـات الماد�ـي �ق�يحب �يـا، �بأ�نهـا �ن ـة، �ثا�ن مـاذج اإل�صائ�يـة أوال �بأ�نهـا مكل�ن ـد �قلـك ال�ن �ق�ق و�ق�ن
ا. ـرا واألك�ثـر ا��ق�يا�ب �ق عد األك�ثـر �ن ـا ما �قسـ�ق�ب ال�ب إ�نهـا عن �ن

25  ILO, Social Protection Assessment-Based National Dialogue: A Global Guide (2015). 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_568693.pdf 
26  Social Protection Human Rights Organization, Maternity Protection and Parental Leaves Entitlements
https://socialprotection-humanrights.org/key-issues/social-protection-systems/maternity-protection/ 
27  IMF, Finance and Development, December 2018, Vol. 55, NO.4, International Monetary Fund, Washington..
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/201812//developing-economies-and-social-protection-hanna.htm

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_568693.pdf
https://socialprotection-humanrights.org/key-issues/social-protection-systems/maternity-protection/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/12/developing-economies-and-social-protection-hanna.htm
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ـــع الك�ث�يرين إلى الو�قوع  �قصادي يسء �يد�ن ـــرف ا�ق ـــر والعوز، �ن�ي �الة طن �ق ام�يك�ية ال�ن ط د�ي�ن �ثال�ثـــا، �بأ�نهـــا ال �قل�ق�ق
ر 28. �ق �ن�ي دائـــرة ال�ن

ـــراء وعدد  �ق �ير من ال�ن ل )عـــدد ك�ب ة الال مســـاواة �نـــ�ي الد�ن اع �نســـ�ب ة �نـــ�ي �الة ار�ق�ن اســـ�ب �ير م�ن كمـــا أ�نها عن
اع( 29. ـــة االر�ق�ن ـــول �بالعغ ل�يـــل من أصحاب الد�ن �ق

م ال�قمويل �باالش�قرااكت  13 - �نطن

ائمة عىل  ـــم ال�ق طن �قماع�يـــة وال�قأم�ين الص��ي الشـــامل. �قدعـــم ال�ن ـــات اال�ب ـــم ال�قأم�ي�ن أشـــهر أم�ثل�قهـــا �نطن
اة شـــريك الح�ياة أو أ�د  ـــز و�ن االشـــ�قرااكت المشـــ�قرك�ين �ن�ي �ـــاالت طارئة، م�ثل المـــرض، الإلصا�بة، العحب
د �قطرأ �بســـ�بب إصا�بة الماشـــ�ية أو  �قصاد�ية �ق ر الســـن، وأي صدمة ا�ق طالة، ك�ب ـــال، ال�ب ــن، رعا�ية األط�ن الوالد�ـي

وم عىل االشـــ�قرااكت. �قماع�ية ممكن أن �ق�ق ــة ا�ب م �ما�ـي طن ـــود 5-14-16 أم�ثلـــة ل�ن �ن ر ال�ب المحاص�يـــل. و�قو�ن

�قماع�ية ات اال�ب اد�يق ال�قأم�ي�ن - ص�ن �قماع�ي اد�يق الضمان اال�ب  14 - ص�ن

ا�قج  ـل ال�ن د الد�ن �ق ة، م�ثل �ن �قصاد�ـي اطـر اال�ق ـدم الحما�ية ضد عـدد من المحن ق �كوم�ية �ق�ق اد�ـي ـارة عـن ص�ن هـ�ي ع�ب
ـر وأصحاب العمل. ـاري للعامل�ين �بأ�ب �ب �يها إ�ب ـر السـن أو ال�بطالة30، واالشـ�قراك �ن عـن مـرض أو ك�ب

�يا �ن�ي عـام 1883، �قحت �كم المس�قشـار أو�قو  اري عىل مسـ�قوى �قوم�ي �نـ�ي ألما�ن �ب ـدوق �قأم�يـن إ�ب أ�نـئ أول ص�ن
ـز �نـ�ي  اعـد والعحب م لمعاشـات ال�ق�ق م ل�قعويضـات العامل�يـن 1884 �ـث . �ـث ـون �بسـمارك، واكن لل�قأم�يـن الص�ـ�ي �ن
ميـع أ�نحـاء أورو�با و�نصـف الكرة  ـاري �نـ�ي �ب �ب ق ال�قأم�يـن اإل�ب اد�ـي عـام 1889. و�بعـد عـام 1920، ام�قـد ا�نشـاء ص�ن

ر�بية31.  العغ

ر أصحاب  �ب ـد �يحب سـهم، وكذلك �ق اريـة لل�قأم�ين عـىل أ�ن�ن �ب ـع إسهامات/اشـ�قرااكت إ�ب ـب عـىل المشـ�قرك�ين د�ن �يحب
�قماع�ي عن سـائر  ـع اشـ�قرااكت لل�قأم�يـن عـىل العامل�يـن لد�يهـم. )...( وهذا ما �يم�يـز ال�قأم�يـن اال�ب العمـل عـىل د�ن
ر المسـاهمات/  �قماع�ي إلى أن �قمول ذا�ق�يا، ع�ب ـم ال�قأم�ين اال�ب رى. و�قم�يل �نطن �قماع�يـة األ�ن أ�نـواع المسـاعدات اال�ب
ا ال�قأم�ين �ـق، و�قتوارى أي  ادة من مزا�ـي ح االسـ�ق�ن ـا �قص�ب رض. وه�ن صصـة لهـذا العغ ق محن اد�ـي االشـ�قرااكت �نـ�ي ص�ن

�قماع�ية32.  ا ا�ب وصمـة �قتعلق �بالحصـول عىل مزا�ـي

طالـة �نـ�ي �الـة  اطـر. كمـا �نـ�ي �الـة �بعـض �برامـج ال�قأم�يـن ضـد ال�ب ـم االشـ�قرااكت �بزيـادة المحن ـد �قزيـد �حب و�ق
�قلف  ـرى. و�قحن ها �ن�ي شـراكت أ�ن ـع األ�قسـاط ع�ن �قر�ق�ن ـة �بسـهولة �قسـريح العامل�يـن �ن العمـل لـدى شـراكت معرو�ن
�ي �الـة ال�قأم�ين ضـد إصا�بة العمـل، �ي�قحمل  �ن ر�نامـج ال�قأم�يـين. �ن �قـالف ال�ب �قـالف الـدول و�با�ن ال�قاكل�يـف أ�يضـا �با�ن

�يمـة �قسـط ال�قأم�ين. صا�ـب العمـل كل �ق

28  IMF, Finance and Development,  same reference. 
29  Ibid.
30  Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/social-insurance 

Encyclopedia Britannica  31, المرجع السابق.
32  المرجع السابق.

https://www.britannica.com/topic/social-insurance


�ير  �ير شـــكل العمـــل �ن�ي عالـــم ال�يـــوم، و�قزا�يد كل أشـــاكل العمل الرســـم�ي وأشـــاكل العمـــل عن ومـــع �قعغ
مة العمل  طن ـــادي م�ن اد�يق. و�ق�ن عاد من �قلـــك الص�ن ــة، �يعا�ن�ي عـــدد م�قزا�يد من العامل�ين من االســـ�ق�ب ل�يد�ـي ال�ق�ق
ور،  �ير المأ�ب ع �بح�يث �قســـ�قوعب �قلك األشاكل من العمل، ســـواء عن رامج ووســـائل الد�ن د�يد ال�ب الرســـم�ية �ب�قحب
د�يدة لســـوق  �يعة الحب عت الط�ب ســـهم �ن�ي �الة هشاشـــة33. ود�ن م، أو الذ�ين �يعملون لدى أ�ن�ن �قطن �يـــر الم�ن أو عن
ات  ــق ال�قأم�ي�ن اد�ـي ـــة العامة لصالح �قمويل ص�ن زا�ن صصات من الحن �يـــه محن ــد من الدول إلى �قو�ب العمل العد�ـي
زءا  ـــة العامة �ب زا�ن د ال�نمســـا والدا�نمارك والســـويد ضمـــن �قلك الدول الـــي �قتحمل الحن �قماع�يـــة. �نحب اال�ب
ـــة الدول العر�بيـــة، ��يث �يعمل  ط�ق ر هـــذا الموضوع هامـــا �ن�ي م�ن اد�يق34. ويع�ق�ب ـــات الص�ن �ق �ن �يـــرا مـــن �ن ك�ب

 . �ير الرســـم�ي مال�ي العامل�ين �ن�ي شـــكل من أشـــاكل العمل عن %50 مـــن إ�ب

اعد اد�يق المعاشات- ال�ق�ق 15 - ص�ن

د�يم  �قماع�يا عـــن طريق �ق�ق ـــا ا�ب ر �قأم�ي�ن ر اشـــ�قرااكت المشـــ�قرك�ين، �يو�ن ارة عن وســـ�يط مال�ي �يمول ع�ب هـــ�ي ع�ب
اعدهم35. ــر �ق�ق ل إلـــى المؤمن عل�يهـــم عىل إ�ـث د�ن

دمة من  ـــالل المر�لـــة الم�ق�ق ل �ن ـــة ل�قأم�ين الد�ن مـــن الضـــروري أن �يحصل ال�ناس عىل مصـــادر مضمو�ن
ل �قدر�قهم عىل كســـب المال مـــن العمل ألك�ثر من ســـ�بب: �ن�ي  اس، �ن�ي الســـن �ق�ق العمـــر. ��ين �يطعـــن ال�ن
ع  ل مر�ق�ن ائـــف ذات د�ن ��ين �يســـ�قطيع ذوو ال�قعل�يـــم العال�ي من أصحاب المهن الحرة أن �يســـ�قمروا �ن�ي وطن

ة مر�بحة. �ي�ن ار الســـن الحصول عـــىل وطن م الســـاكن من ك�ب �ـــى عمر طويـــل، عادة ما  ال �يســـ�قطيع معطن

�ية  �ير اك�ن هـــا عن اص( مـــن اوطأة األمر، لك�ن زل �ن اصة واألصول )م�ثـــل ام�قالك م�ن ـــرات الحن ف المد�ن �ن ـــد �قحن �ق
ل �ـــى �نها�ية العمر. كمـــا ال �يمكـــن االع�قماد عىل  اســـب مـــن الد�ن اس لضمان مســـ�قوى م�ن �يـــة ال�ن ل�ب ألعن

م األوال ل�يســـوا أ�ســـن �اال.  هم �ن�ي معطن ارب، �ن مســـاعدات األ�ق

ط من �يســـ�قطيع  �ق �يد �ن ها �ق�ن وم عىل االشـــ�قرااكت، ولك�ن اعـــد �ق�ق مة معاشـــات �ق�ق ـــر دول ك�ث�يرة أ�نطن لذلك �قو�ن
دم  وات. وعـــادة ما �ق�ق له الشـــهري �بشـــكل مســـ�قمر لعدد طويل من الســـ�ن زء من د�ن �يها �بحب المســـاهمة �ن

ز36. ـــاة أو العحب ب الو�ن أ�يضـــا �قعويضات ع�ق

�قماع�ية �بين  ـــات اال�ب ط�يـــة ال�قأم�ي�ن �ير من ��يـــث �قعغ ـــاوت ك�ب اك �ق�ن مـــة العمل الدول�يـــة أن ه�ن طن و�قال�ـــظ م�ن
ط�ية 100%،  ـــو الدول األور�بيـــة �ب�قعغ ى مواط�ن ـــ�ي ��ين �يحطن �ن �يرة. �ن �ق ام�ية وال�ن دمة والـــدول ال�ن الـــدول الم�ق�ق
ط�ية  لص �نســـب ال�قعغ �ين، و�قت�ق ـــل �بين 20-%60 مـــن المواط�ن ط�ية لدى الدول م�قوســـطة الد�ن �قتـــراوح ال�قعغ
ى ســـوى %5 إلى %10 من  ـــوب الصحراء ال �يحطن �ن �يا �ب ري�ق �ير الرســـم�ية. و�نـــ�ي أ�ن م العمالة عن كلمـــا زاد �حب

�قماع�ية37. ات اال�ب �ين �بشـــكل من أشـــاكل ال�قأم�ي�ن المواط�ن

33  Christina Behrendt, Quynh Anh Nguyen (2018), Innovative approaches for ensuring universal social protection for the future of work, ILO, Geneva.
Encyclopedia Britannica  34، مرجع سابق ذكره.

 . ور�بي
أ

35  هذا التعريف مأخوذ عن موقع البنك المركزي اال
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/pension_funds/html/index.en.html

36  Social Protection Human Rights, Key Issues, Social Protection Systems.
https://socialprotection-humanrights.org/key-issues/social-protection-systems/old-age-and-survivors-pensions-and-related-benefits/
37  ILO, Facts on Social Security: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_067588.pdf

https://socialprotection-humanrights.org/key-issues/social-protection-systems/old-age-and-survivors-pensions-and-related-benefits/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf
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ار السن38: اعد�ين وك�ب �ية للم�ق�ق ط�ية ال�قأم�ي�ن اك عدة مس�قويات لل�قعغ مة العمل الدول�ية، ه�ن طن و�بحسب م�ن

اصـة  زا�نـة العامـة )�ن ـار السـن، عـادة مـا �قمـول مـن الحن ميـع ك�ب ط�يـة معممـة لحب ـر، �قعغ - المسـ�قوى ص�ن
الضرائـب(. 

ميـع  اعـدي ويمـول عـن طريـق االشـ�قرااكت، ويسـاهم �بـه �ب ـام ال�قأم�يـن ال�ق�ق ـاك �نطن - المسـ�قوى األول، ه�ن
ـر.  �ق ل�يـة األ�ن �يـن العامل�يـن، مـا عـدا الشـريحة الد�ن المواط�ن

د �قكون  لـدان و�ق �ق�يارية �ن�ي �بعـض ال�ب ـد �قكـون ا�ن �يـة، �ق ا إضا�ن ـدم مزا�ـي ـام �قكم�يـي، �ي�ق : �نطن ـ�ي - المسـ�قوى ال�ثا�ن
ل�يـة األعىل.  دم عـددا من الشـرائح الد�ن ـرى، وهـ�ي �قحن اريـة �نـ�ي �بلـدان أ�ن �ب إ�ب

�ق�يارية  اعد، و�قلـك ا�ن د ال�ق�ق آت ع�ن ـال أو ماك�ن ر د�ن ـل الي �قو�ن ـار طويل األ�ب مـة االد�ن - المسـ�قوى ال�ثالـث: أ�نطن
ل�ية األعىل. ههة للشـريحة الد�ن ومو�ب

�يحلـوا محـل األول  أن  �بـأي �ـال  �يمكـن  وال�ثالـث ال  ـ�ي  ال�ثا�ن المسـ�قويين  أن  الدول�يـة  العمـل  مـة  طن ـه م�ن �ب و�ق�ن
ـر39.   ص�ن والمسـ�قوى 

�قماع�ي اق اال�ب �ن   16 - اإل�ن

�ية  ا ع�ي�ن د�ية40، مزا�ـي ا �ن�ق م�ية مزا�ـي �قصـادي وال�ق�ن مـة ال�قعـاون اال�ق طن ع م�ن �قماعـ�ي �بحسـب مو�ق ـاق اال�ب ويشـمل اإل�ن�ن
د �قسـ�قهدف �قلك المزا�يا  �قماع�ية. �ق ـراض ا�ب �يـة ألعن اءات ضري�ب �يضـات وإع�ن �ن دمات، �قحن اشـرة مـن السـلع والحن م�ب

اب.  ز، أو العاطل�ين أو الشـ�ب ا، أو المـرىض أو ذوي العحب ـر سـ�ن ـل أو الك�ب األسـر محـدودة الد�ن

طـاع العائي أو عىل  ـ�ي أن �ي�نطـوي إمـا عىل إعـادة �قوزيع للمـوارد �بين ال�ق �غ �ب �قماع�يـا”، �ي�ن ـاق “ا�ب ـر اإل�ن�ن و�ـى �يع�ق�ب
�قماع�ي  اد�يق الضمـان اال�ب ـا عامـا ��يـن �قكون الحكومـة )المركزيـة أو المحل�يـة أو ص�ن ا�ق �ن اريـة إ�ن �ب مسـاهمات إ�ب

ـة �بموارده(.   ـات الم�قعل�ق �ق الحكوم�يـة هـ�ي الي �قتحكـم �ن�ي ال�قد�ن

ـاق العـام عـىل ال�قعل�يـم والصحـة. و�نـ�ي  �قماعـ�ي �با�نـه اإل�ن�ن ـاق اال�ب ـد الدولـ�ي اإل�ن�ن �ق ـدوق ال�ن ـا( ص�ن �يعـرف )أ��يا�ن
ـالل المواز�نـة العامـة41. �قماع�يـة الـي �قتـم مـن �ن ـرى، �يضـم إل�يهمـا ال�قحويـالت اال�ب أ�ـوال أ�ن

 ) ـراح المال�ي �قماع�ي )زيـادة ال�ب ـاق اال�ب ط�يـة الموارد الالزمـة لإل�ن�ن مـة العمـل الدول�يـة أ�نـه �يمكن �قعغ طن و�قشـرح م�ن
ة42: الل أك�ثـر مـن طري�ق مـن �ن

م  د�يدة )م�ثـل �قمويل ال�قأم�ين الص�ـ�ي �ن�ي معطن ل�قهـا �بضم أعداد �ب ريـة أو مـد مطن �ب - زيـادة االشـ�قرااكت الحب
ـدر  طالـة(. و�قحب ـز أو �قعويضـات ال�ب اعـد أو العحب ـة �بمعاشـات ال�ق�ق �قماع�يـة الم�قعل�ق ـات اال�ب ـالد، وال�قأم�ي�ن ال�ب

ع. مراعـاة أن �قالئـم �قلـك االشـ�قرااكت �قدرة المسـاهم�ين عـىل الد�ن

38  ILO (2018), Social protection for older persons: Policy trends and statistics 2017–19, International Labor Organisation, Geneva.
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55212
39  ILO (2018), same reference.
40  OECD iLibrary, Social Protection.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-protection/indicator-group/english_3ddf51bf-en 
41 IMF 2017, Independent Evaluation Report on IMF and Social Protection, Previous Reference.
42  ILO, World Bank, A Shared Mission for Universal Social Protection (2016), Previous Reference.

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55212
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-protection/indicator-group/english_3ddf51bf-en


ات العامة �ق �ن - إعادة �قوزيع ال�ن

ة  ـق مـع مـد شـ�باكت الحما�ـي �قرا�ن ـع الضرائـب إذا مـا  �بد�ن �يـة. ويـزداد االل�قـزام  المـوارد الضري�ب - زيـادة 
الشـاب. السـاك�ن�ي  الهـرم  ذات  الـدول  �نـ�ي  اصـة  �ن �قماع�يـة،  اال�ب

�يع�ية. - زيادة الرسوم عىل اس�قهالك الموارد الط�ب

دمة الد�يون. �يض �ن �ن �يض الد�يون أو �قحن �ن ا�قج عن �قحن راح المال�ي ال�ن ادة من ال�ب - االس�ق�ن

زا�نة العامة  17 - ال�قحويالت من الحن

ر  صصـات المواز�نـة العامة ع�ب ـالل محن رامـج من �ن �يـة. �قمول هـذه ال�ب ة أو ع�ي�ن د�ـي ا �ن�ق ـح ومزا�ـي ـارة عـن م�ن هـ�ي ع�ب
ـام �قأم�يين. ويضم هـذا الدل�يل عددا  �يدون �بدون االشـ�قراك �ن�ي أي �نطن مـع الضرائـب. ويحصـل عل�يها المسـ�ق�ن �ب

رامج 43:  مـن األم�ثلة ل�قلـك ال�ب

ـات  �ب �يـة )م�ثـل و�ب الع�ي�ن ال�قحويـالت  أو    )18،19 ـد  �ن )ال�ب ـدي  �ق ال�ن الدعـم  �قماع�يـة: م�ثـل  ال�قحويـالت اال�ب  -
)20 ـد  �ن )ال�ب الكو�بو�نـات  أو  المـدارس( 

ا�بل كو�بو�نات. ا�بل الطعام، أو م�ق ا�بل مادي، أو م�ق د 25(: م�ثل العمل �بم�ق �ن - �برامج العمل الحكوم�ية )ال�ب

د 28( �ن ات: م�ثال ال�قعل�يم أو الصحة )ال�ب اء من المصرو�ن - اإلع�ن

د 30(. �ن ود )ال�ب د 29( ودعم الو�ق �ن ذاء، ال�ب - الدعم الع�يين )م�ثل دعم العغ

د 21( �ن وق سن مع�ين )65 عاما( )ال�ب �ين �ن ميع المواط�ن - معاش شهري لحب

�قماع�ية  ة اال�ب ـاق الحكومـ�ي عـىل الحما�ـي ـل مـن ��يـث اإل�ن�ن ـة العر�بيـة هـ�ي األ�ق ط�ق ـدر الذكـر �بـأن دول الم�ن ويحب
�نوب  �يا �ب ري�ق ه�ي أ�قل من مسـ�قواها �نـ�ي ا�ن عاد ال�قعل�يم والصحة(. �ن مالـ�ي )�باسـ�ق�ب ج المحي اإل�ب ا�ـق ة مـن ال�ن ك�نسـ�ب

الصحـراء، و�نصف مسـ�قواها �نـ�ي أورو�با.

د�ية مشروطة  18 - �قحويالت �ن�ق

ائها  وم �قلك األســـر �بإرســـال أ�ب�ن را �بشـــرط م�ثال أن �ق�ق �ق مة )شـــهرية( �بحق األســـر األك�ثر �ن �قطن وعات م�ن ه�ي مد�ن
ة عىل الزيارة الو�ـــدة الصح�ية... وهكذا44. �ب إلى المدرســـة و/أو المواطن

43  GSDRC, Social Protection, The Governement and Social Development Centre, UK. https://gsdrc.org/wp-content/uploads/201910//
SPGuide_Fig1.jpg
44  John Loser, Berk özler and Patrick Premand and (2021), What Have We Learned About Cash Transfers?, World Bank Blogs, World Bank, 
Washington DC.  website: https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/what-have-we-learned-about-cash-transfers

https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/what-have-we-learned-about-cash-transfers
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ـــد �يكون  ر. و�ق �ق ع معـــدالت ال�ن اطـــق، ��يـــث �قر�ق�ن ـــدم �قلك المســـاعدات �ن�ي �بعـــض الم�ن ويمكـــن أن �ق�ق
�ق�يار/اســـ�قهداف45 �قلك األســـر من  ـــد �ي�قم ا�ن در مع�ين أو�ق �ن ـــة، أو �ب ئـــات عمرية مع�ي�ن �يدون من �ن المســـ�ق�ن
رامج ه�ي  ـــات(. و�قحولت �قلك الوســـ�يلة وهـــذه ال�ب �يـــاس اال��ق�يا�ب ـــارات �ق �ق�ب ـــالل �نماذج إ�صائ�يـــة )ا�ن �ن
ل�يد�ية  ـــرى أك�ثر �ق�ق د�يل عن �برامج أ�ن �قها الحكومـــات ك�ب �ق �يـــرة، وط�ب وات األ�ن ر �ن�ي الســـ�ن �ق ضلـــة لعالج ال�ن الم�ن

�قماع�ية.  ــة اال�ب للحما�ـي

رد مشـــكلة  ا وه�يكل�ية عن محب �يا �بح�قا لمشـــكلة أك�ثـــر �قرك�ي�ب �ن دم »عال�ا �ق�ق دوهـــا �بأ�نها �قســـ�قحن �ق�ق ـــادل م�ن ويحب
�قصادي«46.   اال�ق ر  �ق ال�ن

د�ية المشـــروطة  �ق �نك الدول�ي أن المســـاعدات ال�ن ـــة ال�ب راء �نـــ�ي الموضوع عىل مدو�ن �ب وك�قـــب �ثال�ثة من الحن
ى األســـر �قلك المســـاعدات، م�ثـــل زيادة االل�قـــزام �بالحضور �ن�ي المدرســـة،  اء ما �ي�قل�ق ـــت آ�ثارها �نـــ�ي أ�ث�ن �ث�ب
ال. ذ�ية لألمهـــات واألط�ن دمات الصح�ية وعـــىل ال�قعغ ال عـــىل الحن �ب ال، وزيـــادة اإل�ق �يـــض عمالـــة األط�ن �ن و�قحن

زم  ـــ�ي وال�ق�ق د�ن مو ال�ب ـــاؤل �قتعلق �بال�ن اب لل�ق�ن د�ية �بأســـ�ب �ق ا �بعض الدراســـات الحد�ي�ثة للمســـاعدات ال�ن أمد�ق�ن
ــار طويلة المدى الي  �ي مـــن الدالئل عىل اآل�ـث د ما �يك�ن ـــه ال �يو�ب وات. إال أ�ن مس ســـ�ن ال �قحت �ن لـــدى األط�ن
هائ�ية �بين  ــة ال�ن ذ�ـي ات ال�قعغ ر�ب رامج، م�ثـــل محن �يد�ين من ال�ب �ييرا ذا شـــأن لدى المســـ�ق�ن من شـــأ�نها أن �قرصد �قعغ

�ين. العغ اب ال�ب ول ال�نســـاء إلى ســـوق العمل �بين الشـــ�ب ال، أو ال�قعلم أو د�ن األط�ن

ة  �ير المســـ�قهد�ن ال األســـر عن ذ�ية �بين أط�ن ا�قم ســـوء ال�قعغ رامج، “�ق�ن ة عن �قلـــك ال�ب ا�قحب �ية ال�ن ومـــن اآل�ثار الســـل�ب
�قماع�يـــة �ن�ي �قلك  ــة اال�ب �يمة الحما�ـي �قـــزل �ق ـــد  �قحن ذائ�يـــة الهامة47. كما �ق �بســـ�بب زيادة أســـعار الســـلع العغ
ضل  ـــإن أ�ن ـــات. ومن �ثم �ن �يـــاس اال��ق�يا�ب ار �ق �ق�ب وعـــات، عن طريـــق �رمان مـــن �يســـ�ق�بعدهم اال�ن المد�ن
رى �ن�ي إطار س�ياســـة �ما�ية  ها �برامـــج أ�ن د�ية المشـــروطة ه�ي �قلك الـــي �يصا��ب �ق �برامـــج المســـاعدات ال�ن

شاملة48. �قماع�ية  ا�ب

�ير مشروطة د�ية عن   19 - �قحويالت �ن�ق

ـة  ا�بة �كوم�يـة �نـ�ي �ـاالت الصدمـات الم�قعل�ق �قماع�يـة اكسـ�قحب ة اال�ب ـر أداة أساسـ�ية مـن أدوات الحما�ـي �قع�ق�ب
�ير المشـروطة،  د�ية عن �ق لم للمسـاعدات ال�ن ا�بلة لل�قأ�ق وية و�ق مة �ق م وضـع أ�نطن �يـد-19. وإذا �ـق ـاخ أو �بو�بـاء كو�ن �بالم�ن
الـغ الـي �يحصـل عل�يهـا  �يمـة الم�ب ـع مـن �ق ط�يـة و/أو �قر�ن �يمكـن ل�قلـك اآلل�يـة مـن أن �قتوسـع سـريعا �نـ�ي ال�قعغ

�يدون الحال�يـون. المسـ�ق�ن

�يدون  د �يكون المسـ�ق�ن ـر. و�ق �ق ـع معدالت ال�ن اطـق، ��يث �قر�ق�ن ـدم �قلـك المسـاعدات �نـ�ي �بعض الم�ن �يمكـن أن �ق�ق
�نك الدولـ�ي أ�نها �قحل سـريعا محل المسـاعدات  ـراء ال�ب �ب ـدر مع�يـن. ويال�ظ �ن �ن ـة، أو �ب ئـات عمريـة مع�ي�ن مـن �ن

راء. �ق �يـر ال�ن �يد عن ـة، كمـا أ�نهـا �ق�ن دوهـا ]أ�نهـا مكل�ن �ق�ق ـول م�ن ة المشـروطة49. وي�ق د�ـي �ق ال�ن

45  انظر تعريف االستهداف �في البند 12.
46  Marta Luzes (2017), The Limits of Cash Transfers: A Critique of a Malawi Intervention Open Data Challenge.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Participante_No_3_The_Limits_of_Cash_Transfers.doc.pdf
47  John Loeser, Berk özler and Patrick Premand and (2021), What Have We Learned About Cash Transfers?,، مرجع سابق ذكره.

48  المرجع السابق.
49  المرجع السابق

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Participante_No_3_The_Limits_of_Cash_Transfers.doc.pdf


  20 - كو�بو�نات ال�قعل�يم

ل الحق �ن�ي  ـــرض أن �قك�ن د�ية �قم�نحهـــا الحكومة �بعغ �ق ه ال�ن د�ية أو مســـاعدة شـــ�ب �ق هـــ�ي �نوع من ال�قحويالت ال�ن
ر. و�قط�بق هـــذه األداة �ن�ي  ـــرض آ�ن دام �قلـــك ال�قحويالت �ن�ي أي عن ها. وال �يمكن اســـ�قحن �ق�يـــار مدرســـة �بع�ي�ن ا�ن

م�ية(. �قصـــادي وال�ق�ن مة ال�قعاون اال�ق طن ـــدم )م�ن عدد مـــن دول العالم الم�ق�ق

م�ي ملحـــوظ. كما أ�نها  ــر �قضحن زا�نة العامـــة �بدون أي أ�ـث ـــالل الحن ـــات ال�قعل�يم من �ن ويمكـــن �قمويل كو�بو�ن
�ية وإ�قا�ة مـــدارس أك�ثر  هـــات الد�ي�ن ـــة �بأســـال�يب ال�قعل�يم وال�قو�ب �يـــارات العائلة الم�قعل�ق �قتم�يز �ب�قوســـيع �ن
الل�ية أعىل �بح�يث  �يق اســـ�ق�ق �يد�ين مـــن الكو�بو�نات. وهكذا �قســـاعد المدارس عـــىل �قح�ق ة أمام المســـ�ق�ن كل�ن
ل  اهج، وســـ�ب ، والم�ن اء والمدرســـ�ين مســـؤول�ين عـــن �قد�بير ال�قمويـــل اإلضا�ن�ي لس األم�ن �يكـــون المد�ير ومحب
�يد  اص ويســـ�ق�ن طاع الحن د ال�ق ـــال لك�ي �ي�قوا�ب ســـح المحب واعد االل�قحاق �بالمدرســـة. كما �ق�ن ة و�ق �ييم للطل�ب ال�ق�ق

الحكوم�ية. المـــدارس  ا�نب  �بحب العـــام  ال�قمويل  من 

ة.  �قل�ن �يـــن المحن ئـــات المواط�ن ـــص اال�ندماج �بين �ن �يه من �ن�ق د �قتســـ�بب �ن ـــات ال�قعل�يـــم لما �ق ـــد كو�بو�ن �ق�ق و�ق�ن
ام  اصـــة، �قارك�ين �نطن ال إلى المـــدارس الحن ة األك�ثـــر د�ن �ق�يارات، عـــادة ما �يذهـــب الطل�ب »��يـــن �قتعـــدد اال�ن
«، وهـــذا �يهدد �بدوره  ام ال�قعل�يم�ي طن ا�ن�ي �نـــ�ي ال�ن �قم�ـــ�ي و�ث�ق ســـام محب ، مما �يؤدي إلى ا�ن�ق ال�قعل�يـــم الحكوم�ي

.50 �قماع�ي ال�قماســـك اال�ب

رى. دمات أ�ن ذاء أو �ن راء أ�يضا كو�بو�نات عن �ق د �قوزع الحكومات عىل ال�ن و�ق

ل األســـر �باكمل  ـــات ال�قعل�يم، ��يث �قتك�ن �يا إلى �برامج كو�بو�ن ري�ق ة الشـــرق األوســـط وشـــمال أ�ن ر م�نط�ق �ق�ق و�ق�ن
اق الحكوم�ي  اوت. �ن�ي ��يـــن أن اإل�ن�ن ســـام وال�ق�ن اص، وهو مـــا �يحلق المزيد من اال�ن�ق مصاريـــف ال�قعل�يم الحن
ـــرى �ول العالم  اطق أ�ن �يهة �ن�ي م�ن ة أ�قل مـــن الدول الشـــ�ب اشـــئة �نـــ�ي الم�نط�ق عـــىل ال�قعل�يم �ن�ي الدول ال�ن

اق عـــىل ال�قعل�يم(.   رد من اإل�ن�ن ا�قج المحـــي أو �ب�نص�يب ال�ن ة من ال�ن �يســـت ك�نســـ�ب )إذا ما �ق

 

اعد اق الحكوم�ي عىل ال�ق�ق �ن   21 - اإل�ن

طوعـــة lump-sum payments الي �يحصل  وعـــات الم�ق �يهـــا المد�ن د�ية �بما �ن �ق وعـــات ال�ن هـــ�ي كل المد�ن
ار الســـن ومعاشـــات �قدامى المحار�بين.  عل�يها ك�ب

كر.  و�قشمل أولئك الحاصل�ين عىل المعاش الم�ب

كما �قشمل الذ�ين �يعولهم صا�ب المعاش. 

م�ية( �قشـــمل �قلك المعاشـــات كذلك  �قصـــادي وال�ق�ن مـــة ال�قعاون اال�ق طن دمـــة )أعضاء م�ن �ن�ي الـــدول الم�ق�ق
اء ال�يوم وإعـــادة ال�قأه�يل وعدد  ــة أ�ث�ن زل�ية والرعا�ـي ون م�ثل المســـاعدة الم�ن ها المســـ�ن دمـــات الي �يح�قا�ب الحن

رى.51 األ�ن �يـــة  الع�ي�ن المزا�يا  من 

50  OECD (2017), School Choice and School Vouchers, an OECD Perspective, Organization of Economic Cooperation and Development, Paris.
https://www.oecd.org/education/School-choice-and-school-vouchers-an-OECD-perspective.pdf
51  OECD iLibrary, Social Protection, Organization of Economic Cooperation and Development. website : https://www.oecd-ilibrary.org/
social-issues-migration-health/social-protection/indicator-group/english_3ddf51bf-en 

https://www.oecd.org/education/School-choice-and-school-vouchers-an-OECD-perspective.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-protection/indicator-group/english_3ddf51bf-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-protection/indicator-group/english_3ddf51bf-en
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وق ســـن 65، أو  راء �ن �ق د�ية لل�ن و�ن�ي مصـــر، �بدأ �بر�نامج كرامـــة، �ن�ي عام 2015، وهـــو �بر�نامج مســـاعدات �ن�ق
عهم عن العمل.   ة أو مـــرض �يم�ن ـــراء الذ�ين �يعا�نون مـــن إعا�ق �ق لل�ن

طالة اق الحكوم�ي عىل ال�ب �ن صصات اإل�ن   22 - محن

صصات  طالة. و�قتضمن هـــذه المحن ـــاس ل�قعويضهم عـــن ال�ب د�ية الي �يحصـــل عل�يها ال�ن �ق ــا ال�ن هـــ�ي المزا�ـي
�قماع�ي ألولئك المشـــ�قرك�ين  وعات الضمان اال�ب ة إلـــى مد�ن �قلـــك األموال الي �قت�يحهـــا المواز�نة العامة، إضا�ن
�قصاد أو ســـوق العمل  ـــروف اال�ق ـــوا �بعد ســـن المعاش، و�قعطلـــوا عن العمل �بســـ�بب طن لعغ ــن لم �ي�ب الذ�ـي

إراد�قهم52. ة عـــن  ار�ب الحن

ام  اب �ن�ي الم�ق ه الشـــ�ب �يا ه�ي مشـــكلة �قوا�ب ري�ق طالة �ن�ي دول الشـــرق األوسط وشـــمال أ�ن ر مشـــكلة ال�ب �قع�ق�ب
اب  لغ �بطالة الشـــ�ب اب �نـــ�ي العالم. و�ق�ب طالة �بين الشـــ�ب ة �بأعىل معـــدالت لل�ب ـــى الم�نط�ق األول. ��يـــث �قحطن
مة الصحة  طن طالـــة، وه�ي األعىل �بين ال�نســـاء53. و�قرصـــد م�ن �نـــ�ي لم�قوســـط �وال�ي %50 مـــن كل أ�نواع ال�ب

ة �يحصلون عـــىل �قعويضات. ـــط من العاطل�ين �نـــ�ي الم�نط�ق �ق العالم�يـــة أن %8.7 �ن

ع �قوزيع  د �يشـــحب . كما �ق مو اال��قوائـــ�ي عـــة للطلب الكي وزيـــادة ال�ن طالة د�ن ر �قعويـــض ال�ب ويمكـــن أن �يو�ن
�يل الم�ثال، لـــو �قررت  طالـــة ال�نســـاء عىل االل�قحاق �بســـوق العمـــل. و�ن�ي مصـــر عىل ســـ�ب �قعويضـــات ال�ب
�يها )أ�قل من 100 دوالر �بأســـعار عـــام 2022(،  �ن لـــغ 1500 �ب الحكومـــة �قوزيع �قعويـــض �بطالة شـــهري �ي�ب

وية54.  مال�ي المـــوارد الحكوم�ية الســـ�ن ة �قعـــادل �وال�ي %5 مـــن إ�ب ســـوف �قكون ال�قكل�ن

زا�نة العامة55 23- المزا�يا العائل�ية الممولة من الحن

ال.  صص �صريا لألســـر ولألط�ن �يها الدعم المالـــ�ي المحن ـــه إلى العائالت، �بمـــا �ن اق العام المو�ب هـــ�ي اإل�ن�ن
ويشـــمل �ثال�ثة أ�نواع: 

ال ة �باألط�ن د�ية الم�قعل�ق �ق أ- ال�قحويالت ال�ن

ل(. ل األسرة، و�بحسب عمر الط�ن �قالف د�ن �قلف �با�ن د �قحن ل )و�ق صصات عن كل ط�ن - محن

ازات الوضع ولألسر ذات العائل الوا�د. �قرات إ�ب اء �ن دي أ�ث�ن - دعم �ن�ق

�يـــر الحضا�نات  ها األســـر )دعم ع�يين( م�ثـــل �قو�ن دمـــات الـــي �قح�قا�ب �قماعـــ�ي عىل الحن ـــاق اال�ب �ن - اإل�ن
دمات. دي ل�قلـــك الحن كـــر، أو �بـــدل �ن�ق صـــول ال�قعل�يم الم�ب و�ن

52  OECD iLibrary, Social Protection, Same reference.
53  ILO (2009), Growth, employment and decent work in the Arab region: Key policy issues, مرجع سابق ذكره. 

انية العامة ف
54  حسابات الباحثة من بيانات الم�ي

.Ibid  55



زل�يـــة ومراكز الرعا�ية  ال م�ثل المســـاعدة الم�ن اشـــر لألســـر ذات األط�ن اشـــرة أو �قمويل م�ب دمات م�ب - �ن
ة. المح�قا�ب األســـر  من  ال  لألط�ن

د�ية  صصـــات �ن�ق الل محن ة ومســـاعدات مال�يـــة إما من �ن اب من األســـر المح�قا�ب امة للشـــ�ب - أماكن إ�ق
�ية.  ضري�ب اءات  إع�ن أو 

طاع العائيل    �قماع�ية إلى ال�ق ب- المزا�يا اال�ب

موع�ق�ين: س�يم �قلك المزا�يا إلى محب �يمكن �ق�ق

دمات  �ير أ�نواع محـــددة من الســـلع والحن صصـــة ل�قو�ن �يـــة. وه�ي �قكـــون محن �قماع�يـــة ع�ي�ن 1 - �قحويـــالت ا�ب
ر كو�بو�نات  هـــا. و�قع�ق�ب ا�ق �ن ه إ�ن صـــوص أو�ب رار �بحن اصـــة ال�قعل�يم والصحـــة(، و�بال�قال�ي ال �يكون لألســـرة أي �ق )�ن

ــات الم�قحدة من أهـــم األم�ثلة. ال�قعل�يـــم �ن�ي الوال�ـي

ـــود �ن�ي أي من  �ق دام ال�ن د�ية، و�قســـمح للعائالت �باســـ�قحن �ية. وه�ي عادة �ن�ق �يـــر ع�ي�ن �قماع�ية عن 2 - �قحويـــالت ا�ب
مة الضمان  ـــالل أ�نطن د �قكـــون ممولة مـــن المواز�نة العامـــة أو من �ن ل األســـرة. و�ق اق دا�ن ـــاالت اإل�ن�ن محب

ـــروف طارئة.  هة طن �قة لموا�ب ، وعادة ما �قكـــون مؤ�ق �قماعـــ�ي اال�ب

ز56 �قماع�ي �ن�ي �الة العحب اق اال�ب �ن 24- اإل�ن

ـــاء العمل. ويمكـــن أن �قكون �ن�ي شـــكل �قحويالت  ـــة أو اإلصا�بة أ�ث�ن ويكـــون ذلك �ن�ي �الـــة المرض، اإلعا�ق
. زئ�ي ز الـــكي أو الحب ة مـــع �الة العحب اســـ�ب د�ية م�ق�ن �ن�ق

ـــة عن �وادث أو أمـــراض أصا�بت المواطن �نـــ�ي مر�لة ما من  ا�قحب ـــة الورا�ث�ية أو ال�ن ط�ي �ـــاالت اإلعا�ق و�قعغ
. �قه ��يا

ها: ة عن العمل أو عن المرض، وم�ن ا�قحب اق عىل اإلصا�بات ال�ن د أ�يضا اإل�ن�ن �ن وي�قضمن هذا ال�ب

ازات المرض�ية. اء اإل�ب - �قعويضات �يحصل عل�يها العامل أ�ث�ن

ة �بها م�ثل المعاش. وعات الم�قعل�ق ز والمد�ن - �قعويضات �ن�ي �الة العحب

ل �قة لل�قعويض عن �ن�قص الد�ن اشرة �ن�ي �الة المرض أو اإلصا�بة المؤ�ق د�ية م�ب - �قحويالت �ن�ق

�يرهـــا من المزا�يا  ــة وإعادة ال�قأه�يل وعن زل�ية والرعا�ـي دمـــة الم�ن وعة م�ثل الحن دمات مدعومـــة أو مد�ن - �ن
. �ية لع�ي�ن ا

56  Ibid.
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ويشمل:

�يف ودعم اإلدارة.   �يف الحكوم�ية م�ثل عروض ال�قوطن دمات ال�قوطن - �ن

 . ة أو ال�قدريب ال�قحويي أو ال�قدريب الحر�ن�ي �ي�ن اء أداء الوطن - ال�قدريب، سواء أ�ث�ن

ـــاظ �بالعامل�ين أو  وم �باال��ق�ن ــدة أو ك�ي �ق�ق د�ـي ات �ب وم �ب�قع�يي�ن دم إلى الشـــراكت الـــي �ق�ق �يف الم�ق - دعم ال�قوطن
ة.  �ي�ن س الوطن للمشـــاركة �ن�ي �ن�ن

 . طاع الحكوم�ي اشرة �ن�ي ال�ق ائف الم�ب لق الوطن و�ن

طالة  دي �نـــ�ي �الة ال�ب �ق ـــل، الدعم ال�ن دي �ن�ي �الـــة عدم العمل م�ثل الدعـــم ال�قكم�يي للد�ن �ق - الدعـــم ال�ن
طالة. طالة، ال�قأم�يـــن ضد ال�ب ـــت، إعا�نة ال�ب زئ�يـــة، أو �ن�ي �الـــة العمل ل�بعض الو�ق الحب

�يض عدد العامل�ين. �ن الس أو �قحن - ال�قعويضات �ن�ي �الة اإل�ن
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ئات:  ها �ن�ي أر�بعة �ن �ي�ن ه�ي س�ياسات أو �برامج �يمكن �قص�ن

ة �ي�ن - مساعدة �ن�ي ال�بحث عن وطن

ول سوق العمل - �قدريب لد�ن

ور ا�قورة األ�ب �قسام �ن ور، أو ا�ق اص )م�ثل دعم األ�ب طاع الحن ح لل�ق �يف �قم�ن ز لل�قوطن - �وا�ن

طاع العام أو الحكوم�ي - �برامج العمل �ن�ي ال�ق

تلـــك البرامـــج مصممة بحيث تزيد مـــن الفرص المتاحة أمام هـــؤالء الذين يبحثون عـــن عمل ويهدفون 
إلـــى تنمية رأس المال البشـــري مثـــال من خالل تدريـــب القوى العاملة ومســـاعدتهم لرفـــع إنتاجيتهم 
وإليجـــاد فرص عمل جديدة كي يبقوا مســـتحقين للدعم. فسياســـات العمل النشـــطة تتطلب ســـلواك 
معينـــا من مســـتحقي الدعم، بحيـــث تصبح العالقـــة تبادلية من طرفيـــن: يحصل العامـــل عىل الدعم 
مقابـــل أن يجتهد فـــي تلقي تدريب مـــا. وأحيانا يعاقـــب العامل بحرمانه مـــن الدعم إذا لـــم يلتزم بما 

هو مطلـــوب منه58.

57  OECD iLibrary, Social Protection
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-protection/indicator-group/english_3ddf51bf-en 
58  ILO (2016), Report on Active Labour Market Policies, International Labour Organization, Geneva. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_490982/lang--en/index.htm#:~:text=Active%20labour%20market%20
policies%20are,looking%20for%20jobs%20and%20employers. 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-protection/indicator-group/english_3ddf51bf-en


ومن الممكن لتلك السياســـات أن تشـــجع القطـــاع الخاص عىل توظيـــف العمالة قليلـــة المهارات، أو 
كبيرة الســـن، مـــن أجل حمايـــة بعض الفئات مـــن االســـتغناء عنها. كما يمكـــن أن تقـــوم بدعم برامج 
األشـــغال الحكومية والي توفر عمـــال مؤقتا في قطاع إنتاج الســـلع والخدمات في القطـــاع الحكومي59. 

وكل تلـــك البرامج تكـــون ممولة عبـــر ميزانية الدولة.

وتفيد دراســـات عن سياســـات العمل النشـــطة أنها أكثر جدوى فـــي الدول المتقدمـــة )أ’عضاء منظمة 
التعـــاون االقتصـــادي والتنمية( مقارنة بالـــدول النامية والناشـــئة مثـــل دول أمريـــا الالتينية. وجدت 
إحـــدى الدراســـات الني نشـــرتها منظمـــة العمل الدوليـــة أن المســـاعدة في البحث عـــن وظيفة هي 
وســـيلة قليلـــة التكلفة وفعالـــة )خاصة حين يكـــون االقتصاد في حالة ازدهار(، وتناســـب الشـــباب في 
أمريـــا الالتينية أكثر من شـــباب الـــدول المتقدمة60. كما يؤثـــر دعم األجور بشـــكل إيجابي عىل المدى 

الطويـــل، ولكـــن أقل في حالـــة العاملين من كبار الســـن.

املة 27- س�ياسات سوق العمل الحن

راد �ن�ي �ـــال �قعطلهم عن العمـــل �قعويضات  رد دعـــم األ�ن طالة. والي �قهـــدف إلى محب ـــات ال�ب م�ثـــل �قأم�ي�ن
�قماع�ية. ـــات اال�ب ـــز أو اإلصا�بة، مزا�يا األمومة. وهـــ�ي كلها من الممكن أن �قمول من اشـــ�قرااكت ال�قأم�ي�ن العحب

�ية وشـــروط العمل. وه�ي  ر، الســـالمة المه�ن ـــى لأل�ب وق العامل�يـــن م�ثل الحد األد�ن ــة ��ق �قشـــريعات لحما�ـي
ل ضمان  ـــاه العامل�يـــن لد�يه، و�قصدر �قشـــريعات مـــن أ�ب ـــوق عـــىل صا�ب العمـــل أن �يل�قـــزم �بها �قحب ��ق

االل�قـــزام �بهـــا61: 
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�قماع�ية )م�ثل  دمـــات اال�ب دمة مـــن الحن ون إل�يها من ســـداد رســـوم �ن ـــ�ي أولئك الذ�ين �يح�قا�ب هـــ�ي أداة �قع�ن
ال أو �قلك الـــي �قتعرض لصدمة  ئات األ�قل د�ن اء المال�ية عـــن ال�ن �يـــف األع�ب �ن ال�قعل�يـــم أو الصحة( وذلك ل�قحن
دمـــة. م�يز�قها ه�ي أال �يشـــكل هذا  ــم �قلك الحن د�ـي ـــاء �ب�ثمن �ق�ق در�قها عن الو�ن ــة أو صح�يـــة �قعـــوق �ق �قصاد�ـي ا�ق
ائه من مصاريف المدرســـة  ا إلع�ن دم الطالـــب طل�ب دمة، م�ثـــال أن �ي�ق ـــ�ي الحن العبء المـــادي �ائال دون �قل�ق

59  ILO (2016), Report on Active Labour Market Policies, International Labour Organization, Geneva. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_490982/lang--en/index.htm#:~:text=Active%20labour%20market%20
policies%20are,looking%20for%20jobs%20and%20employers
60  ILO (2016), Report on Active Labour Market Policies, International Labour Organization, Geneva. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_490982/lang--en/index.htm#:~:text=Active%20labour%20market%20
policies%20are,looking%20for%20jobs%20and%20employers
61  Social Protection.org : https://gsdrc.org/wp-content/uploads/201910//SPGuide_Fig1.jpg

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2019/10/SPGuide_Fig1.jpg
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د �نـــ�ي دول العالم ال�ثالـــث والدول ذات  ة �ن�ي الدراســـة، ��يث �نحب ـــام الطل�ب �قطن امعـــة، �يســـاعد عىل ا�ن أو الحب
اع ال�نســـي �ن�ي مصاريف  ون من ال�قعل�يم �بســـ�بب االر�ق�ن ر�ب ـــة �يحن �يـــرة مال�يين الطل�ب �ق ل الم�قوســـط وال�ن الد�ن
�ق�يات  ـــ�ي ال�ن ـــات ال�قعل�يم، وعـــادة ما �قعا�ن اء �بمصرو�ن المـــدارس الحكوم�ية وعدم �قدرة أســـرهم عـــىل الو�ن
د �قعرض  ات. ويع�يب عـــىل هذه األداة أ�نهـــا �ق اء مـــن المصرو�ن �يـــة اإلع�ن ود إماك�ن راء عـــدم و�ب أك�ثـــر من �ب

ـــاء أو الوصم. دريم طلب اإلع�ن ادرين للحرج مـــن �ق�ق �يـــر ال�ق �يـــن عن المواط�ن

ذاء  29 - �برامج دعم العغ

دمـــة مـــن الحكومة إما إلـــى �قطـــاع مـــا أو مزارع�ين أو  هو شـــكل مـــن أشـــاكل المســـاعدة المال�ية م�ق
راء.62 �ق ة إلـــى ال�ن ـــض ال�قكل�ن �ن حن ـــل إ�قا�ة طعـــام م�ن مســـ�قهلك�ين، من أ�ب

�يرة لشـــراء  �ق ذ شـــكل الدعم الع�يين: م�ثـــل كو�بو�نات الطعام الي �قم�نحها الحكومة إلى األســـر ال�ن ـــد �قتحن أو �ق
ـــذاء �قوزعهـــا الحكومة عىل  ـــواع الطعـــام. أو كم�يات محـــددة من أ�نواع محـــددة من العغ ما �قشـــاء من أ�ن

�قرات الحـــروب والكوارث.  ذ شـــكل الدعم المعمـــم �ن�ي �ن د �قتحن ئ�ين، و�ق �يـــرة، أو الال�ب �ق األســـر ال�ن

ذ�ية المدرس�ية. ذ شكل �برامج ال�قعغ د �قتحن و�ق

ـــاه، م�ثل �برامج  ماه�يري أك�ثر ممـــا عداها من �برامج الر�ن رامج �بأشـــاكلها �ب�قأ�ييد ســـ�يايس و�ب و�قتم�قـــع �قلك ال�ب
ذ�ية. ها أ�نها �قساعد �ن�ي �قحســـ�ين ال�قعغ دي �بســـ�بب الشـــائع ع�ن �ق الدعم ال�ن

�يـــق المدعوم أو  ذائـــ�ي المعمم، م�ثل الد�ق د �برامـــج للدعم العغ ـــرب واألردن، �قو�ب �نـــ�ي مصـــر و�قو�نس والمعغ
رامج  ـــاء �قلك ال�ب ل�يص أو إلعغ ـــع الحكومات �نحـــو �ق�ق ـــد الدول�ي �ن�ي د�ن �ق ح ص�ندوق ال�ن ـــز المدعـــوم. و�نحب �ب الحن

.2021-2011 �قـــرة  ال�ن ـــالل  �ن وذلك 

�يرة. �ق دم الحكومات األرز المدعم والعدس للعائالت ال�ن �يس�يا، �ق�ق د وأ�ندو�ن �ن�ي اله�ن

لـــون عل�يها، ألن  �ب عة ال �ي�ق ول المر�ق�ن ميع، إال أن أصحـــاب الد�ن هـــة للحب رامج معممة أي مو�ب ـــر �قلـــك ال�ب �قع�ق�ب
رامج �بأ�نهـــا »ذا�ق�ية االســـ�قهداف«. �ن�ي  اللهـــا �قكون رد�يئة لهذا �قســـمى �قلـــك ال�ب الســـلع المعروضـــط من �ن
ل ال20%  �ب لدي المدعوم أك�ثـــر من �ق ز ال�ب �ب �يل الم�ثال، �يســـ�قهلك الحن اطـــق الحضرية �ن�ي مصر، عىل ســـ�ب الم�ن
اه  �يدة ل�قحســـ�ين ر�ن ز وســـ�يلة �ب �ب ر دعم الحن ـــال. لهذا �يع�ق�ب ئة األعىل د�ن ار�نة �بال�ن ال من الســـاكن م�ق ـــل د�ن األ�ق

راء63. �ق ســـاكن الحضر من ال�ن

د �يســـ�قهلكون الطعام  راء �ق �ق �يد �بـــأن ال�ن ــد من األد�بيات الـــي �ق�ن اك �قدر م�قزا�ـي �يات، ه�ن ا�نب الســـل�ب و�نـــ�ي �ب
راء �ن�ي العالم  �ق �يـــة ال�ن ال�ب �يـــة ��يث �يع�يش عن اطق الري�ن �يـــدة. كما أن الم�ن ذ�ية الم�ن المدعوم عىل �ســـاب األعن
ضاء  ـــرى لل�ق مة أ�ن ون إلـــى أ�نطن ـــد �يح�قا�ب �يه، و�ق ـــد ال �يصل إلى مســـ�قح�ق ذائ�ي �ق إن الدعـــم العغ ، �ن امـــ�ي ال�ن
62  UNESCWA, on Food Subsidies, United Nations : https://archive.unescwa.org/food-subsidies 
63  Richard H. Adams Jr. (2000), Self-Targeted Subsidies: The Distributional Impact of the Egyptian Food Subsidy System. Policy Research 
Working Paper;No. 2322. World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/1098622207/

https://archive.unescwa.org/food-subsidies
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22207


ذاء المســـ�قورد  ا�قورة العغ ر إلى وضع الـــدول العر�بية، ��يث �قتـــزاوج �ن طن ــة. و�بال�ن ذ�ـي ر و�برامـــج لل�قعغ �ق عـــىل ال�ن
�يـــة )م�ثل أ�ثر �رب  ار�ب رامـــج الحكومات �ن�ي وضـــع هش مال�يـــا إزاء أي صدمات �ن ـــة �قضع �قلك ال�ب اهطن ال�ب

مـــح �ن�ي مصر(. ا�قورة واردات ال�ق �يا عـــىل �ن روســـ�يا �ن�ي أوكرا�ن
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طاع العائـــي(. ويص�نف دعم  �ين ودعم المســـ�قهلك�ين )األســـر- ال�ق حب �ق�ن ـــة إلى دعم الم�ن ســـم دعم الطا�ق �ق �ي�ن
�ين هـــو دعم رديء،  �قحب ه إلـــى الم�ن ـــة المو�ب م دعـــم الطا�ق �يد ودعـــم رديء. معطن ـــة إلى  دعـــم �ب الطا�ق
ـــة الملو�ثة،  ة الطا�ق �قصاد�ية ك�ث�ي�ن اعـــات واأل�نشـــطة اال�ق اه الص�ن ص�يص المـــوارد �قحب أل�نه �يؤدي إلى ســـوء �قحن
ا�بل، �ق�نصـــح األمم الم�قحدة  وع من الدعـــم. و �ن�ي الم�ق ع عـــن هذا ال�ن ذة �قدا�ن ا�ن موعـــة مصالح �ن لـــق محب ويحن
ر. ويعـــد دعم الكهر�باء  �ق �قشـــالهم مـــن دائرة ال�ن راء إلى ��ين ا�ن �ق ه إلى ال�ن �يـــد المو�ب ـــاظ �بالدعم الحب �باال��ق�ن
ـــال، وهو �بد�يل  راء، أل�نه �يســـاعد عىل ال�قحص�يـــل العلم�ي لألط�ن �ق ـــه إلى ال�ن �يد المو�ب مـــن أم�ثلة الدعـــم الحب

شـــاب.  مامة واأل�ن ار�نة �بحرق ال�ق ئة والطهـــو م�ق ا لل�قد�ن ـــل �قلوي�ثا وأك�ثـــر أما�ن أ�ق

ه إلى المســـ�قهلك�ين �بدعوى  ة المو�ب لص من دعـــم الطا�ق ـــدوق الدول�يين �بال�قحن �نك والص�ن ـــادي كل من ال�ب �ي�ن
�يرة من  ة ك�ب ة �يم�ثل �نســـ�ب ات أن دعـــم الطا�ق ـــ�ي االل�ق�ن �غ �ب ـــراء، إال أ�نه �ي�ن �ق �يد ال�ن �ياء أك�ثر مـــا �ي�ن �ن �يـــد األعن ـــه �ي�ن أ�ن
�قصاد�ية وعىل رأســـها الزراعة والمواصالت  اشـــر أ�نشـــط�قهم اال�ق �ير م�ب �يرة، كمـــا أ�نه دعم عن �ق ل األســـر ال�ن د�ن

لة.  �ق �ية وعر�بات الطعـــام الم�ق�ن ماع�ية والمطاعم الشـــع�ب الحب

�يرة  اعات ك�ب ــا الر�ق�ن اد�ـي ــدة، �ق�ن وات عد�ـي �يا عىل ســـ�ن لص مـــن الدعم الرديء �قدريحب ـــ�ي أن �ي�قم ال�قحن �غ �ب كمـــا �ي�ن
م. �ن�ي معـــدل ال�قضحن

م�ية  �يـــق الهدف الســـا�بع من اهـــداف ال�ق�ن �يل �قح�ق ة أمرا هامـــا �ن�ي ســـ�ب ـــى دعـــم الطا�ق �ق ــة، �ي�ب ها�ـي و�نـــ�ي ال�ن
ولة«.64 ة �بأســـعار مع�ق �ي�ن ـــة �نطن المســـ�قدامة »طا�ق

64  Salma Hussein (2020), The Four Flows: The IMF- Egyptian plan to reduce energysubsidies, the Egyptian initiative for Personal Rights. 
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_four_misconception_in_egy-monetary_fund_2020.pdf 

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_four_misconception_in_egy-monetary_fund_2020.pdf
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ادل�ي   31- الدعم ال�ق�ب

�قج  ـــس الم�ن �ن ـــر، أو �ن �قج آ�ن ة مـــن م�ن �ق �قج ما عـــن طريق األر�بـــاح الم�قح�ق وم م�نشـــأة �ب�قمويـــل م�ن ��يـــن �ق�ق
دمة  د�يم الحن عون �ثمـــن �ق�ق موعة من المســـ�قهلك�ين �يد�ن ل�ية أعىل. وهو مـــا �يعين أن محب ه لشـــرائح د�ن المو�ب
ده �ن�ي  ـــد �نحب وع مـــن الدعم �ق رين. وهـــذا ال�ن ـــزء مـــن ال�ثمن- �بـــدال من مســـ�قهلك�ين آ�ن �قـــج -أو �ب أو الم�ن
د  ة �بالســـاكن �ق اطق المك�قطن ـــل العامة من وإلـــى الم�ن �ق طوط ال�ن المواصـــالت العامـــة أو الكهر�باء. م�ثـــال، �ن
ا  ع الشـــرائح العل�يا الســـ�قهالك الكهر�باء �ثم�ن د �قد�ن �يـــة، أو �ق �ن اطق العغ ـــدم الم�ن ص من �قلك الي �قحن �قكـــون أر�ن

ر.  �ق �يصة للشـــرائح األ�ن د�يم كهر�بـــاء ر�ن �قـــاج الكهر�باء، �ـــى �يمكن �ق�ق ة إ�ن أعىل من �ثمـــن �قكل�ن

ات  ع كل أســـرة مصرو�ن زئ�ي �نـــ�ي ال�قعل�يم المـــدريس، ��يث �قد�ن ادل�ي �ب د دعـــم �ق�ب و�نـــ�ي �بعض الـــدول، �يو�ب
ل.65   ائها �بالمدرســـة الحكوم�ية �بحســـب الد�ن إللحاق أ�ب�ن

ل األسايس المعمم  32- الد�ن

د�ية  وعات �ن�ق ل األســـايس” ،Basic Income Earth Network66 ه�ي مد�ن كة األرض للد�ن ا لمو�قع »شـــ�ب �ق و�ن
هوم  رد، �بدون أي اســـ�قهداف ا�صائ�ي أو شـــروط �قتعلق �بحالة العمـــل. هو م�ن �ير مشـــروطة لكل �ن دوريـــة عن
رى الي  ـــوع ال�قحويـــالت األ�ن �يـــة �قمويله، وكم و�ن �يم�قـــه وك�ي�ن �قلف الـــرؤى �ول �ق ـــذ �ن�ي ال�قطويـــر و�قحن آ�ن

ل األســـايس المعمم: صائص �قم�يز الد�ن مـــس �ن اك �ن ـــق معه. و�نـــ�ي كل األ�وال، ه�ن ـــ�ي أن �قترا�ن �غ �ب �ي�ن

مة )كل شهر م�ثال(. �قطن �قرات م�ن وعات عىل �ن ه�ي مد�ن ام: �ن �قطن 1- اال�ن

و�نها،  �ق �ن �يـــم �ي�ن رروا �ن �ين �بأن �ي�ق ا�بلـــة لل�قداول، ممما �يســـمح للم�قل�ق د�ية: �قكون �بعملة �ق وعـــات �ن�ق 2- مد�ن
ال �قســـائم، وال سلع محددة. 

رد عىل �دة. ال لألسرة.  وعات لكل �ن 3- �قكون المد�ن

اس، �بدون أي وسائل اس�قهداف.  ميع ال�ن 4- معممة: أي �قشمل �ب

ات  ع�يـــن. ل�يس عل�يهـــم ا�ث�ب �ق�ن ـــق عـــىل الم�ن �يـــر مشـــروطة: أي أ�نهـــا ال �قتطلـــب أي شـــروط �قط�ب 5- عن
اســـ�قعدادهم للعمـــل أو أ�نهـــم �يعملون.

ـــرن الوا�د  �يعة العمـــل �ن�ي ال�ق اســـب لط�ب ـــه م�ن ه أل�ن ل األســـايس المعمـــم ع�ن ـــع المؤيـــدون للد�ن �يدا�ن
ات  ص صا�ب العمل. و��يث �قســـود �قر�ق�ي�ب ع عىل شـــحن ا�ن ول والم�ن والعشـــرين. ��يث �قع�قمد كل مـــن الد�ن
ـــد �قؤدي إلى  ها �ق ر �نـــ�ي العمل ســـواء للعامـــل أو لصا�ب العمـــل، ولك�ن ـــر مرو�نة اك�ب ــة �قو�ن ل�يد�ـي �يـــر �ق�ق عن

�قماع�ية. ــة اال�ب �بالحما�ـي اصة  ط�يـــة الحن ال�قعغ �نـــ�ي  �يرة  وات ك�ب حب �ن

65  AccountingTools, Cross Subsidization definition (2021). 
https://www.accountingtools.com/articles/201714/5//cross-subsidization 
66  Basic Income Earth Network, About Basic Income (2021). 
https://basicincome.org/about-basic-income/ 

https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/14/cross-subsidization
https://basicincome.org/about-basic-income/


�ق�ين أساس�ي�ق�ين67: �ية عىل �حب �ن كرة معارضة م�ب ه ال�ن و�قوا�ب

�قصاد ويحرمهـــم من معى  ــؤذي اال�ق �قهـــم �ن�ي العمـــل، مما �ـي �ب لـــل رعن ودا ســـوف �ي�ق اس �ن�ق أن إعطـــاء ال�ن
حـــه العمل. الح�يـــاة الذي �يم�ن

وال. ال مع�ق ميع د�ن ح الحب ائم عىل م�ن ال �يمكن �قمويل �بر�نامج �ق

( �بأ�نه وســـ�يلة  د الدول�ي �ق ـــدوق ال�ن �يـــن )م�ثل ص�ن طن ل األســـايس من المحا�ن اد�ين �بالد�ن ـــادي �بعـــض الم�ن وي�ن
ـــه مكمال إلطار شـــامل من �برامج  رو�ن ائمـــة. �ن�ي ��يـــن أن مؤيد�يه �يع�ق�ب �قماع�يـــة ال�ق رامـــج اال�ب دال ال�ب الســـ�ق�ب
ج،  �يرها من �برامج المســـا�ندة68. و�بحســـب ســـ�قا�ند�ي�ن ــة المعمم العامـــة م�ثل ال�قعل�يـــم والصحة وعن الرعا�ـي
ز  ائ�ية لحـــاالت العحب �ير »مكمـــالت �قل�ق ـــة إلى �قو�ن اك �ا�ب ل األســـايس المعمم، ه�ن ـــب الد�ن ا�ن ـــه إلى �ب إ�ن �ن
ل«69.  �يود عىل كســـب الد�ن ــدة وال�ق لـــم مع �قاكل�يـــف الح�ياة الم�قزا�ـي وا من ال�قأ�ق ار الســـن، كـــ�ي �ي�قمك�ن وك�ب
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�قماع�ي  اموســـها �برامج اإلســـاكن اال�ب �ير �كوم�ية( �ن�ي �ق مـــة عن طن �قماع�ية70 )م�ن ــة ال�ب مة الحما�ـي طن �قض�يـــف م�ن
ئ�ق�ين: وع من الدعم إلـــى �ن ســـم هـــذا ال�ن �ق رامج واألدوات األساســـ�ية. �ي�ن موعة ال�ب إلـــى محب

�يهـــا الحكومة، وما �يســـمى �بدعم »الطوب  �ن ا�نب العرض: م�ثل مشـــروعات اإلســـاكن الـــي �ق�ب - الدعـــم لحب
اء،  �ن ح األرايض ومـــواد ال�ب ـــروض، م�ن اء المســـاكن، م�ثل دعم ال�ق اول�ي �ب�ن دم إلـــى م�ق ومو�نة األســـم�نت” الم�ق
صصات  ح الســـكن، ومحن ا�نب الطلـــب: م�ثل م�ن صـــم ضريي.الدعـــم لحب �قمويـــل ضريـــي tax credits و�ن
طاع العائـــي، �بح�يث  دم مرة وا�ـــدة لل�ق ح الســـكن هـــ�ي دعم مالـــ�ي �ي�ق راء. م�ن �ق صصـــة لل�ن الســـكن المحن
صصات  ائمة. أمـــا محن اء أو �قشـــط�يب المســـاكن أو إلعـــادة �قأه�يل المســـاكن ال�ق هم من شـــراء أو �ب�ن �يمك�ن
هم من �قعويـــض �قاكل�يف الحصول  طـــاع العائـــي، �قمك�ن ع إلى ال�ق مـــة الد�ن �قطن ه�ي مســـاعدات م�ن الســـكن، �ن
ـــد �يحصل عل�يهـــا المالكون أو  د�يما. و�ق ــدا أو �ق د�ـي �يه، ســـواء اكن �ب امـــة �ن عـــىل المســـكن، أو �قاكل�يف اإل�ق

رون. المس�قأ�ب

هـــا. م�ثلما اكن  ـــارات،  ال �قزيد ع�ن ف اإل�يحب وع�يها أ�يضـــا: ســـ�ق ـــد �قتضمن �قلـــك �برامج دعـــم الســـكن �ب�ن و�ق
ر�ب�ي )والـــدول �د�ي�ثة  �ية �نـــ�ي عدد مـــن دول العالم العغ ـــود �بعد الحـــرب العالم�ية ال�ثا�ن الوضع الســـائد لع�ق
ار وأ�يضا  م�يد الزيادات �نـــ�ي اإل�يحب امت �بعض الـــدول �ب�قحب �يـــد-19، �ق ائحة الكو�ن ـــاء �ب الل(. وأ�يضا، أ�ث�ن االســـ�ق�ق
ـــار المدعوم، �بما  �ير مســـاكن لإل�يحب ادرين �بشـــكل مؤ�قت. كما �يمكن للدولة �قو�ن �ير ال�ق ار عـــن عن �بســـداد اإل�يحب
اري،  ة الرهـــن الع�ق يـــع، �بطري�ق �ير مســـاكن لل�ب �يـــرا �يمكن للدولة �قو�ن ر. وأ�ن ـــى لأل�ب اســـب مع الحد األد�ن �ي�ق�ن

دا. �قـــرات طويلة �ب �ن ائدة مدعم، وعىل  �بســـعر �ن

67  https://www.vox.com/policy-and-politics/201715821560/20/7//basic-income-critiques-cost-work-negative-income-tax
68  Guy Standing (2020), speech on UBI.
https://greattransition.org/gti-forum/basic-income-standing
69  Guy Standing، المرجع السابق. 
70  Social Protection Organization Glossary 
https://socialprotection.org/learn/glossary/H 

https://socialprotection.org/learn/glossary/H
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/7/20/15821560/basic-income-critiques-cost-work-negative-income-tax
https://greattransition.org/gti-forum/basic-income-standing
https://socialprotection.org/learn/glossary/H


34

ارات ف لإل�يحب  33- �قحد�يد س�ق

ر  ار ه�ي س�ياســـة �كوم�يـــة �قضع �دا عىل مـــا �يمكن لمالـــك أن �يطالب �به مســـ�قأ�ب ف لإل�يحب ــد ســـ�ق �قحد�ـي
ار �بشـــكل مركزي أو عىل المســـ�قوى  ف اإل�يحب رض ســـ�ق د �ي�ن ار. و�ق ـــد اإل�يحب دد ع�ق ر و�ـــدة أو �يحب ��يـــن �يؤ�ب
اول الســـاكن  ارات �ن�ي م�ق�ن ـــة اإل�يحب اء عىل كل�ن لد�يات(. وهـــ�ي �قهدف كلها إلـــى اإل�ب�ق المحـــي )عن طريـــق ال�ب

�ية71. ـــول الم�قد�ن أصحاب الد�ن

�يويـــورك من أوائل  ر �ن ـــة. و�قع�ق�ب عة ال�قكل�ن ع �قلك الس�ياســـة �ن�ي المـــدن ذات المســـاكن مر�ق�ن وعادة مـــا �قت�ب
�يد-19،  ائحة كو�ن ـــاء �ب ـــادرة أ�يضا. و�ن�ي أ�ث�ن ت �قلك الس�ياســـة ومن الحاالت ال�ن �ق ــات األمريك�ية الي ط�ب الوال�ـي
ف  م�ية( إلى �قحد�يد ســـ�ق �قصـــادي وال�ق�ن مـــة ال�قعـــاون اال�ق طن دمة )أعضـــاء م�ن أ عـــدد من الـــدول الم�ق�ق لحب

ـــة العامة. زا�ن ر الحن ارات إلـــى المالك محل الســـاكن ع�ب ع اإل�يحب ـــارات ود�ن اإل�يحب

�يط  ـــارات و�قث�ب د �ي�قســـ�بب �ن�ي �قدهور الع�ق ارات أل�نه �ق ف اإل�يحب رال�يون �قحد�يد ســـ�ق ــون الل�ي�ب �قصاد�ـي ـــد اال�ق �ق�ق وي�ن
�ير(. لل�قأ�ب الم�قاح  اصة  )�ن اري  الع�ق االســـ�قثمار 

ـــل. كما أ�نهـــا �قحول دون  ر الســـكن لمحدودي الد�ن ـــرى، �قم�قاز �قلك الس�ياســـة ]�نهـــا �قو�ن ومـــن �نا��ية أ�ن
ولهم  اســـب د�ن ار الســـن وعائالت العمال الذ�ين ال �قت�ن اصة لدى ك�ب ل �بين المســـاكن �ن �ق االضطرار إلـــى ال�ق�ن

ارات. �يرة �نـــ�ي اإل�يحب مـــع الزيادات الك�ب

ها �بشـــكل  لص م�ن ف، ولكن �قم ال�قحن ضع لس�ياســـة األســـ�ق ارات �ن�ي عدد مـــن الدول العر�بية �قحن ـــت اإل�يحب اك�ن
طط لمســـاكن  �ير محن ـــاء عن ل �ن�ي مصـــر إلى �ب�ن ع عدد مـــن محـــدودي الد�ن �ين. ود�ن ـــر الســـ�ن ـــ�ي ع�ب �قدري�ب

عائل�ية، ســـواء عىل أراض زراع�ية، أو �باالســـ�ق�يالء عـــىل أراض الدولة.  

ذ�ية المدرس�ية  34 - �برامج ال�قعغ

د�يم  ـــال. �ق�ق ل األط�ن �ب �يـــر عىل عمل�يـــة ال�قعل�يم وعىل مســـ�ق�ق ع الك�ب �ن ــة المدرســـ�ية �بال�ن ذ�ـي �قعـــود �برامج ال�قعغ
ال  �ير مـــن ��ياة أط�ن ـــة ويمكن أن �يعغ وع المزم�ن ـــات الطعام �ن�ي المدارس �يســـاعد عىل �ل مشـــكلة ا�ب �ب و�ب
�ق�يات، �بســـ�بب أن أســـرهم  اصة ال�ن هم إلـــى ال�قعل�يم، و�ن ـــال طري�ق ـــراء.  عادة مـــا �يضل األط�ن �ق العالـــم ال�ن
عا  ات المدرســـ�ية ال�يوم�ية دا�ن �ب ـــر الو�ب ولهم مـــن العمل. و�قو�ن زلــــ أو إلى د�ن �قح�قـــاج إل�يهـــم �ن�ي أعمال الم�ن
ـــال أن �يركزوا �ن�ي دروســـهم �بدال من  اءهم إلى المدرســـة. كما �قســـمح لألط�ن ويـــا لألهال�ي أن �يرســـلوا أ�ب�ن �ق
ال  ة المدرســـ�ية األط�ن �ب وع �نـــ�ي عدد من الدول �قســـاعد الو�ب اويـــة. وهكذا، ��يث �يســـود الحب �بطو�نهـــم الحن

�قعل�يمهم. �يكملـــوا  عىل أن 

ات المدرســـ�ية، ولكن عىل �نطاق محـــدود، وعادة  �ب �يا الو�ب ري�ق ة الشـــرق األوســـط وشـــمال أ�ن �قعرف م�نط�ق
ح أو مســـاعدات دول�ية.  ــ�ي من م�ن ـــم ال�قمويل �يأ�ـق ـــص ال�قمويل. ومعطن �ق رامج مشـــكلة �ن ه �قلك ال�ب مـــا �قوا�ب
ات عىل  �ب ا�ب�ي ل�قلـــك الو�ب ــر اإل�يحب طعـــة، مما �يحد من األ�ـث ات م�ق�ق �ب �ير معممـــة وو�ب رامج عن �قهـــ�ي األمـــر �ب�ب وي�ن

ـــال وصح�قهم.  ذ�ية األط�ن ال�قعل�يـــم وعىل �قعغ
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ذ�ية  35 - �برامج االس�قثمار �ن�ي ال�قعغ

ضاء عىل  ـــالل ال 1000 �يوم مـــن �مل المـــرأة و�ى الـــوالدة لل�ق ذ�ية �ن ـــاق عـــىل ال�قعغ �ن هـــو �بر�نامج لإل�ن
�يع�ية.  ـــدرة عىل الرضاعـــة الط�ب �يم�يا و�ن�قص ال�ق ـــزم واأل�ن ــة األر�بعة: الهـــزال وال�ق�ق ذ�ـي اهر ســـوء ال�قعغ مطن

امســـة كل عـــام، و�قتحمل  ال دون ســـن الحن �يات األط�ن ذ�ية الســـ�بب �نـــ�ي �نصف و�ن ر ســـوء ال�قعغ ��يـــث �قع�ق�ب
ر االســـ�قثمار �ن�ي  ا�بل، �يو�ن ــة. و�بالم�ق ذ�ـي ة عن ســـوء ال�قعغ ا�قحب ـــاء الصح�يـــة ال�ن ال األع�ب مال�ييـــن ال�نســـاء واألط�ن
ه  �ق �ن ـــال. كل دوالر �ق�ن ضـــل لألط�ن ي وعضـــي و�قحص�يل علم�ي أ�ن ــة أســـاس ��ياة مزدهرة و�نمـــو ع�ق ذ�ـي ال�قعغ
ضل �قحســـن  �قصـــادي �يعـــادل 16 دوالر �ب�ن ذاء األمهـــات الحوامل لـــه مردود ا�ق الدولـــة عىل �قحســـ�ين عن

�ية.  �قا�ب الصحـــة واإل�ن

ص أولى الـــدول �بالرعا�ية �نـــ�ي هذا الشـــأن، وال�قاكل�يف  ـــات �قحن اعدة �بيا�ن 72 �ق �نك الدولـــ�ي ـــد لـــدى ال�ب و�قو�ب
ال مكمالت  �نك الدول�ي إلمـــداد األمهـــات واألط�ن ر�نامج. ويدعـــو ال�ب ذ هـــذا ال�ب �ن الالزمة لـــكل دولة كـــ�ي �ق�ن
اهر  �ي��ي لعـــالج المطن ذائـــ�ي ط�ب ذائ�يـــة دوائ�يـــة، ولكن �يمكـــن عوضا عن ذلـــك �قصم�يم �بر�نامـــج إمداد عن عن

ذ�ية. ال�قعغ لســـوء  األر�بعة 
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ل  ، من أ�ب طاع الزراعـــ�ي ة مـــن الدعم والمســـا�ندة لل�ق �قل�ن ـــر �كومات ك�ث�يرة �ـــول العالم أ�نواعـــا محن �قو�ن
ذائ�يـــة أو الزراع�ية. يع الصـــادرات العغ ل �قشـــحب ذائ�ي للســـاكن، أو من أ�ب ضمـــان األمن العغ

ل  ـــة لضمان �د أد�نى مـــن الد�ن رار أســـعار محاص�يل مع�ي�ن ل اســـ�ق�ق اك آل�يـــات �قك�ن د م�ثـــال، ه�ن ـــ�ي اله�ن �ن �ن
رى  رامج �بدعم الشـــراكت الك�ب �قه�ي �قلـــك ال�ب ـــب أن �ق�ن �ن ـــار المزارع�يـــن. إال أن الحكومـــات عل�يها أن �قتحب لصعغ
مال�ي الدعـــم العالم�ي  ريـــر أممـــ�ي أن أك�ثرمن %90 مـــن إ�ب ـــد �قوصل �ق�ق �ق ال��ين. �ن ـــار ال�ن �بـــدال مـــن صعغ
�قهـــ�ي األمر �بهذا  ويا 540 مل�يـــار دوالر، هو دعم »ضـــار«73. ��يث �ي�ن لغ ســـ�ن ه إلـــى الزراعة، والذي �ي�ب المو�ب
ذي الال مســـاواة عن  �يعـــة كما �يعغ ـــاخ ويدمر الط�ب ـــم أزمة الم�ن ا�ق الدعـــم إلـــى أن �يؤذي صحة ال�بشـــر، وي�ن
ة  د أن الشـــراكت العمال�ق �ي�قهم من ال�نســـاء. ��يث �نحب ل�ب ـــار المزارع�ين، والذ�ين هـــم أعن عاد صعغ طريق اســـ�ق�ب
ـــة �رارة األرض.  ع در�ب ـــازات الملو�ثة الي �قر�ن عا�ثات العغ �ب ر مصـــدر ال �ن �قج الحل�يـــب واللحوم ه�ي أك�ب الـــي �ق�ن
ى  ل، �قحطن ضـــة الد�ن �ن حن . و�نـــ�ي الدول م�ن �ي ر من دعم الزراعة الســـ�ن �يد األك�ب و�قلك الشـــراكت ه�ي المســـ�ق�ن
ض. هذه  �ن حن ـــب أن �ي�ن �ير، �يحب �يدات الزراع�يـــة �بدعم ك�ب اعـــات الملو�ثة م�ثل األســـمدة الك�يم�يائ�يـــة والم�ب الص�ن

72  For more information: refer to 1000days.org,
https://thousanddays.org/
World Bank Press Release (2016).
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/201618/04//global-leaders-launch-first-ever-investment-framework-for-nutrition-and-
call-for-immediate-action 
73  UNEP (2021), UN report calls for repurposing of USD 470 billion of agricultural support that distorts prices, environment and social 
goals, A Press Release, United Nations for Environment Program.
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-report-calls-repurposing-usd-470-billion-agricultural-support 

https://thousanddays.org/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/18/global-leaders-launch-first-ever-investment-framework-for-nutrition-and-call-for-immediate-action
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/18/global-leaders-launch-first-ever-investment-framework-for-nutrition-and-call-for-immediate-action
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-report-calls-repurposing-usd-470-billion-agricultural-supportt
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ـــار المزارع�ين �ن�ي  �يههـــا �نحو صعغ طـــاع الزراع�ي �يحســـن أن �يعاد �قو�ب مة للشـــراكت �ن�ي ال�ق ــورة الضحن ا�ـق ال�ن
ذائ�ية«74. إطار س�ياسات “الســـ�يادة العغ

ف الشعوب من أجل النضال 
74 مفهوم »السيادة الغذائية« استحدثته الحركة الفالحية العالمية »ال فيا كامباسينا، أو حياة الريف �في عام 1996. وهي حركة توحد ب�ي

ي وانتشار االأغذية المعدلة وراثيا، وهي كلها ممارسات 
ي نظم الغذاء، وذلك عن طريق النضال من أجل حقوق النساء وضد االستيالء عىل االأرا�ف

ضد الظلم �ف
ي غذاء صحي ومنتج بطرق متوائمة مع الثقافة المحلية من خالل سبل 

كات العمالقة. وتعرف ال فيا كامباسينا السيادة الغذائية بأنها: »حق الشعوب �ف مرتبطة بال�ش
ي تقرير نظم الغذاء والزراعة الخاصة بهم.«

صديقة للبيئة ومستدامة، وحقهم �ف
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