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متهيد 

عندمــا وصلــت جاحئــة كوفيــد-19 إىل منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا، وتســببت بإغــاق املرافــق والتوقــف عــن العمــل، 
تبــدت اآلثــار االجمتاعيــة لذلــك عــى الفــور تقريبــا. اكن األثــر االجمتــايع فادحــا للغايــة، ألن بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة هتلهلــت 
عــى مــدى العقــود املاضيــة، وذلــك يف الغالــب نتيجــة سياســات التقشــف وتقليــص مزيانيــات الدولــة. وبســبب االعمتــاد املزتايــد 
عــى التحويــات النقديــة املبــارشة، لــي تصبــح أكــر »اســهدافا«، اســتبعدت بــراجم امحلايــة اجلديــدة بعــض الذيــن مه يف 

أمــس احلاجــة إلهيــا.

ــن  ــم، موجــات أخــرى م ــة والتعل ــة الصحي ــل الرعاي ــة، مث ــة االجمتاعي ــراجم امحلاي ــة األخــرى ل ــات اهلام مكــا هشــدت املكّون
تراجــع المتويــل احلكــويم واخلصخصــة يف الســنوات األخــرة، ممــا خلــق حواجــز متنــع معــوم الســان مــن احلصــول علهيــا. 
يف الوقــت نفســه، ارتفعــت نســبة التفاوتــات الطبقيــة بشــل حــاد، وتعرضــت الطبقــة الوســى لضغــوط مزتايــدة. إن بــراجم 
امحلايــة االجمتاعيــة ليســت جمــرد أدوات محلايــة الفــات األكــر فقــرًا وضعفــا حفســب، بــل جيــب أيضــا أن محتــي الطبقــات 

الوســى مــن االنــزالق إىل هــوة الفقــر يف أوقــات األزمــة.

بالنســبة لنــا يف مؤسســة فريدريــش إيــرت – والــي تلــزتم بقــم الدميقراطيــة االجمتاعيــة والعدالــة االجمتاعيــة – لطاملــا اكنــت 
امحلايــة االجمتاعيــة أولويــة رئيســية. وقــد أولــت براجمنــا، عــى املســتوى العاملــي، اهمتامــا بقواعــد امحلايــة االجمتاعيــة، مكــا 
ركــزت عــى إنشــاء صنــدوق عاملــي للحاميــة االجمتاعيــة. أمــا يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا، فهــذا النقــاش بــدأ 
للتــو، ولكنــه مــا يــزال يكتســب أمهيــة مزتايــدة. تعــود هــذه األمهيــة إىل جهــود العديــد مــن املنمظــات الدوليــة واحملليــة، وبعضهــا 
رشيــك ملؤسســة فريدريــش إيــرت منــذ فــرة طويلــة. مــن خــال هــذا الكتــاب، وهبــذه النظــرة اإلقلمييــة املقارنــة، نأمــل أن نقــدم 

الــدمع هلــذه اجلهــود املتضافــرة. 

يف تونــس، حيــث ال تــزال النقاشــات جاريــة وقــت النــر بشــأن برنــاجم رئيــي لصنــدوق النقــد الــدويل هــو الثالــث منــذ عــام 
2011، أدت اإلصاحــات االقتصاديــة املؤملــة ومعــدالت التــم إىل حســق الطبقــة الوســى تقريبــا، ويه الطبقــة الــي اكنــت 

مهمــة جــدًا للربيــع الدميقــرايط الــذي أعقــب الثــورة. ينبــي توســيع شــبكة امحلايــة االجمتاعيــة عــى أوســع نطــاق ممكــن، 
وينبــي أن يكــون ذلــك أولويــة عــى مســتوى السياســات. وقــد أظهــرت جهيــان شــندول وشــفيق بــن رويــن براعــة كيــف أرّض 

ختفيــض الــدمع بعمــوم الســان، خصوصــا يف ظــل غيــاب برنــاجم مناســب لملســاعدة النقديــة. 

أمــا يف األردن، فقــد أدى ارتفــاع معــدالت البطالــة وزيــادة الرضائــب إىل انتشــار حالــة مــن الخســط االجمتــايع. ويف حــن 
توجــد بعــض الــراجم احلكوميــة محلايــة األشــد فقــرًا، مــا تــزال هنــاك جفــوات كبــرة وال ُيســهان هبــا. وقــد قــام ليــث العجلــوين 

بعمــل رائــع يف حبثــه حــول السياســات الــي ينهجهــا األردن وتأثرهــا عــى امحلايــة االجمتاعيــة واإلنفــاق االجمتــايع.

ــى  ــب ع ــي اعمتــدت يف الغال ــة القامئــة، وال ــة االجمتاعي ــة امحلاي ــف بني ــن ضع ــد-19 ع ــرب، كشــفت جاحئــة كوفي ويف املغ
ــة فالــي ومجــال العــزواوي كيــف ميكــن  ــة. تــوحض بثين ــة الدولي اســهداف األكــر فقــرا، حســب توصيــات املؤسســات املالي

ــاد.   ــة أكــر مشــواًل يف الب ــدروس املســتفادة مــن األزمــة أن تســاعد يف إنشــاء نظــام محاي لل
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مل يكــن هــذا الكتــاب ممكنــا لــوال دمع وتفــاين عــدد ال حيــى مــن املشــاركن. أواًل وقبــل لك يشء، قامــت ســملى حســن بعمــل 
رائــع يف حتريــر الكتــاب، وإســباغ نظرهتــا اإلقلمييــة املقارنــة هيلع، باإلضافــة إىل دمعهــا املؤلفــن باألفــار واملــواد. مكــا نســقت 
زميلــي إميــان الريــف مــروع البحــث منــذ بدايتــه – مــن اختيــار املؤلفــن، إىل تنظــم ورش العمــل الوطنيــة واالجمتاعــات 

مــع املؤلفــن عــر اإلنرنــت – واكن جلهودهــا الدؤوبــة أن جعلــت هــذا الكتــاب ممكنــا. 

تلــى هــذا املنشــور أيضــا دمعــا وافــرًا مــن جلنــة عمليــة صغــرة ونشــطة للغايــة، تألفــت مــن فردينانــد إيبــل )لكيــة كينغــز لنــدن(، 
ــا  ــه الحق ــذي حــّل حملّ ــن العــويف مــن املغــرب وال ــور الدي ــو(، ون ــة واترل ــن شــيخ )تونــس(، وبمســة املومــي )جامع ونضــال ب

دمحم ســعيد الســعدي. أود أن أشــكرمه مجيعــا عــى مســامهاهتم القميــة ودمعهــم هلــذا املــروع.

ــل عــددًا مــن  ــذي مّث ــة والفرنســية(، األمــر ال ــة والعربي مــن املقــرر أن يصــدر املنشــور يف وقــت واحــد بثــاث لغــات )اإلنلكزيي
التحديــات اخلاصــة بــل لغــة. وقــد شــارك عــدد كبــر مــن املرمجــن يف هــذا العمــل: رشيــف ألبــر، نانــي دو بليســيس، 
آمــال العفيف-جديــدي، وفريــد الرحــايل، باإلضافــة إىل فريــي إندســري أرابيــك ودوكســرمي. أخــرًا، قــام بتدقيــق وحتريــر 
مجيــع النســخ هــازل هــادون )إنلكــزيي( وحيــى وجــدي )عــريب(، وآمــال العفيف-جديــدي )فرنــي(. أود أن أشــكرمه مجيعــا 

عــى مســامهاهتم العظميــة يف هــذا املــروع. 

لكــي ثقــة بــأن القــراء ســيجدون يف هــذه الدراســات مســامهة مفيــدة يف النقــاش حــول امحلايــة االجمتاعيــة واإلنفــاق 
االجمتــايع، ســواء يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا أو عــى مســتوى العــامل. بالنســبة لنــا، متثــل هــذه الدراســات 
ــات  ــة والتقشــف، ودور املؤسس ــة االجمتاعي ــن امحلاي ــة ب ــول العاق ــة ح ــات العام ــم والنقاش ــدمع التعل ــر ل ــد أك ــة جله بداي
املاليــة الدوليــة. مــن هنــا، نأمــل يف بنــاء مســتقبل تكــون فيــه امحلايــة االجمتاعيــة متاحــة للجميــع، وتكــون أرضيــات امحلايــة 

ــع. ــع السياســات مبــا يضمــن رفاهــا أساســيا للجمي ــة يف صن ــة ومتانهــا مســألة مركزي االجمتاعي

إن التحديــات االجمتاعيــة واالقتصاديــة الــي تواجههــا منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا ومعهــا العــامل بــأرسه، مثــل 
األزمــة املناخيــة القادمــة، قــد جتعــل كثريــن يف حالــة اعمتــاد طــارئ عــى بــراجم امحلايــة والــدمع االجمتاعيــن. لذلــك، مــن 
شــأن عــدم هتيئــة هــذه األنمظــة ومتويلهــا بدرجــة اكفيــة أن يعــّرض اســتقرار وبقــاء املجمتعــات خلطــر دامه. إننــا حباجــة اآلن 
إىل إطــاق نقــاش، فميــا دروس الوبــاء ال تــزال يف الذاكــرة، حــول كيفيــة تأمــن بــراجم محايــة اجمتاعيــة ميــّرة ومســتدامة، 

ومــن دون أن يفــوت القطــار أي أحــد.

 توماس كالس
 مدير املروع

تونس، سبمتر/أيلول 2022



بـال غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية االجتماعية8

مقدمة

سملى حسني

هيــدف هــذا الكتــاب إىل تقيــم عــدد مــن أمه اخلطــط الــي دفــع هبــا صنــدوق النقــد الــدويل يف دول املنطقــة العربيــة1 حتــت 
ممســى امحلايــة االجمتاعيــة، وتــأيت أمهيــة هــذا الكتــاب يف هــذا التوقيــت إىل ثاثــة عوامــل جممتعــة، حيــث اكن للعقــد 2011-

2021 عــدد مــن اخلصائــص الــي متــزيه معــا قبلــه مــن عقــود. 

ــاة الكرميــة  ــد مــن املســاواة، واحلي ــات الشــعبية مبزي ــك الفــرة يه التجــي األكــر لملطالب ــت تل أوال: وهــو أمــر بدهيــي، اكن
ــة خــال العقــد  ــة االجمتاعيــة والقضــاء عــى الفســاد. حيــث اكنــت دول املنطقــة حتقــق معــدالت منــو عاليــة إىل معتدل والعدال
الســابق عــى مــا مســي يف بدايتــه بالربيــع العــريب، ولكــن ظلــت معــدالت البطالــة، خاصــة بــن الشــباب يه األعــى يف العــامل. 

مكــا تواكــب مــع المنــو ارتفاعــات أو عــى األقــل ثبــات يف نســب الفقــر يف معظــم تلــك الــدول )خاصــة غــر النفطيــة(.

ثانيــا: هشــد العقــد املــايض تســارعا يف االســتدانة العامــة، إمــا نتيجــة تلــك االنتفاضــات الواســعة أو اتقــاء لتوســعها، فقــد 
ســارع عــدد مــن الــدول يف املنطقــة العربيــة إىل االقــراض اخلــاريج، بغيــة توفــر مســاحة ماليــة كبــرة نســبيا لتلبيــة املطالبــات 
بالعدالــة االجمتاعيــة، وصــار العقــد 2011-2021، حمــل الدراســة هنــا هــو عقــد االعمتــاد عــى االســتدانة، خاصــة اخلارجيــة، 
ــي  ــاد ال ــع- الرضــا عــن سياســات الب ــح خــراؤه -أو مين ــذي مين ــدويل، ال ــد ال ــدوق النق ــك التوجــه هــو صن ــّراب ذل واكن ع

يقرضهــا، فتهنــال الــراكت يف شــل قــروض بالعملــة الصعبــة. 

وهشــدت دول يف املنطقــة العربيــة، عــددا تارخييــا مــن االتفاقــات مــع صنــدوق النقــد الــدويل، وقــد بلــغ عــدد االتفاقــات الــي 
وقعهــا املنطقــة العربيــة 18 اتفاقــا خــال الفــرة مــن2010  وحــى 2.2021  وتعــددت أنــواع القــروض الــي قدمهــا الصنــدوق، 
والــي ختتلــف مــن حيــث إلزاميــة الــروط املقرنــة بــل مهنــا، ويــوحض اجلــدول 1 عــدد االتفاقــات املقرنــة باقــراض مــن 

صنــدوق النقــد الــدويل يف بعــض الــدول العربيــة خــال فــرة البحــث.

يضــم صنــدوق النقــد الــدويل منطقــة الــدول العربيــة إىل وســط آســيا، ويطلــق علهيــا امس منطقــة الــرق األوســط ووســط آســيا MCD. وتقــع   1
دول املنطقــة العربيــة )منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا( حتــت قســم منطقــة الــرق األوســط وباكســتان وأفغانســتان، وتنقســم دول هــذا 
اجلــزء إىل دول مصــدرة للبــرول ودول مســتوردة للبــرول، وتقــع دراســات احلالــة بــن طيــات هــذا الكتــاب مضــن الفئــة الثانيــة، مكــا يعتــر 

.Arab Countries in Transition ــدول ذات التحــول الدميقــرايط ــدول الثــاث حمــل الدراســة مضــن ال ــدوق ال الصن
إضافة إىل دول عربية أخرى: الصومال وجيبويت وموريتانيا، والي عقدت لك مهنا اتفاق قرض مع الصندوق خال 2020.   2

ــادة  ــا يمســى بـ«مشــاورات امل ــي تتخــذ شــل م ــة ال ــة العربي ــن دول املنطق ــر م ــدد أك ــدوق لع ــات الســنوية خلــراء الصن ــدا املتابع ــذا ع ه
الرابعة«، والــي تتضمــن أيضــا مطالبــات نيوليراليــة يف جمــال السياســات املاليــة والنقديــة )مثــل لبنــان الــي ضغــط علهيــا الصنــدوق مــن 
ــك  ــر ورمغ الكســاد االقتصــادي(، ومــن مضــن تل ــك عــى االقتصــاد اللكــي وعــى الفق ــات، رمغ حساســية ذل ــدمع عــن احملروق ــع ال أجــل رف
ــة واألجــور  ــد الوظائــف احلكومي ــة، خاصــة عــر مجتي ــة فقــط وتقليــص جعــز املوازن ــواء التــم عــر السياســة النقدي ــات أيضــا احت املطالب

ــة.  ــة الشــاملة أو املعمم ــة االجمتاعي ــة امحلاي ــص مظل وتقلي
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اجلدول 1: اتفاقات عدد من الدول العربية مع صندوق النقد الدويل 2021-2010

عدد االتفاقات الدولة
خالل الفرتة 
2021-2010

أنواع القروضالسنة

32013تونس 

2016

2020

Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائمتاين
Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائمتاين
Rapid Financing Instrument آداة متويل رسيع

2014 -2012 4املغرب

2016- 2018

خط سيولة وقايئ
Precautionary Liquidity Line

32012األردن

2016

2020

Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائمتاين
Extended Fund Facilityتهسيل الصندوق املمدد
Extended Fund Facilityتهسيل الصندوق املمدد

32016مرص

2020

2020

Extended Fund Facility تهسيل الصندوق املمدد
 Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائمتاين
Rapid Financing Instrument آداة متويل رسيع

تهسيل ائمتاين ممدد 12021Extended Credit Facilityالسودان

22010المين

2014

Extended Credit Facility تهسيل ائمتاين ممدد
Extended Credit Fcility تهسيل ائمتاين ممدد

22012العراق

2019

Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائمتاين
Stand By Arrangement اتفاق استعداد ائمتاين

املصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل MONA )مجتيع الباحثة(. 

ثالثــا: بــدأ عقــد العطــش العــريب إىل العدالــة االجمتاعيــة والعمــل الائــق ومواجهــة احملســوبية، بعــد ثــاث ســنوات مــن األزمــة 
العامليــة الكــرى الــي اندلعــت عــام 2008 )ورمبــا جــاء كنتيجــة هلــا(. وقــد أثــرت تلــك األزمــة )وتداعياهتــا عــى دول املنطقــة 
ــي هتــدم  ــات ال ــة مــن األدبي ــة متعــددة كتل ــث صــدرت عــن مؤسســات نيوليرالي ــأرسه، حي ــة( يف الفكــر االقتصــادي ب العربي
فرضيــات إمجــاع واشــنطن والــي ســيطرت عــى أجنــدة صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل لعقــود، ويراجــع عــدد مــن تلــك 
الدراســات فرضيــة أن الــا مســاواة أمــر جيــد، ويربــط بــن تزايــد الــا مســاواة وعــدم اســتدامة المنــو، وبــن انتشــار امحلايــة 
ــن  ــث ســامه لك م ــق، حي ــك احلقائ ــدويل بتل ــد ال ــدوق النق ــر صن ــأن أق ــر ب ــة واالســتقرار الســيايس. وانهــى األم االجمتاعي
الربيــع العــريب وتكــرار تقلبــات ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة يف اعــراف مجموعــة العريــن مبفهــوم احلــد األدىن للحاميــة 

االجمتاعيــة، واحلاجــة إىل المنــو االحتــوايئ3.

Independent Evaluation Office of the IMF )2017(, The IMF and Social Protection Evaluation Report, IMF, Washington DC. P.1.  3



بـال غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية االجتماعية10

وهكــذا، ميكــن أن يوفــر عقــد التعــاون العــريب املكثــف مــع صنــدوق النقــد الــدويل مــادة ثريــة لإلجابــة عــىل 
ــة: التســاؤالت التالي

كيف انعكس تغري نظرة الصندوق إىل امحلاية االجمتاعية عىل اجليل اجلديد من براجم الصندوق؟	 
هل حققت براجم الصندوق براحا ماليا أعيد توجهيه لصاحل توسيع تغطية امحلاية االجمتاعية؟	 
هل زادت نسبة البطالة أم تراجعت؟ هل زاد الفقر أم نقص؟ هل ساءت الال مساواة أم حتسنت؟ 	 

ولــي جنيــب بشــل دقيــق عــن هــذه األســئلة، فــإن هــذا الكتــاب حيتــوي عــىل ثــالث دراســات حالــة لثــالث دول 
ــاون  ــة أيضــا يف تع ــدول الثاث ــرب واألردن. تشــرك ال ــس واملغ ــرتول، يه تون متوســطة الدخــل غــري مصــدرة للب
حكوماهتــا بشــل وثيــق مــع خــراء الصنــدوق -خــال فــرة الدراســة- بغــرض تلبيــة تطلعــات شــعوهبا إىل العدالــة والتقــدم. 

وبالطبــع، ال ميكــن أن يصــدر كتــاب عــن امحلايــة االجمتاعيــة يف عــام 2022، دون تنــاول آثــار جاحئــة كورونــا، ومــن امللفــت 
أن قــراءة وثائــق الصنــدوق تفيــد بأنــه قــد أعــزى إىل تفــي كوفيــد-19 املســاوئ االقتصاديــة- االجمتاعيــة يف الــدول الــي 
ســاعدها خــال اجلاحئــة، وكأن الفقــر والبطالــة والــا مســاواة اكنــت ظواهــر غــر موجــودة قبــل 2020! ومــن امللفــت أيضــا 
أنــه رمغ االعــراف بتفــي هــذه املشــكات، وبأمهيــة زيــادة اإلنفــاق احلكــويم لعاجهــا، إال أنــه طالــب الــدول الثاثــة حمــل 
الدراســة هنــا )باإلضافــة إىل مــر والعــراق أيضــا( أن تعــود إىل التقشــف، وختفيــض جعــز املوازنــة العامــة يف عــام 2021، 
رمغ عــدم قــدرة تلــك الــدول عــى نــر اللقــاح بــن الســان، وعــدم وجــود شــبات محايــة اجمتاعيــة تغــي غالبيــة الســان. 

إن التفاصيــل مهمــة ودالــة، وجتدوهنــا موثقــة يف هنايــة لك فصــل مــن فصــول الكتــاب الثاثــة.

تعريف امحلاية االجمتاعية4: 

ــة  ــة وغــر متفــق علهيــا بــن املؤسســات التمنوي ــة مركب ــة؟ لكــن اإلجاب ــة االجمتاعي ــدو الســؤال بســيطا: مــا يه امحلاي ــد يب ق
ــة  ــق اخلاص ــة، ويف الوثائ ــر مراوغ ــو األك ــدويل ه ــد ال ــدوق النق ــف صن ــنجد تعري ــات س ــك املؤسس ــن تل ــن ب ــة، وم والنقدي

ــا هلــا. ــد تطبيق ــوم، واألبع ــا هلــذا املفه ــق تعريف ــا هلــا، اكن األضي ــي تعرضن ــة ال بدراســات احلال

بشــل عــام، هنــاك مقاربتــان مفاهمييتــان متعارضتــان للنظــر إىل امحلايــة االجمتاعيــة، إحدامهــا يه الــي تتبناهــا مؤسســات 
المتويــل الدوليــة واإلقلمييــة وعــى رأهســا الصنــدوق والبنــك الدوليــن.

واملقاربــة األخــرى، يه الــي نــح إىل توســيع شــباهتا وتبــي السياســات املناســبة لتحقيــق ذلــك، وتنطــوي تلــك املقاربــة 
عــى تعريــف أو مقاربــة معمتــدة عــى اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان، وتتصــدى هلــا وتتبناهــا منمظــة العمــل الدوليــة.

يعمتد هذا اجلزء عى مسامهات لك فريق الباحثن املسامهن يف دراسات احلالة، وجزء كبر من النص كتبه الباحثان شفيق بن روين   4
وجهيان شندول.
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وهكــذا، فــإن امحلايــة االجمتاعيــة يف نظــر منمظــة العمــل الدوليــة يه حــق مــن حقــوق اإلنســان ينبــي حتقيقــه عــر سياســات 
وبــراجم امحلايــة االجمتاعيــة، تكفلــه املــواد 22 و25 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان5. فقــد احتــوى اإلعــان عــددا مــن 
األدوات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان الــي تتبناهــا األمم املتحــدة، عــى احلــق يف األمــان االجمتــايع، وميثــل هــذا احلــق أيضــا 
جــزءا مــن امليثــاق العاملــي للحقــوق االقتصاديــة واالجمتاعيــة والثقافيــة. ومؤخــرا، مت دجم املفهــوم مــن خــال أهــداف التمنيــة 
املســتدامة 2030: »القضــاء عــى الفقــر عــن طريــق وضــع أنمظــة وإجــراءات للحاميــة االجمتاعيــة للجميــع، مبــا فهيــا احلــد 

األدىن للحاميــة االجمتاعيــة، والعمــل عــى أن يغــي جــزءا كبــرا مــن الفقــراء ذوي احلــال اهلــش حبلــول 2030«.  

تجشــع منمظــة العمــل الدوليــة الــدول عــى تبــي احلــد األدىن للحاميــة االجمتاعيــة6، ويه تعــرف بأهنــا: »القــدرة عــى 
تلــي اخلدمــات الصحيــة، ومضــان الدخــل لملســنن واملعاقــن، وتوزيــع دمع لألطفــال املعالــن ومضــان حــد أدىن للدخــل 

للعاطلــن عــن العمــل والعاملــن الفقــراء، إضافــة إىل بــراجم حكوميــة لضــامن توفــر فــرص معــل«7.

وهكذا يكفل احلد األدىن للحامية االجمتاعية أربع مضانات:  

احلصول عى الرعاية الصحية األساسية، مبا فهيا امحلل والوالدة.. 1
مضــان دخــل أســايس لألطفــال مبــا يضمــن هلــم احلصــول عــى الغــذاء والتعلــم والرعايــة والســلع واخلدمــات . 2

الرضوريــة. 
مضــان دخــل أســايس ملــن مه يف ســن العمــل وعاجــزون عــن حتقيــق دخــل اكف بســبب املــرض أو البطالــة أو الــوالدة . 3

أو العجــز.
مضان دخل أسايس لملسنن يف سن املعاش.. 4

وتضيف منمظة العمل الدولية أيضا:
الولــوج املــم إىل اخلدمــات االجمتاعيــة األساســية مثــل الصحــة واملــاء والــرف والتعلــم واألمــان الغــذايئ والســكن، وأي 
خدمــات أخــرى تراهــا احلكومــات كأولويــات وطنيــة، وتضــع منمظــة العمــل الدوليــة احلــد األدىن للحاميــة االجمتاعيــة يف قلــب 

سياســات القضــاء عــى الفقــر وتقليــص التفاوتــات، وإعــادة التوزيــع مــن أجــل حتقيــق العدالــة االجمتاعيــة. 

تنــص املــادة 22 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان عــى أن: لِكّ خشــص، بوصفــه عضــًوا يف املجمتــع، حــٌقّ يف الضــامن االجمتــايع، ومــن   5
ــر لــه، مــن خــال املجهــود القــويم والتعــاون الــدويل، ومبــا يَتّفــق مــع هيــل لِكّ دولــة ومواردهــا، احلقــوُق االقتصاديــُة واالجمتاعيــُة  ــه أن ُتوَفّ حِقّ

يــة. والثقافيــُة الــي ال غــى عهنــا لكرامتــه ولتنــايم خشصيتــه يف حِرّ
مكا تنص املادة 25 عى أن:

y  ــًة عــى صعيــد املــألك وامللبــس واملســكن لــِلّ خشــص حــٌقّ يف مســتوى معيشــة يكــي لضــامن الصحــة والرفاهــة لــه وألرستــه، وخاَصّ
والعنايــة الطبيــة وصعيــد اخلدمــات االجمتاعيــة الرضوريــة، ولــه احلــُقّ يف مــا يأمــن بــه الغوائــل يف حــاالت البطالــة أو املــرض أو العجــز 

ــل أو الشــيخوخة أو غــر ذلــك مــن الظــروف اخلارجــة عــن إرادتــه والــي تفقــده أســباب عيشــه. أو الرُمّ
y  ــع بــذات امحلايــة االجمتاعيــة ســواء ُولِــدوا يف إطــار تــن. ومجليــع األطفــال حــُقّ المتُتّ لألمومــة والطفولــة حــٌقّ يف رعايــة ومســاعدة خاَصّ

الــزواج أو خــارج هــذا اإلطــار.
أقــر مفهــوم احلــد األدىن للحاميــة االجمتاعيــة يف عــام 2009، خــال املؤمتــر الــدويل للعمــل، يف إطــار االتفــاق العاملــي للتوظيــف مبنمظــة العمــل   6
الدوليــة. مث يف عــام 2012، أقــرت باإلمجــاع التوصيــة املتعلقــة باحلــد األدىن للحاميــة االجمتاعيــة عــى املســتوى القــويم )التوصيــة رمق 202( 

خــال املؤمتــر الــدويل للعمــل الــذي تنمظــه منمظــة العمــل الدوليــة. 
  Organisation Internationale du Travail )OIT(, Surmonter la crise: Un Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence  7

internationale du Travail à sa quatre-vingt-dix-huitième session, Genève, 19 juin 2009
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ويف عام 2016، تبى البنك الدويل مفهوم احلد األدىن للحامية االجمتاعية بعنارصه األربعة.

وبذلك تعتر بنود امحلاية االجمتاعية حقوقا لملواطنن وختتلف عن املساعدة يف حالة األزمات، أو العمل اخلري. 

ولكــن يف التطبيــق العمــي، فــإن بــراجم ورشوط البنــك الــدويل، ختــزتل امحلايــة االجمتاعيــة املعممــة، إىل ماهــو دون احلــد 
األدىن للحاميــة االجمتاعيــة. حيــث وفقــا للبنــك الــدويل8، تتضمــن امحلايــة االجمتاعيــة املعممــة: »توفــر املســاعدة االجمتاعيــة 
مــن خــال حتويــات نقديــة لملحتاجــن، وخاصــة األطفــال، ومزايــا ودمع ملــن مه يف ســن العمــل مــن األمهــات يف حالــة الــوالدة 
أو العجــز أو اإلصابــة أثنــاء العمــل، أو العاطلــن عــن العمــل. وكذلــك تغطيــة نظــم املعاشــات لكبــار الســن. وتقــدم املســاعدة 
مــن خــال نظــم التأمــن االجمتــايع، واملزايــا االجمتاعيــة الــي متوهلــا الرضائــب، وخدمــات املســاعدة االجمتاعيــة، وبــراجم 
ــدويل رضورة وجــود أنمظــة  ــك ال ــايل يتجاهــل البن ــة، وأنمظــة أخــرى تكفــل تأمــن دخــل أســايس”. وبالت األشــغال احلكومي

امحلايــة املعممــة، وعــى رأهســا التعلــم والصحــة والســكن الائــق وامليــاه والــرف الــي.

ووفقــا للرؤيــة الــي يتبناهــا هــذا الكتــاب، فــإن امحلايــة االجمتاعيــة مبعناهــا الشــامل ينبــي أن مجتــع مزجيــا مــن سياســات 
العمــل وأنــواع الــدمع والتأمــن ســواء املمــول مــن اخلزانــة العامــة أو عــر االشــرااكت مــن أجــل توفــر مظلــة واســعة للحاميــة 

مكفولــة مجليــع املواطنــن.

وجــاءت جاحئــة الكوفيــد19- لتؤكــد عــى أمهيــة تطبيــق املفهــوم، مكــا جــاء كأولويــة تنــادي هبــا األمم املتحــدة الــدول يف إطــار 
االســتجابة لألزمــة االقتصادية-االجمتاعيــة الناجتــة عــن تفــي الوبــاء.

ويف مقابــل تلــك املقاربــة القامئــة عــى تقــدمي امحلايــة والــدمع املــم والشــامل لافــة املواطنــن يف خمتلــف مراحلهــم العمريــة، 
ــة عــى مســاعدة الفــات  ــة االجمتاعي ــة، لتقــر امحلاي ــل الدولي ــي تتبناهــا مؤسســات المتوي ــراجم والسياســات ال ــأيت ال ت

األكــر فقــرا فقــط.9 

ــن  ــددا م ــدوق ع ــد اســتخدم الصن ــة10. “فق ــة االجمتاعي ــا للحامي ــا رمسي ــك تعريف ــدوق ال ميل ــدء، جنــد أن الصن ــاديء ذي ب ب
املفاهــم مثــل “شــبات األمــان االجمتــايع” وعــادة مــا يســتخدم “اإلنفــاق االجمتــايع” أو “الضامنــات االجمتاعيــة« للتعبــر 

عــن مفاهــم أوســع مثــل التعلــم والصحــة11.

مكا ال يعتر الصندوق امحلاية االجمتاعية جزءا من مسؤولياته12. 

وال ينظــر الصنــدوق إىل امحلايــة االجمتاعيــة حكــق. ولكــن مؤخــرا، بــدأ الصنــدوق ينظــر إلهيــا مــن زاويــة اســتقرار االقتصــاد 
اللكــي، حيــث أن احلفــاظ عــى التأييــد الســيايس واالجمتــايع للسياســات اللكيــة االقتصاديــة، قــد يعمتــد لكيــا عــى جتنــب 

 World Bank, Social Protection & Labor Overview https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview  8

حيتــوي الفصــل اخلــاص بتونــس عــى جــدول يلخــص رؤيــة مؤسســات المتويــل الدوليــة )واإلقلمييــة( يف مقابــل الرؤيــة احلقوقيــة الــي تتبناهــا   9
ــة.  ــل الدولي منمظــة العم

  Independent Evaluation Office of the IMF )2017(, The IMF and Social Protection Evaluation Report, Previously mentioned  10
 reference, P.1.

 Independent Evaluation Office of the IMF )2017(, Same reference, P.1  11

 Ibid, P.2.  12

https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview
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التوتــر الزائــد عــن احلــد الــذي تابــده الطبقــات األكــر هشاشــة. وهــو مــا يمسيــه الصنــدوق »مســألة مؤثــرة عــى االقتصــاد 
.13 macro-critical  ”اللكــي

وحــى يف إطــار تلــك النظــرة الضيقــة، جنــد يف دراســات احلالــة الثاثــة، أن خــراء الصنــدوق جتاهلــوا اعتبــارات احلساســية 
اخلاصــة باالقتصــاد اللكــي، واكنــوا يــرون عــى رفــع أســعار الطاقــة مثــا )أو ختفيــض العملــة(، عــى الــرمغ مــن تنــايم 

الضغــوط عــى الطبقــات األكــر هشاشــة، واالحتجاجــات االجمتاعيــة الواســعة.

جنــد أيضــا يف احلــاالت الثاثــة أن الصنــدوق يعمتــد اعمتــادا كبــرا عــى البنــك الــدويل يف وضــع أنمظــة الــدمع النقــدي الــذي 
يســهدف الفقــراء، ولكــن البنــك ال يقيــس أي أثــر بعــدي ex-post لإلجــراءات القاســية اجمتاعيــا الــي ينــادي هبــا الصنــدوق. 

مكــا ال تنشــغل املؤسســتان بتوفــر احلــد األدىن للحاميــة االجمتاعيــة الــي الــزتم هبــا البنــك منــذ 2016 14، والــي ســبق وأقــر 
املديــر األســبق لصنــدوق النقــد بأمهيهــا منــذ 2009 15.

كيف يرى لك من الصندوق والبنك الدوليني وضع امحلاية االجمتاعية يف املنطقة؟

جيــد لك مــن البنــك والصنــدوق الدوليــن وضــع امحلايــة االجمتاعيــة يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا ضعيفــا، وال 
حتظــى باإلنفــاق احلكــويم الــايف. وأن مظلهــا ال تســع مجيــع املواطنــن، وال تغــي مجيــع أنــواع اهلشاشــة واملخاطــر. يقــول 
البنــك الــدويل: إن يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، ال يتجــاوز متوســط اإلنفــاق عــى امحلايــة االجمتاعيــة %1 
مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل، وهــو أقــل مــن املتوســط العاملــي ومتوســط الــدول الناميــة وأفريقيــا جنــوب الصحــراء )%1.5(، 
وأقــل مــن نصــف املتوســط يف أوروبــا ووســط آســيا. وتغــي بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة لملســنن عــى ســبيل املثــال أقــل 

مــن 25% مــن ســان بلــدان املنطقــة16. 

ــرة  ــدويل املذكــور يف الفق ــك ال ــر البن ــم والصحــة، بعكــس تقري ــاق االجمتــايع )يمشــل التعل ــدوق عــن اإلنف ــر للصن ويف تقري
الســابقة(، ياحــظ مــا يــي: »يقــل اإلنفــاق االجمتــايع يف املنطقــة بشــل عــام عــن مناطــق أخــرى حــول العــامل، حيــث ختصــص 
احلكومــات لإلنفــاق االجمتــايع يف املتوســط 10.4% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل، مقارنــة مــع متوســط يبلــغ 14.2% يف 
دول األســواق الناشــئة«17. وتتضــح الفــوارق أكــر إذا مــا نظرنــا إىل نصيــب الفــرد يف اإلنفــاق احلكــويم معــادال بالقــدرة 
الرائيــة للــدوالر، حيــث يبلــغ متوســط نصيــب الفــرد يف الــدول الناشــئة يف املنطقــة، والــي مهنــا دراســات احلالــة الثاثــة يف 

 Ibid, P. 4.  13

  World Bank )2016(, World Bank and ILO announce new push for universal social protection, a Press Release, World Bank,  14
Washington.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/21/world-bank-ilo-announce-new-push-for-universal-social-
protection

  Independent Evaluation Office of the IMF )2017(, The IMF and Social Protection Evaluation Report, Previously mentioned  15
reference. P. 1.

 World Bank )2018(, The State of Social Safety Nets 2018. The World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.  16
worldbank.org/handle/10986/29115

 IMF staff )2020(, Social Spending for Inclusive Growth in the MENA and Central Asia Region, IMF, Washington DC. P. 7.  17
file:///C:/Users/husseins/Desktop/IMF_MENA%20Outlook%2010_2021.pdf

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/21/world-bank-ilo-announce-new-push-for-universal-social-protection
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/21/world-bank-ilo-announce-new-push-for-universal-social-protection
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115
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كتابنــا هــذا، 1220 دوالر مــن إمجــايل اإلنفــاق االجمتــايع، وباملقارنــة هــو أقــل مــن متوســط 1978 دوالر يف مجموعــة الــدول 
الناشــئة حــول العــامل18. ويــوحض جحــم اإلنفــاق اإلضــايف املطلــوب يف املنطقــة لبلــوغ أهــداف التمنيــة املســتدامة أن التحــدي 
الــذي تواجهــه املنطقــة مــن أجــل بلــوغ احلــد األدىن للحاميــة االجمتاعيــة كبــرا. حيــث حتتــاج دولــة متوســطة تنــي ملنطقتنــا 
»توجيــه 5.3% مــن النــاجت احملــي إضافيــة لك عــام مــن هنــا وحــى 2030 حــى تســتطيع حتقيــق مخســة مــن أمه أهــداف 
التمنيــة املســتدامة، بــل وقــد حتتــاج بعــض الــدول أكــر مــن تلــك النســبة. حيــث جنــد اإلنفــاق العــام عــى الصحــة بوجــه عــام 

أقــل مــن الــدول املشــاهبة حــول العــامل«19. 

وعــى الــرمغ مــن ذلــك التقيــم، تكشــف قــراءة الوثائــق اخلاصــة بــل حالــة مــن احلــاالت الثاثــة، تونــس واألردن واملغــرب، غيــاب 
أو عــدم كفايــة اإلجــراءات املتعلقــة خبلــق بــراح أو حــزي مــايل مناســب لتوســيع قاعــدة امحلايــة االجمتاعيــة. وجــاءت اإلجــراءات 

املتعلقــة بامحلايــة االجمتاعيــة كعــاج لآلثــار اجلانبيــة االجمتاعيــة للــراجم الــي طالــب الصنــدوق هبــا الــدول. 

وتتوافــق نتــاجئ دراســات احلالــة مــع مــا توصــل إليــه تقريــر املكتــب املســتقل بصنــدوق النقــد، حيــث وجــد أن: معظــم حكومــات 
الــدول مل جُتــر أي حــوار مــع الصنــدوق بشــأن امحلايــة االجمتاعيــة، وهــؤالء الذيــن قــد حتــاوروا الحظــوا أن نصــاحئ الصنــدوق 
يف هــذا الشــأن اكنــت عامــة أو مســتندة إىل تطبيــق ميانيــي لوســائل إمريقيــة ،وعــادة مــا تعترهــا احلكومــات غــر ذات 

صلــة أو غــر مناســبة لظــروف البلــد أو ال حتــرم بشــل اكف خصائــص الدولــة الثقافيــة وقميهــا20. 

لوحــظ أن 93% مــن الــراجم الــي تبناهــا الصنــدوق، بــن الفــرة 2010-2015، والــي بلــغ عددهــا 57 برناجمــا، احتــوت 
ــع 7 دول(  ــات )م ــن االتفاق ــل. »إال أن 19% م ــدول منخفضــة الدخ ــة ال ــك يف حال ــاق االجمتــايع، وذل ــارات لإلنف ــى إش ع
ــواع املروطيــة يف  ــة«، ويه أضعــف أن ــة االجمتاعي احتــوت عــى أهــداف »تأشــرية indicative targets متعلقــة بامحلاي
بــراجم الصنــدوق، وعــدم االلــزتام هبــا ال يرتــب هيلع وقــف رصف الــراحئ أو مجتيــد االتفــاق، مكــا أن »تعريفــات األهــداف 
التأشــرية يف بــايق االتفاقــات مل تتضمــن اإلنفــاق عــى امحلايــة االجمتاعيــة، أو جــاء اإلنفــاق ضئيــا جــدا أو مهبــم أو غــر 

معــر عــن أي أمهيــة لإلنفــاق االجمتــايع«21. 

التدهور: األثر الواسع لرباجم صندوق النقد 

ياحــظ أن أثــر بــراجم صنــدوق النقــد عــى الفقــر والــا مســاواة اكن أمعــق كثــرا مــن جمــرد النظــر إىل قضيــة الــدمع النقــدي 
ــة عــى  ــار املرتب ــر االجمتــايع االقتصــادي الصــايف اللكــي، ينبــي النظــر إىل اآلث ــد احتســاب األث ــك، وعن ــي، لذل أو العي

مجمــوع السياســات النقديــة واملاليــة ،إضافــة إىل األثــر عــى المنــو وهيلكــه ودرجــة خلقــه للوظائــف الائقــة.

إال أن كا مــن البنــك والصنــدوق الدوليــن، ال ميتلــان منــاذج صاحلــة لتتبــع مثــل تلــك اآلثــار اللكيــة املركبــة، مكــا أن القــدرات 
اإلحصائيــة للــدول الناميــة وكذلــك درجــة الشــفافية الــي تتيحهــا، ال توفــر البيانــات الاملــة لعمــل مثــل هــذا املجهــود البحــي 

بشــل مســتقل.  

 IMF staff )2020(, Social Spending for Inclusive Growth in the MENA and Central Asia Region, Same Reference, P. 7.  18

 Ibid, P. 8.  19

 IMF Independent Evaluation Office )2017(, Previously mentioned reference, P. 20.  20

 Ibid, P. 21.  21



15 دراسات حالة من تونس واألردن والمغرب

عــى ســبيل املثــال، جنــد أن السياســة النقديــة املناديــة خبفــض ســعر العملــة احملليــة يه سياســة مولــدة للتــم، وينتــج عهنــا 
نــزول أعــداد كبــرة حتــت خــط الفقــر. وينتــج نفــس األثــر عــن زيــادة أســعار الطاقــة، وأيضــا تســبب رضيبــة القميــة املضافــة 

ارتفــاع معــدالت التــم.

مكا أن املطالبة برفع سعر الفائدة يرتب هيلع -إضافة إىل تباطؤ االستمثار- عدد من اآلثار االجمتاعية السلبية: 

أوال: ترتفــع فاتــورة خدمــة الديــن العــام، وهــو مــا يعــي أن يتقلــص الــراح أو احلــزي املــايل fiscal space املتــاح لإلنفــاق عــى 
 .»Crowding-Out Effect توســيع امحلايــة االجمتاعيــة، وهــو مــا يطلــق هيلع »أثــر اإلزاحــة

ثانيــا: ويف مقابــل تقلــص املــوارد املتاحــة للحاميــة االجمتاعيــة، وبســبب تزايــد الديــن العــام، حيــدث حتــول لملــال العــام مــن 
اخلزانــة العامــة يف شــل مدفوعــات الفوائــد عــى الديــن احلكــويم إىل أيــادي األقليــة األكــر ثــراء ممــن تتوفــر لدهيــم فوائــض 

ماليــة يقرضوهنــا للحكومــة، وهــو مــا يفــي إىل تفــامق الــا مســاواة. 

أي ينهتــي األمــر بإعــادة توزيــع املــال العــام مــن الــرشاحئ األكــر فقــرا، لصــاحل الــرشاحئ األغــى يف ســم الدخــل 
والــروة، وهــو مايمســى بالتقشــف االنتقايئ.

هدف تقليص الدين العام انهتى بزيادة الدين العام: 

ــاجت احملــي  ــن الن ــبة م ــام )كنس ــن الع ــض الدي ــب بتخفي ــدوق يطال ــي ندرهســا، أن الصن ــة ال ــدول الثاث ــه يف ال ــظ أن ياح
اإلمجــايل(. ولكــن انهــى األمــر يف الــدول الثاثــة بارتفــاع تلــك النســبة أو عــى األقــل عــدم اخنفاضهــا بالنســبة املتفــق علهيــا، 
وذلــك حــى قبــل اجلاحئــة: »ســوف يرتفــع الديــن العــام كنســبة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف الــدول العربيــة املســتوردة 
ــن  ــرب م ــة تق ــادة يف االحتياجــات المتويلي ــاع إىل زي ــك االرتف ــؤدي ذل ــاجت يف 2021(، وي ــن الن ــدر ب100% م ــرول )تق للب
50% خــال 2021-2022 )390 مليــار دوالر( مقارنــة بعــام 2018-222019، ويف حــن جنــد دوال مثــل تونــس ســوف تســمتر 

معــدالت الديــن العــام مرتفعــة بعــد 2023، جنــد أن األردن قــد تســتعيد املســار التنــازيل بعــد 2023 23.

ــل  ــزي عــى إصــاح اهلي ــاب أي ترك ــع غي ــايل، خاصــة م ــآلك احلــزي امل ــة يف ت ــرة ثاني ــدوق م ــراجم الصن ــذا تســامه ب وهك
ــرادا ورشاكت.  ــر أف ــول األك ــى أحصــاب الدخ ــر ع ــي األك ــبء الرضي ــع الع ــث يق ــي، حبي الرضي

ــأن  ــول ب ــن الق ــا، ميك ــي قدمه ــات ال ــة، أو التوصي ــدول الثاث ــدوق ال ــب هبــا الصن ــي طال ــروط ال وبالنظــر إىل إمجــايل ال
ــة اكن: ــة االجمتاعي ــق بامحلاي ــامس املشــرك املتعل الق

y  تقليــص جعــز املوازنــة عــرب ختفيــض اإلنفــاق االجمتــايع واألجــور ويف املقابــل زيــادة الرضائــب غــري
ــق  ــام 2012، حبســب وثائ ــرب يف ع ــة حــوايل 4% مكــا اكن احلــال يف املغ ــو اكن جعــز املوازن املبــارشة، حــى ل

اتفــاق خــط الســيولة الطــارئ.

 Regional Economic Outlook MENA )April 2021(, International Monetary Fund, Washington DC. P. 4  22

 Regional Economic Outlook MENA )April 2021(, Previous reference. P. 6.  23
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y  ــد ــدمه، وتفن ــرا وح ــر فق ــات األك ــهداف الف ــى اس ــدمع القــامئ ع ــتبداله بال ــاله، واس ــم بأش ــدمع امل ــص ال تقلي
الدراســات الثاثــة دمع الطاقــة وهــو اإلجــراء األقــى اجمتاعيــا مــن بــن مطالبــات الصنــدوق، والــي اكن عــادة مــا 

ــدوق.  ــع الصن ــاق م ــع االتف ــرط لتوقي ــبق Prior action أي ك ــرك مس يفرضــه كتح

y  ــة، ومهــا ــة املعمم ــة االجمتاعي ــة، أمه أمعــدة امحلاي ــمي والصح ــىل التعل ــاق ع ــدوق اإلنف ــل الصن جتاه
اهلدفــان الثالــث والرابــع مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة، وجتاهــل كفــاءة ورفــع حومكــة املؤسســات احلكوميــة القامئــة 
علهيــام، حــى لــو جــاء ذكرمهــا يف صلــب أهــداف الرنــاجم )مكــا يف حالــة املغــرب(. وتقــوم الدراســات الثاثــة بتتبــع 
اإلنفــاق العــام عــى التعلــم والصحــة، لتقــم اهمتــام الصنــدوق معليــا بتلــك اجلوانــب، خاصــة وأن تقريرمكتــب التقيــم 
املســتقل يف نخستــه األخــرة جتاهــل اإلنفــاق عــى التعلــم وعــى الصحــة، كأحــد حمــددات اإلنفــاق االجمتــايع، بعــد 

أن اكن يتتبعهــام يف التقريــر اخلــاص بعــام 2013.

y  ــق ــا يمســى التحــز بالتجاهــل bias by omission فميــا يتعل ــة م ــدوق يف احلــاالت الثالث ــارس الصن م
بامحلايــة والسياســات املتعلقــة بســوق العمــل. حيــث غــاب عــن بــراجم املنطقــة أي ذكــر مثــا إلعانــات البطالــة ورضورة 
ــل  ــة، أو متوي ــة غــر الرمسي ــق املعاشــات مضــا للعامل ــراجم إصــاح صنادي ــا24. أو أن تمشــل ب وضــع خطــة لتوزيعه
بــراجم لسياســات العمــل النشــطة، أو غرهــا ممــا يتنــاول عاجــات ملشــالك هيلكيــة تقرهــا تقاريــر خــراء الصنــدوق. 
وجــد مكتــب التقيــم املســتقل أن أقــل مــن 10% فقــط مــن االتفاقــات بــن الصنــدوق والــدول الناشــئة )الــي تنــي هلــا 
الــدول الثاثــة حمــل الدراســة( احتــوى عــى حــد أدىن لإلنفــاق االجمتــايع، وأن أقــل مــن 15% مــن االتفاقــات احتــوت 
رشطــا لتقويــة شــبات امحلايــة االجمتاعيــة، وبشــل عــام وجــد تقريــر املكتــب املســتقل أن الــدول املتقدمــة قــد تلقــت 

أكــر مــن أي منطقــة أخــرى توجهيــات واشــراطات تتعلــق بامحلايــة االجمتاعيــة.

إال أن دراســات احلالــة الثالثــة، اختــارت أن تركــز عــىل مــا يعتــرب العامــل املشــرتك األمه يف بــراجم الصنــدوق 
مــن حيــث األثــر عــىل امحلايــة االجمتاعيــة، وهــو بــراجم الــدمع النقــدي الــي نــادى الصنــدوق بتطبيقهــا مقابــل 
إلغــاء الــدمع املــممع )املوجــه إىل الغــذاء وإىل الطاقــة( وهــو مــا يعــرف مكتــب التقيــم املســتقل أنــه ال يعــد إجــراء متعلقــا 
بامحلايــة االجمتاعيــة، بــل إنــه يعتــره كهــدف أكــر ارتباطــا باحلــد مــن جعــز املوازنــة العامــة، وهــو إجــراء اختــص بــه منطقــة 
الــرق األوســط أكــر مــن أي منطقــة أخــرى حــول العــامل، حبســب تقريــر املكتــب املســتقل للتقيــم25. وياحــظ أن هــذا اإلجــراء 

جــاء يف لك أشــال التعــاون وبــراجم االقــراض اخلاصــة بالــدول الثاثــة والصنــدوق )راجــع اجلــدول 1(.

وختلــص دراســات احلالــة إىل أن الــدول الثاثــة بشــل أو بآخــر، ورمغ لك بــراجم الــدمع النقــدي اجلديــدة الــي ســاعد البنــك 
الــدويل يف تطبيقهــا، قــد عاشــت عقــدا مــن تــآلك امحلايــة االجمتاعيــة. 

حيــث ختلــت الــدول عــن معظــم الــدمع املوجــه إىل الطاقــة )وكــذا دمع الغــذاء(، ممــا أوقــع أعــدادا كبــرة مــن الســان حتــت وطــأة 
اخنفــاض الدخــل املتــاح لإلنفــاق، مكــا أدى ذلــك )وغــره مــن السياســات الــي أوىص هبــا الصنــدوق إىل تصاعــد معــدالت 

التــم )مــا أدى إىل تــآلك الدخــول احلقيقيــة خاصــة لــدى الســان يف أســفل ســم الدخــل(.

 Ibid, P. 16.  24

 Ibid, P. 15.  25
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ــايل فشــلت يف احلــد  ــن ينبــي اســهدافهم، وبالت ــراجم اســهداف الفقــراء الوصــول إىل لك الذي ــل، مل تســتطع ب ويف املقاب
مــن الفقــر، مكــا مل تفلــح يف وقايــة األعــداد املزتايــدة مــن ذوي احلــال اهلــش مــن آثــار ظروفهــم املعيشــية عــى تعلــم وحصــة 
أبناهئــم، مقاســة باإلنفــاق احلكــويم عــى الصحــة والتعلــم، حيــث مل تنعكــس الوفــورات الناجتــة عــن رفــع الــدمع املــم يف 
ــدمع  ــراجم ال ــا إىل ب ــا لكه ــادة توجهيه ــم إع ــم والصحــة، ومل ي ــاق عــى التعل شــل خمصصــات أعــى مســتدامة إىل اإلنف
العيــي املوجهــة إىل الفــات األقــل دخــا، ويف نفــس اإلطــار، ياحــظ تقريــر تقيــم املكتــب املســتقل لصنــدوق النقــد أن التوصيــة 
بالتخــي عــن أنمظــة الــدمع املــم )خاصــة الطاقــة(، جــاءت بغــرض ختفيــض جعــز املوازنــة وليــس كأداة محايــة اجمتاعيــة. 

مهنجية البحث

ــق االســتعانة  ــن طري ــراجم االســهداف، ع ــدمع الشــاملة، واســتبداهلا ب ــآلك أنمظــة ال ــى ت ــاب بشــل خــاص ع ــز الكت يرك
ــة  ــة إىل مراجع ــة الثاث ــت دراســات احلال ــة، وخضع ــة الدولي ــرض املقارن ــة ممهنجــة بغ ــة، كأداة عملي ــة الثاث بدراســات احلال

ــن. ــران واملتخصص األق

وهكــذا، تقــوم دراســات احلالــة بتقيــم بــراجم الــدمع النقــدي القامئــة عــى االســهداف مــن حيــث األثــر عــى الفقــر والعدالــة 
االجمتاعيــة بشــل أو بآخــر مبــا يتناســب مــع خصوصيــة لك برنــاجم يف الــدول الثاثــة. مكــا مت تتبــع اإلنفــاق احلكــويم عــى 
الصحــة وعــى التعلــم يف الــدول الثاثــة، كنســبة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل، مكــؤرش عــى اهمتــام الصنــدوق بــأمه جوانــب 

امحلايــة االجمتاعيــة واهلدفــن الثالــث والرابــع مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة.

وإضافــة ملــا ســبق، فــإن لك دراســة حالــة تتنــاول جانبــا ممكــا، يلــي ضــوءا عــى جانــب آخــر مــن بــراجم الصنــدوق املتعلقــة 
بامحلايــة االجمتاعيــة:

y  ،تتنــاول دراســة تونــس مثــا، قــراءة متعمقــة يف الوثائــق الــي أصدرهــا صنــدوق النقــد تقيميــا للوضــع االقتصــادي
وفهيــا جنــد جتاهــا تامــا ملــا يمسيــه الصنــدوق باحلساســية املؤثــرة عــى االقتصــاد اللكــي، ويه اعتبــارات القبــول 
ــك  ــأيت ذل ــدول، وي ــراض ال ــى إق ــة ع ــل املوافق ــن أج ــدوق م ــي يشــرطها الصن ــراءات ال الشــعي والســيايس لإلج
التجاهــل باخلــاف مــع املبــادئ الــي يقــر الصنــدوق بأنــه يلــزتم هبــا، وهــذه يه املــرة األوىل الــي تتــاح مثــل هــذه 

ــة. ــة باللغــات الفرنســية والعربي ــة املوثق ــراءة املعمق الق

y  ــو اســتثناء أجــور املعملــن ــدوق، وه ــع الصن ــا م ــة يف برناجمه ــه احلكوم ــذي حققت ــاول دراســة األردن النجــاح ال تتن
ــن  ــورة األجــور كنســبة م ــض فات ــة اخلــاص بتخفي ــات املنطق ــدوق يف معظــم اتفاق ــذي أرص هيلع الصن ــب ال ــن املطل م
النــاجت احملــي اإلمجــايل، مكــا تتنــاول تغيــر هيــل الرضيبــة عــى الدخــل الــي اشــمتل علهيــا االتفــاق مــع الصنــدوق 

بالتحليــل والتقيــم.

y  وتتنــاول دراســة املغــرب تقيميــا معمقــا لنظــم امحلايــة االجمتاعيــة الــي توفرهــا اململكــة ملواطنهيــا، إضافــة الســتعراض
أمه املــؤرشات االقتصاديــة واالجمتاعيــة عشــية اجلاحئــة بعــد عــرة أعــوام مــن املطالبــات االجمتاعيــة وأربعــة اتفاقــات 

مــع الصنــدوق.   
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وأخــرا، يقــدم الكتــاب أول رصــد ألثــر جاحئــة كوفيد-19عــى السياســات االقتصاديــة الــي أوىص هبــا الصنــدوق حكومــات 
الــدول الثاثــة. 

حيــث ياحــظ مثــا أن الصنــدوق نــادى بعمليــة منمظــة إلعــادة هيلكــة الديــون إىل لك الــدول الناميــة. لكــن معليــا، متــت معليــات 
مجتيــد الديــون لعــدد حمــدود مــن الــدول منخفضــة الدخــل، بيمنــا اعمتــد الصنــدوق عــى آليــة اإلقــراض مــن أجــل توفــر بعــض 
املســاحة املاليــة للــدول متوســطة الدخــل الــي تقــع مــن مضهنــا دراســات احلالــة الثاثــة، ويــوحض الشــل 2 جحــم اإلقــراض 

الــذي وفــره الصنــدوق إىل املناطــق املختلفــة حــول العــامل.

الشل 1: خارطة قروض الصندوق 2020-2021 )ماليني حقوق الحسب اخلاصة(

April 30, 2020: SDR1 = USD 1.36640
September 15, 2020: SDR1 = USD 1.41664

*يقصــد بنصــف الكــرة الغربيــة أمريــا المشاليــة واجلنوبيــة، وتعتــر األرجنتــن صاحبــة نصيــب األســد مــن الديــون، حيــث بلــغ نصيهبــا نصــف المتويــل 
الــذي تلقتــه املنطقــة يف 2020.

IMF Annual Reports, 2020- 202126 :املصادر

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/downloads/imf-annual-report-2020.pdf  26
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2021/eng/downloads/imf-annual-report-2021.pdf
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إضافــة ملــا ســبق، تكشــف دراســات احلالــة الثاثــة، عــن أنــه وفقــا لصنــدوق النقــد أن اجلاحئــة وأثرهــا عــى الفــات األضعــف 
ال جيــب أن توقــف قطــار التخلــص مــن الــدمع املــم أو مــن ختفيــض ســعر العملــة احملليــة أو مجتيــد سياســات التقشــف، 
حيــث أن لك حــزم املســاندة املؤقتــة ينبــي أن تتوقــف بعــد العــام األول مــن اجلاحئــة، بغــض النظــر عــن بــطء معليــات توزيــع 
ــة املؤقتــة، أو تباطــؤ أو تراجــع المنــو االقتصــادي، فاللكمــة األوىل واالعتبــار األوحــد هــو احلــد مــن  اللقــاح، أو وضــع العامل
جعــز املوازنــة العامــة، ويتوقــع الصنــدوق للــدول العربيــة املســتوردة للبــرول »أن ينخفــض جعــز املوازنــات بــدءا مــن 2021، 

مبــا يعكــس التعــايف وانهــاء حــزم املســاندة وجمهــودات ضبــط اإلنفــاق العــام«27.

اخلاصــة، تقــي بــراجم ووصايــا الصنــدوق، بــأال ينبــي أبــدا التوقــف عــن االســتدانة وعــن ســداد الديــون، حــى لــو عــى 
حســاب اجلــوع واملــرض والوقــوع حتــت خــط الفقــر.

ويف الهنايــة، مــن أجــل اســتخاص االســتنتاجات والتوصيــات، مت عقــد ثــاث ورش معــل، ملناقشــة الدراســات الثاثــة ومجــع 
ومناقشــة التوصيــات28.

يصــدر الكتــاب يف حلظــة تشــابه حلظــة مــا قبــل بدايــة أزمــة الديــون اخلارجيــة يف دول أمريــا الاتينيــة يف المثانينيــات مــن 
ــة بــدت وقهــا رخيصــة  ــة واألقــل دخــا قــد تورطــت يف اســتدانات خارجي ــدول النامي القــرن العريــن، حيهنــا اكن معظــم ال
نســبيا، ورضوريــة مــن أجــل معليــة التمنيــة والبنــاء، مث بعــد عقــد مــن الزمــان، ثقــل عــبء تلــك الديــون وتكشــفت مســاوئ اتبــاع 
ــوم مؤسســات  ــام 2008 الفضــل يف أن تق ــة الكــرى يف ع ــة العاملي ــن وقهــا. واكن لألزم ــك الدولي ــدوق والبن ــات الصن وصف

بريتــون وودز نفهســا بــأمه املراجعــات الفكريــة ألجنــدة مــا مســي بإمجــاع واشــنطن.

وإذ ميــر العــامل بلحظــة مشــاهبة، تزايــد فهيــا عــبء املديونيــة اخلارجيــة عــى الــدول الناميــة واألقــل دخــا، يتبــى الصنــدوق 
والبنــك الدوليــان خطابــا خمتلفــا عــن خطــاب المثانينيــات والتســعينيات.. خطابــا يقــوم عــى الــويع مبســاوئ الــا مســاواة يف 
الدخــول ويف الفــرص، خطابــا مؤيــدا لفــرض الرضائــب الدوليــة عــى الــراكت العماقــة، ورضائــب تصاعديــة عــى األثريــاء.. 
خطابــا مؤيــدا ألهــداف التمنيــة املســتدامة وامحلايــة االجمتاعيــة. والكتــاب الــذي بــن أيديــم هــو أول توثيــق مهنــي للتبايــن 

الكبــر بــن اخلطــاب وبــن الفعــل.

قراءة ممتعة ومفيدة.
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مكــا تمتــزي دراســات احلالــة مبلحــق أو أكــر حيتــوي عــى خلفيــات تارخييــة عــن التعــاون مــع الصنــدوق، أو نظــم امحلايــة االجمتاعيــة، أو أنــواع   28
املروطيــة الــي تنطــوي علهيــا الــراجم املختلفــة.
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ملحقات

I. مقدمة

عرفــت تونــس »مــا بعــد الثــورة« بدايــة مــن عــام 2013 وإىل يومنــا هــذا تدخــا كبــرا يف اإلصاحــات االقتصاديــة واالجمتاعية 
مــن قبــل املؤسســات املاليــة الدوليــة، ومــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل عــى وجــه اخلصــوص، فقــد هشدنــا، بالفعــل، 
منــذ عــام 2013، تدخــا للصنــدوق مــن خــال ثاثــة قــروض ُمنحــت للســلطات التونســية: اتفــاق اســتعداد ائمتــاين مــن 2013 
إىل 2015 1، آليــة تهسيــل ائمتــاين موســع بــن عــايم 2016 و2020 2 وآلّيــة متويــل رسيــع، بعــد ذلــك، ســنة 2020، يف ســياق 

أزمــة كوفيد-19 3.

وينــدرج هــذا التدخــل يف البــاد التونســية يف إطــار »رشاكــة دوفيــل« الــي انطلقــت ســنة 2011 يف أعقــاب االنتفاضــات 
الــي هشدهتــا الــدول العربيــة، ويه عبــارة عــن حتالــف أو تنســيق بــن دول مجموعــة المثانيــة G8 وتركيــا ودول اخلليــج، إضافــة 
إىل املؤسســات املاليــة الدوليــة، بقصــد تهسيــل حصــول البلــدان العربيــة الــي متــر مبرحلــة انتقاليــة، عــى المتويــل املــروط، 

 https://www.imf.org/external/np/loi/2013/tun/052413.pdf  1

 https://www.imf.org/external/np/loi/2016/tun/050216.pdf  2
  https://www.imf.org/external/np/loi/2018/tun/071118.pdf

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/14/Tunisia-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-In-  3
strument-Press-Release-Staff-Report-49327
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بشــل واســع، مقابــل تنفيــذ مجلــة مــن اإلصاحــات اهليلكيــة النيوليراليــة4.

مكا يتزنل أيضا يف سياق أزمة اقتصادية واجمتاعية تفامقت، منذ 2020 بسبب أزمة كوفيد-19.

مفنــذ عــام 2013، هشــدت تونــس بالفعــل احتجاجــات واســعة النطــاق، واعتصامــات حاشــدة، وعرفــت نشــوء حــراكت اجمتاعيــة 
تطالــب بإصاحــات اقتصاديــة واجمتاعيــة حتــُد مــن أوجــه التفــاوت االجمتــايع، وتضمــن توزيعــا أفضــل للــروات، وظــروف 

عيــش الئقــة.

ويف يناير 2018، اسهدفت االحتجاجات إجراءات التقشف وتدخات صندوق النقد الدويل اسهدافا مبارشا.

وهكذا أدت اجلاحئة، إذن، إىل تفامق األزمة االقتصادية واالجمتاعية:

تراجــع معــدل االســهاك األرسي بنســبة 8%، ومعــدل بطالــة متوقــع بنســبة 21.6%، وانمكــاش يف إمجــايل النــاجت احملــي 
بنســبة 4.4%، واخنفــاض يف االســتمثار العــام بنســبة 4.9%، ويف الصــادرات بنســبة 4.9%، وارتفــاع يف عــدد العاطلــن 
عــن العمــل. وكنتيجــة مبــارشة لإلغــاق العــام حلصــار الوبــاء، والخنفــاض مســتوى اإلنتــاج، تقــدر الدراســة أن معــدل البطالــة 
ســيصل إىل حــدود 21.6% مقابــل 15% حاليــا، خــال الربــع األول مــن الســنة، وأن عــدد الذيــن يعيشــون حتــت خــط الفقــر 

ســيبلغ 475 ألــف خشص5.

وقــد أظهــرت هــذه األزمــة العامليــة كذلــك أمهيــة تعزيــز ُنظــم امحلايــة االجمتاعيــة، مبــا يف ذلــك القطــاع غــر املنظــم، وزيــادة 
اإلنفــاق يف القطاعــات االجمتاعيــة.

ــل  ــإن القطــاع غــر املنظــم ميث ــد الوطــي لإلحصــاء يف ســبمتر 2020 6، ف ــا املعه ــق آخــر دراســة اســتقصائية نره ووف
ــن النســاء. ــال، و18.8% مهنــا م ــن الرج ــس، 81.2% مهنــا م ــة يف تون ــن العامل 44.8% م

ــغ نســبة العاملــن غــر الرمسيــن  ويظــل قطاعــا الفاحــة والصيــد البحــري أكــر القطاعــات غــر املنمظــة تــرضرا، حيــث تبل
85.6%، ويــأيت قطــاع البنــاء واألشــغال العامــة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 69.2%، مث قطــاع التجــارة بنســبة %64.7. 

ومــن جهــة أخــرى، فإن واحــدا مــن لك ســتة تونســين )6/1( تقريبــا ال يــزال يعيــش يف فقــر، مــع تفــاوت جهــوي كبــر، وارتفــاع 
معدالتــه، بوجــه خــاص، يف جهــات الوســط الغــريب والمشــال الغــريب7 احملرومــة. 

 Chandoul, J. )2015( » Le Partenariat de Deauville, à l’origine des politiques économiques en Tunisie «  4

  Programme des Nations Unies pour le Développement )PNUD( et le Ministère du Développement, de l’Investissement et  5
 de la Coopération Internationale , » l’Impact de la pandémie du COVID-19 sur l’économie tunisienne pour l’année 2020

«, juin 2020,
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/environment_energy/etude-sur-l-impact-economique-du-covid-

19-en-tunisie-.html

 INS, » les indicateurs de l’emploi informel 2019 «, septembre 2020  6

املعهد الوطي لإلحصاء، »مؤرشات العاملة غر املنمظة 2019« أيلول/سبمتر 2020 
املعهد الوطي لإلحصاء، خارطة الفقر يف تونس، سبمتر  7

https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/environment_energy/etude-sur-l-impact-economique-du-covid-19-en-tunisie-.html
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/environment_energy/etude-sur-l-impact-economique-du-covid-19-en-tunisie-.html
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ــة املســتدامة  ــدف التمني ــق ه ــة، وحتقي ــة االجمتاعي ــز أنمظــة امحلاي ــن اجلاحئــة، مســألة تعزي ــة الناجتــة ع ــادت األزم ــد أع وق
ــع8. ــة للجمي ــة اجمتاعي ــة إىل وضــع حــد أدىن مــن امحلاي ــة اهلادف ــدة العاملي ــات األجن باخلصــوص )1.3(، إىل مصــم أولوي

ورشعــت تونــس، مــن جههــا، مــن خــال وزارة الشــؤون االجمتاعيــة يف تركــزي حــد أدىن جديــد للحاميــة االجمتاعيــة، وفقــا ملــا 
نصــت هيلع منمظــة العمــل الدوليــة بنــاء عــى دراســات، وعــى معليــة تخشيــص ملــدى القــدرة عــى وضــع هــذا احلــد األدىن 

هبــدف معاجلــة أوجــه القصــور امللحوظــة يف نظــام امحلايــة االجمتاعيــة القــامئ9.

وهتــدف هــذه الدراســة بشــل أســايس إىل حتليــل تأثــر بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل عــى نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف 
تونــس، وبشــل خــاص امحلايــة غــر القامئــة عــى املســامهة يف الفــرة املمتــدة بــن 2013 و2021. ولــن يمشــل جمــال هــذه 

الدراســة نظــام امحلايــة االجمتاعيــة القــامئ عــى املســامهة، أي صناديــق الضــامن االجمتــايع الوطنيــة.

وتعي امحلاية االجمتاعية غر القامئة عى املسامهة:

y .التحويات املوجهة )إىل الفقراء( عر شبات األمان االجمتايع وبراجم املساعدة االجمتاعية
y .)التحويات غر املوجهة )املعممة( من خال الدمع احلكويم )مثل »مواد أساسية« من غذاء وطاقة

ويف الواقــع، ال تــزال فــات عديــدة حمرومــة مــن االنتفــاع بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة القامئــة عــى املســامهة بســبب 
الوضــع االقتصــادي اهلــش وهمينــة االقتصــاد غــر املنظــم، وتغــي أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة غــر اإلهساميــة هــذه الفــات 
االجمتاعيــة الــي ال تتوفــر لدهيــا القــدرة الافيــة عــى املســامهة بســبب عــدم النشــاط والبطالــة واملــرض والشــيخوخة واإلعاقــة.

وقــد ركــز صنــدوق النقــد الــدويل، منــذ عــام 2012، تدخلــه يف تونــس بشــأن امحلايــة االجمتاعيــة عــى التحويــات املوجهــة 
وغــر املوجهــة جبعــل دمعــه املــايل مروطــا يف مرحلــة أوىل بتقليــص دمع الطاقــة كأولويــة لتوجيــه بعــض هــذه املــوارد حنــو 
شــبات األمــان االجمتــايع املســهدفة، ويف مرحلــة ثانيــة، بإلغــاء دمع املــواد األساســية )الغــذاء( مقابــل حتويــات موجهــة إىل 
»األشــد فقــرا« مبجــرد وضــع قاعــدة بيانــات االســهداف، وحيافــظ صنــدوق النقــد الــدويل عــى هــذا الهنــج، أيضــا، ويؤكــده 
يف التقريــر األخــر الــذي نــره يف فرايــر 2021 عــن تونــس يف إطــار مشــاورات املــادة الرابعــة الــي تأخــذ يف االعتبــار 

تداعيــات األزمــة النامجــة عــن اجلاحئــة.

ــل،  ــن العم ــن ع ــال، والعاطل ــن األطف ــة م ــة االجمتاعي ــد أو أنمظــة امحلاي ــن قواع ــة الســانية املســتفيدة م ــريع 1.3.1: نســبة الفئ هــدف ف  8
املســتضعفن. واألخشــاص  والفقــراء،  الشــغل،  حــوادث  وحضايــا  اجلــدد،  واملواليــد  واحلوامــل،  واملعوقــن،  واملســنن، 

مت تنفيــذ معليــة اإلصــاح بــدمع مــن منمظــة العمــل الدوليــة واليونيســيف، وتعــزتم تونــس وضــع أربعــة راكئــز: مضــان احلصــول عــى الرعايــة   9
الصحيــة الشــاملة، ومضــان احلــد األدىن مــن الدخــل لفائــدة الذيــن يفتقــدون إليــه، ومضــان احلــد األدىن مــن الدخــل لملســنن، ولألخشــاص 
املعوقــن، ولألطفــال. والواقــع أنــه عــى الــرمغ مــن التقــدم احمُلــرز حــى اآلن يف جمــال امحلايــة االجمتاعيــة لتوســيع نطــاق التغطيــة 
ــت. ــي ُوضع ــة ال ــن االجمتــايع أو املســاعدة االجمتاعي ــاق أنمظــة التأم ــارج نط ــزال خ ــات الســانية ال ت ــن الف ــد م ــإن العدي ــة، ف االجمتاعي
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ــرا،  ــألرس املعيشــية األشــد فق ــة ل ــات نقدي ــام الســلطات التونســية بتحوي ــر عــى وجــوب قي ــدوق يف ذات التقري وينــص الصن
ــة10. ــار إلغــاء دمع الطاق ــدة )أمــان( AMEN تعويضــا عــن آث ــات اجلدي مبجــرد وضــع أســس قاعــدة البيان

مكــا حيهثــا عــى الرامــة يف إعطــاء أولويــة اإلنفــاق للصحــة ولشــبات امحلايــة االجمتاعيــة، والســي إىل احلــد مــن العجــز 
يف املزيانيــة بدايــة مــن 2021، مــن خــال تقليــص كتلــة األجــور يف الوظيفــة العموميــة، ومــن ســوء توجيــه املســاعدات، ومــن 

خــال إعــادة هيلكــة املؤسســات العموميــة الــي تعــاين مــن جعــز11.

ويؤكــد يف تقريــره عــى أولويــة إصــاح منظومــة الــدمع املوجــه وغــر املوجــه، أي دمع الطاقــة والغــذاء، يف إطــار التدابــر ذات 
األولويــة الــي عــى الســلطات التونســية اختاذهــا، مــن خــال »عقــد اجمتــايع«12، للتخفيــف مــن العواقــب االجمتاعيــة النامجــة 

عــن جاحئــة كوفيــد-19.

ــد  ــدوق النق ــة صن ــذ مقارب ــار دوره الرئيــي يف تنفي ــدويل مضــن جمــال الدراســة باعتب ــك ال ــك، إىل إدراج البن ــا، كذل معدن
ــدويل. ال

ــذ 2012 مــن خــال  ــة من ــة االجمتاعي ــة IFI للحامي ــة الدولي ــة املؤسســات املال ــذ مقارب ــدوق يف تنفي ــدويل الصن ــك ال ــدمع البن ي
العديــد مــن القــروض، وبــراجم املســاعدة التقنيــة يف تونــس، مبــا يف ذلــك القــروض املســندة خــال األزمــة املرتبطــة باجلاحئــة13.

يــوحض الصنــدوق يف تقريــره14: »تعمــل الســلطات التونســية مــع البنــك الــدويل عــى توســيع جمــال برنــاجم »أمــان اجمتــايع« 
مــن أجــل تيســر التحويــات النقديــة، وخدمــات أخــرى«.

وسنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: 

مــايه مقاربــة املؤسســات املاليــة الدوليــة للحاميــة االجمتاعيــة؟، هــل هنــاك فــروق بــني مقاربــة صنــدوق النقــد 
الــدويل ومقاربــة البنــك الــدويل؟، وكيــف يؤثــر تدخلهــام عــىل امحلايــة االجمتاعيــة غــري القامئــة عىل املســامهة؟

تســتند مهنجيــة الدراســة إىل مراجعــة لألدبيــات املُعمتــدة يف حتليــل ملفــات القــروض، والدراســات، واملواقــع، أو وثائــق السياســة 
العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل بشــأن امحلايــة االجمتاعيــة بوجــه عــام، وتدخلهــام يف تونــس بوجــه خــاص. 

صندوق النقد الدويل، تونس 2021، مشاورات املادة الرابعة، 26 شباط/ فراير 2021  10

صندوق النقد الدويل، تونس 2021، مشاورات املادة الرابعة، 26 شباط/ فراير 2021  11

صنــدوق النقــد الــدويل، تونــس 2021، مشــاورات املــادة الرابعــة، 26 فرايــر 2021 »نظــرا لإلخفاقــات واملعارضــات الســابقة يتعــن عــى   12
الســلطات اإلعــان عــن برنــاجم إصــاح متوســط املــدى وعرضــه عــى عامــة النــاس للتشــاور)...( ولــي نضمــن جنــاح هــذا الرنــاجم)...( جيــب 

ــدمع، لُك يف نطــاق اختصاصــه. ــه أحصــاب الشــأن الرئيســيون بال ــزتم مبوجب ــاق اجمتــايع يل إســناده مبيث
 Towards greater equity:( حنــو إنصــاف أفضــل: الــدمع الطــايق، االســهداف وامحلايــة االجمتاعيــة يف تونــس .)البنــك الــدويل )2013  13
ــدويل 35  ــك ال ــح البن ــدويل.يف ســنة 2020 من ــك ال energy subsidies, targeting and social protection in Tunisia( واشــنطن: البن
ــة. ــار اجلاحئــة االقتصادي ــن آث ــف م ــي للتخفي ــون دوالر أمري ــح 175 ملي ــد-19 يف ســنة 2020 من ــي ملاحفــة جاحئــة كوفي ــون دوالر أمري ملي

صندوق النقد الدويل، تونس 2021، مشاورات املادة الرابعة، 26 فراير 2021  14



25 تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية االجتماعية في تونس

ــك  ــات، مبــا يف ذل ــل القوانــن واملراســم الــي مت اعمتادهــا مقابــل هــذه املروطي ــك، إىل حتلي مكــا اســتندت الدراســة، كذل
املراســم األخــرة املعمتــدة خــال فــرة األزمــة املرتبطــة بكوفيــد-19، والوثائــق ذات الصلــة املتعلقــة بوضــع مــروع إصــاح 

شــبات امحلايــة االجمتاعيــة يف تونــس. 

ــور  ــة تط ــدف دراس ــذ 2012 هب ــة من ــة املتعاقب ــن املالي ــن قوان ــا م ــة انطاق ــل لملزياني ــرا إىل حتلي ــة أخ ــتندت الدراس واس
املعطيــات املتعلقــة بــدمع الطاقــة والغــذاء يف صلــب املزيانيــة، وإىل حمادثــات نوعيــة، مت إجراؤهــا مــع أطــراف عــدة، مهنا الســيد 
ــة  ــز البحــوث والدراســات االجمتاعي ــر الســابق للبحــوث يف مرك ــة، واملدي ــة االجمتاعي ــر يف امحلاي ــن الشــيخ، اخلب نضــال ب

.)CRES( ــس بتون

وبنــاء عــى ذلــك، ســيم تقســم الدراســة إىل جزئــن رئيســين. يقــدم القســم األول حتليــا ملفهــوم امحلايــة االجمتاعيــة 
وُمقاربهــا مــن منظــور املؤسســات املاليــة الدوليــة، وهيــدف القســم الثــاين إىل حتليــل آثــار هــذه املُقاربــة وانعاســاهتا عــى 
ــة  ــن األزم ــك املســتجدات الناجتــة ع ــذ 2012، مبــا يف ذل ــس من ــة يف تون ــة االجمتاعي ــذ مــروع إصــاح نظــام امحلاي تنفي

ــد-19. ــة جباحئــة كوفي ــة املرتبط ــة واالقتصادي االجمتاعي

II. مقاربة املؤسسات املالية الدولية ملفهوم امحلاية 
االجمتاعية

تعريف امحلاية االجمتاعية

ال يوجــد توافــق دويل حــول مفهــوم امحلايــة االجمتاعيــة، وختتلــف التعريفــات واملقاربــات حســب اجلهــات الفاعلــة، وســندرس 
مضــن هــذا القســم تعريفــات صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل وأوجــه االختــاف الرئيســية بيهنــا وبــن ذاك الــذي تــروج 

لــه منمظــة األمم املتحــدة، ويف الســياق ذاتــه منمظــة العمــل الدوليــة الــي تؤيــد تعريفــا يســتند إىل حقــوق اإلنســان.

هشــد مفهــوم امحلايــة االجمتاعيــة لــدى صنــدوق النقــد الــدويل تطــورا عــى مــر العقــود. ويف ســنة 2019 نــر الصنــدوق 
ــة  ــه للحامي ــف ل ــل تعري ــا أفض ــرض فهي ــة15، ع ــات االجمتاعي ــال النفق ــه يف جم ــول الزتامات ــراتيجية ح ــادية اس ــة ارش وثيق

ــة.  ــن االجمتــايع، واملســاعدة االجمتاعي ــراجم التأم ــه ب ــع ل ــة التاب ــام امحلاي ــة، ويمشــل نظ االجمتاعي

ــا  ــر ســلي عــى دخله ــون هلــا تأث ــن أن يك ــي ميك ــن اهلــزات ال ــة األرس املعيشــية م ــن االجمتــايع إىل محاي هيــدف التأم
ــة  ــة القامئ ــور ]امحلاي ــى األج ــة ع ــب املوظف ــن الرضائ ــن وم ــن مســامهات املنخرط ــادة، م ــو ممــول، ع ــا وه ــى رفاهيه وع
عــى املســامهات[. وهتــدف املســاعدة االجمتاعيــة )شــبات األمــان االجمتــايع( إىل محايــة األرس املعيشــية مــن الفقــر، ويــم 
متويلهــا مــن إيــرادات املؤسســات احلكوميــة ]امحلايــة غــر القامئــة عــى املســامهات/ نظــام امحلايــة اإلهســايم[، أمــا اإلنفــاق 

ورقة سياسة صندوق النقد الدويل، اسراتيجية صندوق الدويل يف جمال اإلنفاق االجمتايع، يونيو 2019.  15
IMF Policy Paper, A strategy for IMF engagement on social spending, Juin 2019.
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االجمتــايع فيعــرف بأنــه امحلايــة االجمتاعيــة عــى النحــو احملــدد أعــاه، إضافــة إىل نفقــات التعلــم والصحــة األساســية16 
اخلاصــة بــل بلــد.

ويــدرج صنــدوق النقــد الــدويل يف تدخلــه مســألة اإلنفــاق االجمتــايع، واحلاجــة إىل معاجلــة أوجــه عــدم املســاواة يف بعثــات 
ــر  ــع، واحلاجــة إىل توف ــز المنــو املســتدام والشــامل للجمي ــاق االجمتــايع يف تعزي ــدور اهلــام لإلنف ــه، وال ــة ل ــة التابع املراقب
ــك، يف براجمــه مســألة  ــدرج، كذل ــم والصحــة. مكــا ي ــة املســتدامة يف جمــايل التعل ــق أهــداف التمني ــة لتحقي ــوارد الازم امل

.)social protection floors( »ــة ــة االجمتاعي ــا للحامي ــدود دني ــة إىل اعمتــاد »ح احلاج

ومــن املهــم التأكيــد عــى أن امحلايــة االجمتاعيــة مل ُينظــر إلهيــا قــط عــى أهنــا جــزء مــن مســؤولية صنــدوق النقــد الــدويل، وقــد 
اعمتــد الصنــدوق تارخييــا، عــى خــرة املؤسســات األخــرى، ال ســميا البنــك الــدويل لعملــه يف املجــال عــى حنــو مــا أكدتــه 

وثيقــة سياســة اإلنفــاق االجمتــايع17 الصــادرة عــن الصنــدوق.

ــة  ــة الصنــدوق ولهنجــه، وهــو ُيعــرف امحلاي ــدويل، إذن، املؤسســة الدامعــة األساســية واملنفــذ الرئيــي ملقارب ميثــل البنــك ال
االجمتاعيــة بأهنــا: »أنمظــة تســاعد األفــراد واملجمتعــات عــى إدارة األزمــات، والتقلبــات، وعــى التصــدي للفقــر واخلصاصــة 
ــة  ــاعدات االجمتاعي ــدجم املس ــك ب ــرص18«، وذل ــؤ الف ــل واإلنصاف وتاف ــود/ التحم ــى الصم ــدرة ع ــزز الق بفضــل أدوات تع

)شــبات األمــان االجمتــايع( والتأمــن االجمتــايع )معاشــات/ منــح الشــيخوخة والعجــز، والتأمــن ضــد البطالــة(. 

عندمــا حنلــل اســراتيجية البنــك الــدويل بشــأن أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة ملنطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا إســتنادا إىل 
نفــس الوثيقــة، ناحــظ أن تعريفــه يشــبه إىل حــد كبــر تعريــف صنــدوق النقــد الــدويل. وبالفعــل، فــإن اهلــدف الرئيــي لتدخــل 
البنــك الــدويل يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا هــو االبتعــاد عــن بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة والعاملــة املجــزأة والتوجه 
حنــو ُنظــم تمشــل )i( شــبات أمــان اجمتــايع فعالــة )بــراجم املســاعدات النقديــة املوجهــة وبــراجم التوظيــف اإللــزايم عــى ســبيل 

املثــال( و)ii( إصــاح نظــام التحويــات املعممــة. )دمع الغــذاء والطاقــة( وحتســن معليــة االســهداف لزيــادة فعاليــة الرنــاجم19. 

ــل  ــة، ولكــن يف املقاب ــة االجمتاعي ــة التفكــر يف مســألة امحلاي ــة يف معلي ــة املهمين ــدويل أحــد األطــراف الفاعل ــك ال ــل البن ميث
هنــاك منمظــات أخــرى ذات خــرة وقــدرة مزتايــدة عــى التأثــر يف النقــاش حــول هــذا املوضــوع، مرتبطــة بــاألمم املتحــدة، 
تــروج ملفاهــم وتعريفــات أخــرى، وســنذكر باألســاس آليــات حقــوق اإلنســان مثــل املجلــس االقتصــادي واالجمتــايع التابــع 
لــألمم املتحــدة )ECOSOC(، ومنمظــة العمــل الدوليــة )OIT(، ويه الواكلــة األمميــة املُختصــة يف هــذا املجــال، وكذلــك منمظــة 

.)UNICEF( ــة/ اليونيســيف األمم املتحــدة للطفول

قــد يمشــل التعلــم األســايس كا مــن التعلــم االبتــدايئ والتعلــم الثانــوي، بيمنــا تشــر الرعايــة الصحيــة األساســية إىل مجموعــة حمــددة مــن   16
ــة األساســية حمــددة عــى املســتوى الوطــي. ــة الصحي ــات الرعاي خدم

البنــك الــدويل، » قــدرة عــى التحمــل، إنصــاف وفــرص- اســراتيجية البنــك الــدويل يف جمــال امحلايــة االجمتاعيــة والعمــل، 2012- 2022   17
–2012, World Bank, » Resilience, equity and opportunity _The World Bank’s Social Protection and Labor Strategy(

)2022

18  مكــا يشــر البنــك الــدويل يف التقريــر نفســه املعنــون »اســراتيجية البنــك الــدويل يف جمــال محايــة االجمتاعيــة والعمــل، 2012-2022« إىل 
ــا ســيكون عســرا جــدا.   ــرق األوســط ومشــال إفريقي ــة ال ــذه يف منطق ــة املتوســطة بشــل دامئ، وأن تنفي ــدمع ســيرض بالطبق أن إصــاح ال
البنــك الــدويل )1990( تقريــر حــول التمنيــة يف العــامل 1990: الفقــر البنــك الــدويل )2001( تقريــر حــول التمنيــة يف العــامل 2001/2000:   19

ــاق ــة االنط ــان إىل نقط ــبكة األم ــن ش ــة: م ــة االجمتاعي ــاع امحلاي ــدويل )2001( اســراتيجية قط ــك ال ــر البن ــة الفق حمارب
)Sector Strategy: From Safety Net to Springboard البنــك الــدويل )2006( تقريــر حــول التمنيــة يف العــامل 2006: إنصــاف وتمنيــة 

)واشــنطن: البنــك الــدويل(.
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وهكــذا ميكــن أن ناحــظ وجــود مفهومــن رئيســين متعارضــن للحاميــة االجمتاعيــة: هنــج تدعــو إليــه املؤسســات املاليــة الدوليــة 
بقيــادة البنــك الــدويل، وتعريــف/ هنــج قــامئ عــى حقــوق اإلنســان بقيــادة منمظــة العمــل الدوليــة.  

ــة، وال  ــة ألزمــة طارئ ــة ومؤقت ــا اســتجابة عاجل ــة ال ُتعــرف بوصفه ــة االجمتاعي ــوق أن امحلاي ــامئ عــى احلق ويعــي الهنــج الق
بوصفهــا معــا خريــا وإمنــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الضامنــات الدامئــة املنصــوص علهيــا يف القانــون، وُيعتــر املســتفيدون 

مهنــا أحصــاب حقــوق. )انظــر امللحــق 6 لاطــاع عــى جــدول مقارنــة التعريفــات(.

وتعكــس هــذه االختافــات يف التعريفــات، يف الواقــع، هنجــن خمتلفــن متــام االختــاف بشــأن امحلايــة االجمتاعيــة الذيــن هلــام 
علهيــا انعاســات كبــرة.

مقاربة اخزتالية للحامية االجمتاعية من قبل املؤسسات املالية الدولية

ــة يف جمــال املســاعدة  ــة الدولي ــذي تتبعــه املؤسســات املالي اســتنادا إىل هــذه التعريفــات، ســنحلل يف هــذا القســم الهنــج ال
االجمتاعيــة، وهــو حمــور تركزينــا يف هــذه الدراســة، وكيــف خيتلــف اختافــا جوهريــا عــن الهنــج القــامئ عــى حقــوق اإلنســان.

أدت األزمــة االقتصاديــة يف رشق آســيا إىل حتــول يف هنــج هــذه املؤسســات يف جمــال امحلايــة االجمتاعيــة ملواجهــة 
االنتقــادات املزتايــدة لتأثــر خطــط اإلصــاح اهليلكــي يف فــرة المثانينــات عــى الســان. ويف أعقــاب ذلــك، دعــا البنــك الدويل، 
عــى وجــه اخلصــوص، وهــو الــذي يعمــل جنبــا إىل جنــب مــع صنــدوق النقــد الــدويل خــال خطــط هــذا اإلصــاح، إىل اتبــاع 

هنــج جديــد، هنــج إدارة لملخاطــر االجمتاعيــة20.

يمتثــل هــذا الهنــج يف اعمتــاد تدابــر اســتباقية، خــال األزمــة، للتخفيــف مــن املخاطــر االجمتاعيــة مــن خــال شــبات أمــان 
اجمتــايع ألكــر الفــات فقــرا ويــريم إىل اســهداف الفقــر املدقــع.

وشــبات األمــان االجمتــايع يه احلــد األدىن مــن التحويــات املوجهــة املخصصــة إىل األشــد فقــرا جلــر األرضار النامجــة 
عــن األزمــة االقتصاديــة، لتصبــح التعديــات اهليلكيــة، الــي ُينظــر إلهيــا عــى أهنــا تعويــض لتلــك الفــات عــن تدابــر التقشــف، 
ــة  ــة واخزتالي ــة خمزتل ــدويل عــن مقارب ــك ال ــدويل. وهكــذا يدافــع البن ــك ال ــة رئيســية بالنســبة إىل البن ــة اجمتاعي ــراجم محاي ب

للحاميــة االجمتاعيــة تــرمج إىل سياســة لـــ«إدارة لملخاطــر االجمتاعيــة«، وهــو هنــج ممكــل لهنــج صنــدوق النقــد الــدويل.

ــة  ــادئ االســتدامة املالي ــاق االجمتــايع21 عــى مب ــه حــول اســراتيجية اإلنف ــدويل، يف ورقت ــد ال ــدوق النق وبالفعــل يؤكــد صن
ووجاهــة موضــوع اإلنفــاق، والــي مبوجهبــا ســيم تقيــم امحلايــة االجمتاعيــة واإلنفــاق االجمتــايع )تقيــم االقتصــاد اللكــي« 

البنك الدويل )1990( تقرير عن التمنية يف العامل لعام 1990: الفقر  20 
 البنك الدويل )2001( تقرير عن التمنية يف العامل 2001/2000: ماحفة الفقر

 البنك الدويل )2001( اسراتيجية امحلاية االجمتاعية
البنك الدويل )2006( تقرير التمنية يف العامل لعام 2006: اإلنصاف والتمنية )واشنطن: البنك الدويل)

ورقة حول سياسة صندوق النقد الدويل، اسراتيجية صندوق الدويل يف جمال اإلنفاق االجمتايع، يونيو 2019  21
15 IMF Policy Paper, A strategy for IMF engagement on social spending, Juin 2019
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criticality-macro(. وبعبــارة أخــرى، ســُينظر إىل النفقــات االجمتاعيــة عــى أهنــا تشــل خطــرا عــى املوازنــات املاليــة وعــى 

االقتصــاد اللكــي إذا مل تكــن مســتدامة، وغــر مامئــة وعدميــة الفعاليــة يف ظــل السياســات احلاليــة. 

ــة إىل  ــرر السياســات الرامي ــي ت ــدويل، يه ال ــد ال ــدوق النق ــة بالنســبة إىل صن ــادئ، ذات األولوي ــذه املب ــإن ه ــايل، ف وبالت
ــراجم التقشــف هــذه. ــة يف إطــار ب ــاق وترشــيده للحــد مــن جعــز املوازن حتســن اإلنف

ــات املعممــة أو إلغاهئــا، واملقصــود هبــا دمع  ــات عــى ختفيــض التحوي ــدويل مــن خــال املروطي ــد ال ــدوق النق ويشــدد صن
ــدة  ــداف« »جي ــان اجمتــايع »حمــددة األه ــراجم شــبات أم ــورات حنــو ب ــن الوف ــزء م ــه ج ــادة توجي ــة، وإع ــذاء والطاق الغ

التصمــم« و«لصــاحل أشــد النــاس فقــرا«.

مــن جهــة أخــرى، وعــى الــرمغ مــن أن صنــدوق النقــد الــدويل يــدرج يف مقاربتــه، مــن هنــا فصاعــدا، اإلنفــاق االجمتــايع، 
مبــا يف ذلــك اإلنفــاق عــى الصحــة والتعلــم، يف هنجــه، فذلــك يدخــل يف إطــار معليــة اتصاليــة أكــر مــن كونــه خطــوة حقيقيــة 
ــدويل أو  ــد ال ــدوق النق ــراجم صن ــان االجمتــايع يف ب ــبات األم ــة االجمتاعية/ش ــات امحلاي ــام. إذ أن إدراج أرضي إىل األم
ــا  ــو م ــادية« )targets indicative(، وه ــا إرش ــه »أهداف ــرف بوصف ــة يع ــة الصحي ــم والرعاي ــى التعل ــام ع ــاق الع يف اإلنف
يضــي علهيــا طابعــا »إرشــاديا« وغــر ملــزم يف حــن أن أهــداف االقتصــاد اللكــي الرئيســية لقــروض البنــك الــدويل تمتــزي 

ــدول. ــل ال بإلزاميها وجيــب تنفيذهــا مــن قب

يف اجلدول أدناه، نلخص االختافات بن الهنجن/ املقاربتن وآثارمها عى امحلاية االجمتاعية.

اجلدول 1: مقارنة بني املقاربة االخزتالية واملقاربة التحويلية

املقاربة االخزتالية لصندوق النقد الدويل/ 
البنك الدويل

املقاربة التحويلية القامئة عىل حقوق 
اإلنسان )مكتب العمل الدويل BIT / األمم 

)ONUاملتحدة

امحلاية االجمتاعية مبثابة إسعاف أويل للتعويض املفهوم
عن اآلثار السلبية الناجتة عن اإلصاحات اهليلكية/ 

لتقليل املخاطر االجمتاعية.

امحلاية االجمتاعية حق من حقوق اإلنسان ميكن 
التقايض بشأنه، والدولة ملزمة بإنفاذه عن طريق 

االستمثار ومن خال اعمتاد سياسات هتدف للحد 
من التفاوت والفقر.

هنج شامل، حى إن مت تنفيذه تدرجييا من خال هنج اسهداف للفات األشد فقرا22املنتفعون
الفات السانية ذات األولوية 

هشــد هنــج البنــك الــدويل إىل حــد مــا تطــورا يف بعــض جوانــب التعامــل مــع شــبات األمــان االجمتــايع عــن طريــق إدمــاج املروطيــات يف   22
بــراجم التحويــل املوجــه وذلــك مــن خــال املســامهة يف بــراجم تمنيــة رأس املــال البــري )مثــل الرعايــة الصحيــة املجانيــة، عــى ســبيل املثــال، 
باإلضافــة إىل املخصصــات النقديــة(. بيــد أن الفائــدة مــن هــذا النــوع مــن املروطيــة تنعــدم إذا مل تكــن املشــلكة حقــا يف جانــب الطلــب عــى 
ــان،  ــدة، فســيكون الرنــاجم املــروط حمــدود اجلــدوى )مري ــة غــر جي ــة أمــا إذا اكن العــرض غــر متوفــر أو مــن نوعي اخلدمــات االجمتاعي

2013(، وال خيفــف مــن أوجــه عــدم املســاواة ومــن مواطــن الضعــف اهليلكيــة
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جناعة السياسة املالية واالقتصاد اللكي يف جمال املبدأ األسايس
امحلاية االجمتاعية.

جناعة اإلنفاق العام هبدف معاجلة جعز املزيانية 
من خال إلغاء التحويات املعمممة لرشيد اإلنفاق. 

حق من حقوق اإلنسان/ عدالة اجمتاعية

شبات أمان اجمتايع يف احلدود الدنيا )مستوى الوسائل
الكفاف/ عتبة الفقر(

قاعدة المشول بامحلاية االجمتاعية لضامن مستوى 
معيي الئق

املوقع من الرباح املايل 
يف اإلنفاق   العمويم 

تقليل الراح املايل جكزء من تدابر التقشف من 
خال ترشيد اإلنفاق عى امحلاية االجمتاعية

التشكيك يف تدابر التقشف وتأثرها عى الراح 
املايل واإلنفاق االجمتايع والسياسات االجمتاعية: 
زيادة الراح املايل وخمصصات اإلنفاق وامحلاية 

االجمتاعية

تدابر قصرة املدى لتخفيف املخاطر عى الفات األهداف والفوارق
األكر هشاشة دون مراعاة التفاوت والفقر اهليلكي

سياسة اجمتاعية عى املدى القصر واملتوسط 
والطويل لتكريس حق امجليع يف الضامن 

االجمتايع واحلد من التفاوت.

مقاربة اخزتالية هتدف إىل ختفيف املخاطر املقاربة/ املهنج
االجمتاعية 

مقاربة حتويلية قامئة عى حقوق اإلنسان وتعتر 
احلد من أوجه عدم املساواة يف مصم ويف مقدمة 

مجيع التدخات. 

املصدر: من إعداد الباحثن

مهنجيات االسهتداف: خمتلف املقاربات وحدودها

ــاس مســتوى الدخــل   ــارشة لقي ــر املب ــارات بالوســائل غ ــدويل يه االختب ــك ال ــا البن ــي يفضله ــات االســهداف ال إن مهنجي
ــة. ــات ذات الصل ــادات يف األدبي ــن االنتق ــر م ــع الكث ــتخدامها موض ــد اكن اس )Proxy Means Test( وق

وحتــاول املهنجيــة توقــع مســتوى رفــاه األرسة املعيشــية باســتخدام منــوذج إحصــايئ. وقــد مت وضــع هــذه املهنجيــة ملعاجلــة 
الصعوبــات الــي تواجــه إجــراء تقيــم حقيــي لدخــل األرس املعيشــية يف البلــدان الناميــة نظــرا حلجــم االقتصــاد غــر املنظــم، 

وهــو مــا يعــي صعوبــة احلصــول عــى معلومــات حــول دخــل األرس املعيشــية.

ــة اســهتداف  ــارشة )proxy means tests( بوصفهــا مهنجي ــارات بالوســائل غــري املب ــة االختب حــدود مهنجي
لألشــد فقــرا. هلــذه املهنجيــة أوجــه قصــور يف حتديــد أفقــر األرس املعيشــية، واالســهداف معليــة ملكفــة وشــاقة مــن حيــث 

مهــارات اإلدارة وقدراهتــا عــى إحصــاء هــذه األرس املعيشــية23.

تــح هــذه املهنجيــة بقيــاس مســتوى دخــل األرس املعيشــية عــن طريــق ربــط مجلــة مــن املــؤرشات بنفقــات هــذه األرس أو باســهاكها، وتســتند   23
مهنجيــة الرنــاجم إىل إحصــاءات الدراســات االســتقصائية الوطنيــة لــألرس املعيشــية، ونظــرا إىل أن هــذه الدراســات ال جُتــرى يف البلــدان 
ــة  ــار بالوســائل غــر املبــارشة تعمتــد عــى مجموعــة مــن املتغــرات البديل ــة االختب ــة، فــإن مهنجي ــة بصفــة منتمظــة ويه باهظــة التلكف النامي
)الــي تــراوح عــادة بــن 10 و30( والــي تعكــس وضــع األرسة املعيشــية بشــل أفضــل. ويــرحج لك مــؤرش وفقــا ألثــره التقديــري عــى إنفــاق 
األرس املعيشــية. مث، وباســتخدام املــؤرشات املرحجــة، يــم احتســاب مجمــوع نقــاط لــل أرسة معيشــية، وبعــد ذلــك ميكــن لتلــك الــي تجســل 
أقــل مــن العتبــة احملــددة المتتــع برنــاجم املســاعدة االجمتاعيــة املقــرر. وتمشــل هــذه املــؤرشات اخلصائــص الدميغرافيــة )مثــل معــر أفــراد 
األرسة املعيشــية وجحمهــا( وخصائــص رأس املــال البــري )مثــل مســتوى تعلــم رب األرسة املعيشــية ومتــدرس األطفــال( واخلصائــص املاديــة 
للســكن )مثــل نــوع الســقف أو املســكن( واملمتلــات غــر املســهلكة )مثــل الثاجــات أو أجهــزة التليفزيــون أو الســيارات( واألصــول اإلنتاجيــة 

)مثــل األرض أو احليوانــات(.
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وتشــوهبا أخطــاء يف اإلدمــاج واالســتبعاد ناجتــة عــن انعــدام متاثــل كبــر يف املعلومــات بســبب قلــة توافــر البيانــات املفصلــة 
وقلــة انتظــام الدراســات االســتقصائية لــألرس املعيشــية ملتابعــة وضعهــا. مكــا أنــه ال ميكــن لملهنجيــة مواكبــة الطبيعــة 

الديناميكيــة إليــرادات اأُلرس24.

ــداد األرس  ــدرات تع ــف ق ــة وضع ــدول النامي ــات ال ــى اقتصادي ــذب ع ــر الرمســي واملتذب ــع غ ــة الطاب ــرا هلمين ــذا، ونظ وهك
املعيشــية25 واســتقصاهئا، فــإن عــددا كبــرا مــن أفقــر األرس املعيشــية يف مجيــع البلــدان تقريبــا ال ُتؤخــذ يف االعتبــار أثنــاء 

ــة االســهداف. معلي

واســتنادا إىل بيانــات مــن بنغاديــش وإندونيســيا وروانــدا ورسيانــا، خلصــت دراســة تقــم مهنجيــة االختبــارات بالوســائل 
غــر املبــارشة PMT ُأجنــزت بتلكيــف مــن الســلطات األســرالية26، إىل أن أخطــاء االســتبعاد واإلدمــاج تــراوح بــن %44 
و55% عــى التــوايل عندمــا تــم تغطيــة 20% مــن الســان، وبــن 57% و71% عندمــا تــم تغطيــة 10%. وعــى مســتويات 
التغطيــة هــذه، الــي تتســم بالواقعيــة بالنســبة إىل العديــد مــن الــراجم يف البلــدان الناميــة ذات املــوارد احملــدودة، ال تتــاح 
لــألرس املعيشــية املؤهلــة لاســتفادة ســوى فرصــة اختيــار واحــدة مــن لك اثنتــن )50%(، بــل إهنــا تعتــر معليــة االســتبدال، 

يف بعــض احلــاالت، مبثابــة لعبــة حــظ )يناصيــب( 27.

مكــا كشــفت دراســات أخــرى عــن أخطــاء االســتبعاد يف هــذه املهنجيــة، فــي أندونيســا 93% مــن امخلســة باملائــة مــن األرس 
املعيشــية األشــد فقــرا يف برنــاجم التحويــات النقديــة املروطــة )كيلورغــا هارابــانKeluarga Harapan( مت اســتبعادها28. 
ــات  ــن الف ــا أشــارت دراســة إلدارة سياســات أوكســفورد )Oxford Policy Management( أن 26% م ويف مشــال كيني
الســانية األشــد فقــرا مــن مجمــوع 62% مــن الفــات املســهدفة قــد مت اســتبعادها مــن برنــاجم29 شــبكة األمــان ضــد اجلــوع 
ــرص oportunidades( بـــ %70  ــاجم »ُف ــأ االســتبعاد يف برن ــش خط ــُدر هام )hunger safety net( . ويف املكســيك، ق

بالنســبة إىل تغطيــة متوقعــة ألفقــر 20% مــن الســان 30يف مكبوديــا، حــوايل 56% مــن األرس املعيشــية الــي تعيــش يف 
 .)31ID-Poor PMT( فقــر مت اســتبعادها مــن قبــل آليــة اســهداف األرس املعيشــية الفقــرة

 Kidd, Stephen ; Gelders, Bjorn ; Bailey-Athias, Diloá, » Exclusion by design : An assessment of the effectiveness of the  24
 proxy means test poverty targeting mechanism / Kidd, Stephen ; Gelders, Bjorn ; Bailey-Athias, Diloá; International Labour

Office, Social Protection Department, ILO, 2017

نفس املصدر  25
Australian Aid )2011(, targeting the poorest: An assessment of the proxy means test methodology  26

نفس املصدر.  27
  Alatas, V., Banerjee, A., Hanna R., Olken, B.A. and Tobias, J. )2012(. Targeting the Poor : Evidence from a Field Experiment  28

in Indonesia

 Silva-Leander, S. and Merttens, F. )2016(. HSNP : Assessment of programme targeting. Oxford Policy Management  29

 Veras, F., Peres, R. and Guerreiro, R. )2007(. Evaluating the Impact of Brazil’s Bolsa Família: Cash Transfer Programmes. In  30
Comparative Perspective, IPC Evaluation- Note No. 1, International Poverty Centre : Brasilia, Brazil

 World Bank )2011(. Assessment of the Identification of Poor Households )IDPoor( Program’s Procedures and Implementa-  31
 tion. Draft Technical Report for the Human Development – Social Protection Unit East Asia and Pacific Region. The World

Bank, Washington, D.C., USA
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وباملثــل، ووفقــا لدراســة أجراهــا مكتــب العمــل الــدويل لتقيــم مهنجيــة االختبار بالوســائل غــر املبــارشة )BIT32(، فــإن احلكومات 
إذا اختــارت البقــاء يف هنــج تقييــدي إزاء اســهداف الفقــر واحلفــاظ عــى مهنجيــة االختبــار بالوســائل غــر املبــارشة، فباإلمــان 
حتســن فعاليهــا إىل حــد مــا. غــر أنــه، ال بــد مــن زيــادة كبــرة يف اإلنفــاق اإلداري لتحســن االســهداف جبمــع املزيــد مــن 
املعلومــات عــن الدخــل أو حــول مــؤرشات رفــاه الســان املســهدفن حــى تمتكــن الســلطات مــن تثليــث هــذه املعلومــات اإلضافيــة 
بمنــوذج تنقيــط للتحقــق مهنــا وتصحيحهــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن للســلطات أن تســتمثر يف آليــات التظــم الــي تــح 
لملواطنــن بالطعــن يف نتــاجئ االختبــار PMT اســتنادا إىل دخلهــم الفعــي. وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن أخطــاء االســتبعاد أو 
 ،PMTاإلدمــاج لكــن ليــس إىل حــد إزالهــا لكيــا. جفورجيــا، عــى ســبيل املثــال، ورمغ حتســيهنا امللحــوظ ملهنجيهــا يف االختبــار

فــإن نســبة أخطــاء االســتبعاد لدهيــا يف برنــاجم املســاعدة االجمتاعيــة املســهدفة33 تقــدر بـــ %50.

وقــد ســلط يف تقيميــه لــراجم املســاعدة االجمتاعيــة يف تونــس )بيــي وبــن الشــيخ 342017( الضــوء عــى هــذه التحديــات وعى 
ــة، وجحــم القطــاع غــر  ــف أجهــزة الدول ــات االســهداف« املرتبطــة بالضعــف املؤســي، وبســوء التنســيق بــن خمتل صعوب

املنظــم الــذي حيــول دون وجــود إدارة رضيبيــة قــادرة عــى مراقبــة مســتوى دخــل مجيــع األرس«. 

ــة )SPS( »يه أنســب  ــة االجمتاعي ــة، أيضــا، عــى أن قاعــدة المشــول بامحلاي ــز البحــوث والدراســات االجمتاعي ــد مرك ويؤك
ــة  ــات الضعيف ــن الف ــن ولمتك ــر املزم ــر الفق ــن ن ــات الســانية م ــن الف ــرة م ــر رشحيــة كب ــة لتحري ــا ماءم ــول وأكره احلل

ــون...(. ــنون، معاق ــة )مس ــات اخلصوصي ــات ذات االحتياج ــا أو الف اقتصادي

زد عــى ذلــك، فكثــرا مــا يكــون دمع األســعار، مثــل دمع املــواد الغذائيــة أو الطاقــة، الــذي ُيؤخــذ بعــن االعتبــار يف خمططــات 
امحلايــة االجمتاعيــة مبعناهــا الواســع، راخســا يف البنيــة السياســية واملؤسســية ألغلــب الــدول الناميــة، أمــا بــراجم املســاعدة 
ــا مــا تكــون جديــدة بصفــة  ــة( فغالب ــة القامئــة عــى االســهداف الــي حتــل حملهــا )مثــل بــراجم التحويــات النقدي االجمتاعي
لكيــة أو شــبه لكيــة، ويكــون تنفيذهــا معقــدا وُملكفا، وبالتــايل عرضــة للتخفيــض بهسولــة. تاركــة العديــد مــن األرس املعيشــية 
املســتضعفة/ اهلشــة دون تغطيــة وعرضــة خلطــر املزيــد مــن الفقــر مــع زيــادة األســعار الناجتــة عــن إلغــاء تلــك اإلعانــات يف 

ظــل االنمكــاش االقتصــادي.

وتنــدرج هــذه االختبــارات يف إطــار مقاربــة رضيبيــة وتقييديــة تركــز عــى خفــض الرضيبــة واحلــد مــن اإلنفــاق االجمتــايع، 
ــذا  ــف. وهك ــض التالي ــيلة خلف ــع كوس ــر مدق ــون يف فق ــن يعيش ــاص الذي ــهداف األخش ــك، اس ــا لذل ــايل، وفق ــذ، بالت وحتب
تتعــارض مهنجيــة االختبــار بالوســائل غــر املبــارشة مــع مقاربــة احلقــوق الدنيــا يف امحلايــة االجمتاعيــة والــي تقــوم عــى 

ــة. ــة االجمتاعي ــع يف امحلاي أســاس اإلمعــال التدرجيــي حلــق امجلي

 Kidd, Stephen ; Gelders, Bjorn ; Bailey-Athias, Diloá, » Exclusion by design : An assessment of the effectiveness of the  32
 proxy means test poverty targeting mechanism / Kidd, Stephen ; Gelders, Bjorn ; Bailey-Athias, Diloá; International Labour

Office, Social Protection Department, ILO, 2017

Baum, T., Mshvidobadze, A. and Posedas, J., Continuous Improvement: Strengthening Georgia’s Targeted Social Assis-  33
 tance Program. The World Bank, 2016 Kidd, S. and Gelders, B. )2016a(. Child wellbeing and social security in Georgia :

The case for moving to a more inclusive national social security system. UNICEF : Georgia
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وعــى الــرمغ مــن إمــان إدخــال حتســينات لزيــادة تغطيــة أكــر النــاس فقــرا مــن خــال دجم مهنجيــة االختبــار بالوســائل غــر 
املبــارشة PMT  مــع وســائل تدقيــق أخــرى، مفــن  الــواحض، يف جمــال االســهداف، أن توســيع نطــاق تغطيــة الــراجم خيفــض 
مــن اســتبعاد اأِلخشــاص الذيــن يعيشــون يف فقــر، وأن حتقيــق امحلايــة االجمتاعيــة للجميــع تدرجييــا لــن يكــون ممكنــا إال إذا 
أدركــت الســلطات أمهيــة زيــادة اإلنفــاق االجمتــايع كعنــر أســايس للحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة: بزيــادة اإلنفــاق ميكــن 
توســيع نطــاق التغطيــة، وميكــن أن تصبــح الــراجم أكــر جناعــة، ســواء مــن خــال  قطاعــات شــاملة أو مــزجي مــن املخططــات 

الشــاملة واملوجهــة القامئــة أو غــر القامئــة عــى التحقــق مــن املداخيــل. 

ــة  ــا للحامي ــع احلــدود الدني ــرضورة م ــارض االســهداف بال ــات شــاملة: ال يتع ــة أخــرى لالســهتداف حنــو مقارب طريق
ــه مــن املــرحج أن تعــود الــراجم الــي  ــة الشــاملة، ألن املخططــات الشــاملة ال تســتبعد االســهداف. وبالتــايل، فإن االجمتاعي
تعمتــد مقاربــة شــاملة بالفائــدة عــى مجيــع األرس املعيشــية الفقــرة وأن تكــون أقــل تلكفــة مــن حيــث القــدرة عــى إحصاهئــا. 
وبالفعــل تؤكــد »ثيــدا ســكوبول« Theda Skocpol )1991( عــى الــدور املتــدرج الامــن   لـ«االســهداف يف معليــة املقاربــة 
الشــاملة« والــذي مــن احملمتــل أن يكــون أقــل عرضــة لألخطــاء مــن مقاربــة اســهداف أكــر النــاس فقــرا )ســاتر وفارينغتــون/ 
ــات مســتضعفة/ هشــة بشــل  ــل يف اســهداف ف ــات أخــرى تمتث ــك مهنجي Slater et Farrington، 2009(. مكــا أن هنال

ــة(،  ــك عــى أســاس اجلنــس أو الســن أو االنمتــاء العــريق/ اإلثــي )النســاء، األطفــال، املســنون، األقليــات العرقي خــاص وذل
وهــو هنــج تدافــع عنــه املنمظــة العامليــة للشــغل واليونيســيف وغرمهــا.

وإذا اكن العيــب احملمتــل يف هــذه املقاربــة أهنــا قــد تتيــح لبعــض األفــراد أو األرس املعيشــية ممــن ليســوا فقــراء بشــل بــات 
االســتفادة مــن التحويــات فــإن هلــا، مــع ذلــك مزايــا ال ُيســهان هبــا. مث إن وضعهــا حــزي التنفيــذ أقــل تلكفــة وتعقيــدا مــن نظــم 
االســهداف الــي تقــوم عــى معايــر صارمــة متعلقــة بالدخــل، وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن االســهداف حســب الفــات يتفــادى 

الــومص االجمتــايع/ التعيــر، وحيظــى بــدمع شــعي أكــر.

وينــادي عــدد مزتايــد مــن اخلــراء واملنمظــات، حاليــا، بــراجم أوســع تســتند إىل معايــر بســيطة قاطعــة مثــل اتفاقيــة 
universal non-( واملعاشــات التقاعديــة غــر اإلهساميــة لملســنن )universal child benefit( االســتحقاق الشــامل للطفــل

 .)contributory pension

سنحلل يف هذا القسم الثاين تأثر املؤسسات املالية الدولية عى امحلاية االجمتاعية يف تونس.
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III. تأثري املؤسسات املالية الدولية عىل امحلاية 
االجمتاعية يف تونس

من املستفيد من الدمع يف تونس؟ 

يف ســياق الــروجي لسياســة اســهداف جديــدة إلعانــات الــدمع يف تونــس، فــإن أحــد األســئلة األوىل الــي جيــب اإلجابــة عهنــا 
يه تلــك املتعلقــة بتأثــر إعــادة توزيــع هــذه اإلعانــات. وبعبــارة أخــرى، جيــب، قبــل أن نمتكــن مــن تريــر اإلصــاح اهليلكــي يف 

هــذا املجــال، أن نكــون قادريــن عــى طــرح الســؤال واإلجابــة عنــه: مــن املســتفيد مــن دمع الغــذاء والطاقــة يف تونــس؟ 

ــي  ــة املوجهــة/ املســهدفة القامئــة بالفعــل يف تونــس وال ــات االجمتاعي ــراجم التحوي ــاول ب ــك، لتن ــم هــذه الفرصــة، كذل ونغت
ــة االســهداف. ــد لعملي ستشــل أساســا ســيبي هيلع اإلصــاح اجلدي

أثر إعادة توزيع إعانات الدمع الغذايئ )دمع املواد الغذائية األساسية(

 )CRES( مت حتليــل تأثــر إعــادة توزيــع إعانــات الــدمع الغــذايئ يف عــام 2013 مــن ِقَبــل مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعيــة
واملعهــد الوطــي لإلحصــاء )INS( بالراكــة مــع مجموعــة البنــك اإلفريــي للتمنيــة )BAD(، وتزتامــن هــذه الدراســة مــع انطــاق 

أول برنــاجم لصنــدوق النقــد الــدويل يف تونــس ســنة 2013.

مــن مجلــة أهــداف هــذه الدراســة، تقيــم أثــر دمع الغــذاء عــى أوجــه عــدم املســاواة. ومكــا يشــر مؤلفــا هــذا التحليــل، فــإن إنشــاء 
منظومــة دمع املــواد الغذائيــة عــر الصنــدوق العــام للتعويــض )CGC( ال هيــدف، بصفــة مبــارشة، إىل ماحفــة أوجــه عــدم املســاواة، 
ــدرة  ــز الق ــة، وتعزي ــدرة الرائي ــاظ عــى الق ــدمع الغــذايئ يه الســيطرة عــى التــم واحلف ــة الرئيســية لل واألهــداف احلقيقي
التنافســية املبنيــة عــى األجــور املنخفضــة، وذلــك باحلــد مــن الزيــادة يف األجور، وأخرا حتســن التغذية لعموم الســان التونســين.

ويف ســياق هــذه الدراســة، ُيشــار إىل دمع املــواد الغذائيــة، باعتبــاره دمعــا لألســعار، بأنــه مــن صنــف التحويــات غــر مبــارشة 
عــى عكــس التحويــات االجمتاعيــة املبارشة.

ــة األوىل باعمتــاد  ــن خمتلفتــن: املقارب ــان مقاربت ــذاء، اعمتــد املؤلف ــات دمع الغ ــع إعان ــب عــن إعــادة توزي ــر املرت ــم األث لتقي
الرحيــة امخلســية وتتيــح احلــم عــى توزيــع إعانــات دمع الغــذاء حســب الفئــة الســانية، مــن أشــد الفــات فقــرا )الرحيــة 
ــارشة  ــر املب ــات غ ــة أن »التحوي ــن الدراس ــرة(. وتب ــية األخ ــة امخلس ــى )الرحي ــات غ ــر الف ــية األوىل( إىل أك امخلس
احلقيقيــة متثــل 7.7% مــن القميــة احلقيقيــة الســهاك الفــرد مــن األرس املعيشــية يف الرحيــة امخلســية األوىل بيمنــا ال متثل 
ســوى 1.5% مــن القميــة احلقيقيــة الســهاك الفــرد بالنســبة إىل الرحيــة امخلســية األغــى. وهــذا يعــي، إذن، أن حصــة 
اإلعانــات يف القميــة احلقيقيــة لاســهاك تتناقــص لكــام زاد نصيــب الفــرد مــن االســهاك. ]...[. وأن نظــام دمع الغــذاء يف 

تونــس هــو مــن منظــور نســي، نظــام متــدرج«. 

وختلــص املقاربــة بالرحيــة امخلســية إىل أن  إعانــات دمع الغــذاء يســتفيد مهنــا نســبيا أفقــر النــاس أكــر مــن أغنــامه، وأن 
االســتحقاقات اخلاصــة تتناقــص مــع ازديــاد الــروة. وأمــام األمهيــة البالغــة هلــذه النتيجــة فــإن االتصــال حــول الدارســة قــد 
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احنــرف، بطريقــة مــا، بالنقــاش املتعلــق بــدمع الغــذاء. إذ، بالفعــل، وســعيا إىل تريــر إصــاح هــذا الــدمع، وجــه النقــاش الدائــر 
اهمتــام امجلهــور إىل الطابــع املطلــق لتوزيعــه، ال إىل مســتوى اســهاك لك طبقــة اجمتاعيــة. تعونــون الصحيفــة اإللكرونيــة 
ــاء(: »تونــس: إعانــات دمع  ــا لألنب ــة تونــس إفريقي ــة TAP )واكل ــاء الرمسي ــة األنب ــة لواكل ــة برقي »اكبيتاليــس/ Kapitalis(، ناقل

الغــذاء تفيــد، باألحــرى، األغنيــاء«35. 

وعــاوة عــى ذلــك، ركــز معظــم احملللــن عــى االنقســام بــن الفقــراء وغــر الفقــراء دون أن حيللــوا فعليــا الطابــع املتــدرج لنظــام 
اإلعانــات ودون احلــم عــى طابعــه غــر املنصف.

يؤكــد البنــك الــدويل، عــى ســبيل املثــال، يف تقريــره املوجــز املعنــون »الثــورة غــر املنجــزة«، الــذي اكن لــه تأثــر بالــغ األمهيــة 
يف تأطــر النقــاش أن »المنــوذج احلــايل يســتند يف املقــام األول إىل إعانــات دمع غــر موجهــة/ غــر مســهدفة لملــواد 
الغذائيــة والوقــود باهظــة المثــن وغــر منصفــة ــــ ألهنــا تفيــد األغنيــاء إىل حــد كبــر« )البنــك الــدويل 2014(. ويف احلاشــية 
املرافقــة هلــذا االدعــاء، يــوحض: »عــى الــرمغ مــن أن إعانــات دمع الغــذاء أقــل جــورا، بشــل ملحــوظ، يف تونــس ]مــن إعانــات 
دمع الطاقــة[، فإهنــا، مــع ذلــك، تفيــد األغنيــاء أيضــا عــى نطــاق أوســع«. ومكــا يــوحض الــرمس املســمتد مــن الدراســة )مركــز 
الدراســات والبحــوث االقتصاديــة واالجمتاعيــة يف تونــس واملعهــد الوطــي لإلحصــاء 2013( والــذي يلخــص توزيــع اإلعانــات 
الغذائيــة حســب الطبقــة االجمتاعيــة يف تونــس، فإنــه مــن اخلطــأ اجلــزم بــأن دمع املــواد الغذائيــة يفيــد األغنيــاء عــى نطــاق 

أوســع، والتأكيــد األقــرب إىل الواقــع هــو أنــه يفيــد الطبقــة املتوســطة بشــل أكــر.

الشل 1: كيف تستفيد الفائت االجمتاعية من دمع الغذاء

INS, CRES, 2013 :املصدر

  http://www.kapitalis.com/kapital/23692-tunisie-les-subventions-alimentaires-profitent-plutot-aux-riches.html  35
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وتــأيت املقاربــة الثانيــة الــي توســلها املؤلفــان لتؤكــد خاصيــة التــدرج يف نظــام مســاعدات الــدمع الغــذايئ. إذ اعمتــدا مقاربــة 
ثانيــة ُتنعــت بـ«املســمترة« باســتخدام منحــى »لوريــزن«. وحســب مــا يشــر إليــه املؤلفــان، »يف املقاربــة املســمترة يعتــر الدمع 

متدرجــا إذا اكن منحــى تركــزيه، يف أي نقطــة، يقــع يف أعــى منحــى »لوريــزن« إلمجــايل اإلنفــاق الفــردي«.

تــوحض الدراســة، أن نظــام الــدمع الغــذايئ ليــس متدرجــا حفســب، بــل إن مســامهته يف احلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة تبلــغ 
مســتوى يقــرب بــه، أي النظــام، مــن اإلنصــاف التــام، إىل حــد كبــر. وعــى الــرمغ مــن أن دراســة مركــز البحــوث والدراســات 
االجمتاعيــة )CRES( واملعهــد الوطــي لإلحصــاء )INS( تــح لنــا باخللــوص إىل أن نظــام دمع الغــذاء تدرجيــي ومنصــف، مفــن 
اجلديــر بالذكــر، أن ناحــظ تأكيــد البنــك الــدويل، يف تقريــره عــن الثــورة غــر املكمتلــة، عكــس ذلــك، دون اإلشــارة إىل تلــك 

الدراســة رمغ أمهيهــا يف احلــم عــى عدالــة هــذه اإلعانــات.

ويعــرف البنــك الــدويل بــأن إعانــات دمع الغــذاء »أقــل جــورا« مــن إعانــات دمع الطاقــة، لكنــه يرفــض أن ينعــت هــذه اإلعانــات 
بـ«املتدرجــة«، ناهيــك عــن أن ينعهــا باملنصفة.

ومبــا أن البنــك الــدويل اكن يــروج دامئــا ملقاربــة يف الــدمع تقــوم عــى االســهداف، فــإن ذلــك يدلــل عــى أمهيــة حتليــل مــدى 
حتــزي املؤسســات املاليــة الدوليــة الســيايس عندمــا يتعلــق األمــر بــراجم إصــاح الــدمع. ويكتــي هــذا األمــر أمهيــة أكــر ألن 
الدراســة الوحيــدة الــي أجريــت بشــأن األثــر املرتــب عــى إعــادة توزيــع دمع الطاقــة يه دراســة أجراهــا البنــك الــدويل، مكــا 
ســرى ذلــك يف القســم التــايل. وســيكون مــن املهــم أيضــا تقيــم دور إعانــات دمع الغــذاء يف القطــاع الــزرايع وعــدم االكتفــاء 
 OMC مبجــرد حتليــل اخــزتايل لملســهلكن. ويــم ضبــط إعانــات الــدمع هــذه يف إطــار اتفاقيــات منمظــة التجــارة العامليــة
باألســاس، ممكلــة بذلــك الهنــج املتبــع مــن قبــل املؤسســات املاليــة الدوليــة يف جمــال دمع الغــذاء )ســواء اكن صنــدوق النقــد 

الــدويل أو البنــك الــدويل أو منمظــة التجــارة العامليــة(.

أثر إعادة توزيع إعانات دمع الطاقة

البحــث الوحيــد املتعلــق بأثــر إعــادة توزيــع إعانــات دمع الطاقــة يف تونــس مت إجــراؤه مــن قبــل فــرق البنــك الــدويل يف عــام 2013 
يف دراســة بعنــوان »حنــو إنصــاف أفضــل: دمع الطاقــة، االســهداف، وامحلايــة االجمتاعيــة يف تونس« )البنك الــدويل 2013(. 

ومــن بــن األهــداف الثاثــة الــي نصــت علهيــا الدراســة، هــدف أول هــو تقديــر مــن يســتفيدون مــن دمع الطاقــة. والفــارق الكبــر 
ــث  ــألرس املعيشــية. ومــن حي ــا ل ــة هــو أن هــذه األخــرة ليســت موجهــة حري ــات دمع الطاق ــذاء وإعان ــات دمع الغ ــن إعان ب
النســبة، فــإن حصــة إعانــات دمع الطاقــة املوجهــة إىل األرس املعيشــية مبــارشة ليســت يه الغالبــة، ســميا إن حنــن ركزنــا عــى 
دمع الوقــود. وبشــل عــام، يــم يف شــأهنا الفصــل بــن الــدمع املتعلــق بأســعار الكهربــاء )وخيــص الركــة التونســية للكهربــاء 

.)STIR ( والــدمع املتعلــق بأســعار الوقــود )وخيــص الركــة التونســية لصناعــة التكريــرSTEG والغــاز
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الشل 2: توزيع اإليرادات املبارشة لدمع الطاقة مقارنة بأنواع الدمع األخرى )%(

حسابات طامق البنك الدويل. مت تعديل القم عى قاعدة أسعار احملروقات بداية من أبريل/نيسان 2013
)Q( تعي رشحية مخسية

املصدر: البنك الدويل 2013
INS املعهد الوطي لإلحصاء ،EBCM املصدر: الدراسة االستقصائية ملزيانية األرس املعيشية واسهاكها
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وميكــن المتيــزي بــن نوعــن مــن املنتجــات املدمعــة. املنتجــات ذات المســات غــر العادلــة بشــل صــارخ )مثــل البزنيــن والديــزل( 
واملنتجــات ذات المســات غــر العادلــة القريبــة مــن إعانــات دمع الغــذاء )مثــل الكهربــاء وغــاز البــرول املســال(. وإذا أجرينا تقاطعا 
بــن خمتلــف هــذه المســات واحلصــة الــي متثلهــا يف اســهاك األرس املعيشــية )انظــر ملحــق 2(، فإننــا ناحــظ أن الديــزل، 
عــى ســبيل املثــال، ال ميثــل ســوى 2% مــن اســهاكه األرس، وأن البزنيــن يســتخدم بشــل شــبه حــري يف قطــاع النقــل. 
ومتثــل املنتجــات ذات المســات األكــر تقليديــة 18% مــن اســهاك األرس املعيشــية )بالنســبة إىل غــاز البــرول املســال( و%15 
مــن اســهاكها )بالنســبة إىل الكهربــاء والغــاز(. وهلــذا الســبب، فــإن حتليــل التــدرج أو اإلنصــاف يف إعانــات الــدمع )الغــذاء أو 
الطاقــة( ال ينبــي أن يــم بالقــم املطلقــة، مكــا ورد يف دراســة البنــك الــدويل، وإمنــا متصــا باســهاك األرس املعيشــية الفعــي. 
وهــذا، عــى ســبيل املثــال، رمس بيــاين مقتطــف مــن دراســة مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعيــة بشــأن إعانــات دمع الغــذاء 

والــذي ميــزي بــن التوزيــع بالقميــة املطلقــة وبــن التوزيــع املرتبــط باالســهاك )نســبة التحويــل( )انظــر الشــل 3(.

الشل 3: حصص الدمع الغذايئ مقابل نسب التحويالت

INS et CERS املصدر: مركز الدراسات واألحباث االجمتاعية واملعهد الوطي لإلحصاء
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اجلدول 2: الدقة واخلطأ يف منط االسهتداف احلايل

وحدة القياس يه األرسة املعيشية 

املجموعات املسهتدفة احلل األمثل

املجموع100% - 30%30.1% - 8.3%8.31% - 0.1%

اإلجناز 
باملعطيات 

املثالية 

الربناجم الوطين 
إلعانة األرس املعوزة

8.3%008.3%

برناجم العالج 
بالتعريفة املنخفضة

021.7021.7

007070غري مسهتدفني

21.770100%8.3املجموع 

املجموعات املسهتدفة اإلجناز احلايل

املجموع100% - 30%30.1% - 8.3%8.31% - 0.1%

الربناجم الوطين النتاجئ احلالية
إلعانة األرس املعوزة

3.93.11.48.3

برناجم العالج 
بالتعريفة املنخفضة

4.110.96.721.7

0.57.761.970غري مسهتدفني

8.321.770100املجموع 

2017 CRES املصدر: مركز األحباث والدراسات االجمتاعية

ال ميكننــا احلــم عــى الــدمع بأنــه متــدرج أو غــر متــدرج إال بعــد ربطــه باالســهاك احلقيــي )نســبة التحويــات(. ويف غيــاب 
هــذه احلســابات، تكتــي دراســة البنــك الــدويل باخللــوص إىل أن توزيــع إعانــات دمع الطاقــة أكــر إحجافــا مــن توزيــع إعانــات 
ــه ال ميكــن احلــم عــى إعانــات دمع الطاقــة بأهنــا أكــر إحجافــا مــن إعانــات دمع الغــذاء إال بعــد  دمع الغــذاء، يف حــن أن
ربطهــا باالســهاك احلقيــي. وعــاوة عــى ذلــك، حفــى لــو اكن هــذا القــول حصيحــا، فإنــه ال يذكــر شــيا، يف املطلــق، عــن 

التــدرج يف إعانــات دمع الطاقــة، وليــس فقــط مقارنــة بإعانــات دمع الغــذاء.

ــا  ــر إحجاف ــه أك ــون في ــذي تك ــت ال ــرة، يف الوق ــة كب ــة بدرج ــق، تدرجيي ــون، يف املطل ــة أن تك ــات دمع الطاق ــن إلعان وميك
مــن إعانــات دمع الغــذاء، الــي يه يف حــد ذاهتــا تدرجييــة. ومل يقــرح مؤلفــو البنــك الــدويل هنجــا مســمترا ليمتكنــوا مــن 
احلــم عــى التــدرج يف إعانــات دمع الطاقــة وفقــا ملنحــى »لورنــز«، مكــا فعــل مؤلفــا مركــز البحــوث والدراســات االقتصاديــة 

 .)INS( واملعهــد الوطــي لإلحصــاء )CRES( ــة بتونــس واالجمتاعي

إضافــة إىل ذلــك فــا يشء قيــل عــن األثــر غــر املبــارش إلعــادة توزيــع إعانــات دمع الطاقــة وال ســميا بالنســبة إىل منتجــات 
مثــل البزنيــن والديــزل الــي تؤثــر عــى قطاعــات مثــل النقــل والفاحــة عــدا يف الفصــل املتعلــق بتأثــر اإلصاحــات االقتصاديــة 

وفيــه خيلــص املؤلفــان إىل أن »مــدى اآلثــار غــر املبــارشة يعــادل تقريبــا اآلثــار املبــارشة«. )انظــر الشــل 4(.
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الشل 4: اآلثار املبارشة وغري املبارشة لزيادة األسعار %10 عىل االسهتالك حسب رشاحئ الدخل*

INS املعهد الوطي لإلحصاء ،EBCM املصدر: الدراسة االستقصائية ملزيانية األرس املعيشية واسهاكها
حسابات طامق البنك الدويل )2013(. 

*األثــر نتيجــة زيــادة يف األســعار بـــ10% عــى مــدى ســنة، مــا يعــادل ختفيضــا حبــوايل 50 يف املائــة مــن إعانــات دمع الديــزل و30 باملائــة مــن إعانــات 
الكهرباء دمع 

ــة  ــز البحــوث والدراســات االجمتاعي ــدويل ودراســة مرك ــك ال ــن دراســة البن ــة ب ــن خــال املقارن ــة أخــرى، ناحــظ م ــن جه م
)CRES( واملركــز الوطــي لإلحصــاء )INS( اللتــن ُألفتــا يف الســنة ذاهتــا )2013( يف خصــوص إعانــات دمع الطاقــة املوجهــة 

لــألرس املعيشــية، أن دراســة البنــك الــدويل ظلــت ســطحية حيــال تعقــد اإلشــالية )التأثــر املبــارش وغــر املبــارش للــدمع عــى 
أوجــه عــدم املســاواة(.  إىل درجــة أحضــى فهيــا مــن العســر بالنســبة إلينــا البــت يف مســألة عدالــة إعانــات دمع الطاقــة مثملــا 

متكنــا مــن إثبــات ذلــك بالنســبة إىل إعانــات دمع الغــذاء.

وقــد يكــون مــن األفضــل، خافــا للهنــج الراديــايل الــذي روج لــه البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل، إدراج إصــاح إعانــات 
دمع الطاقــة يف إطــار انتقــال طــايق عــادل ومتــدرج مــن شــأنه أن حيــد مــن اســهاك احملروقــات امللوثــة مــن خــال اســتبدال 
أســاطيل النقــل العمــويم احلاليــة بأســاطيل أقــل تلويثــا )حافــات كهربائيــة، إخل...( مثــا. مكــا ميكــن أن يكــون فاحتــة انتقــال 
حنــو اســهاك طاقــة أنظــف يف قطــاع النقــل مــن خــال معاجلــة جوهــر املشــلكة واللعــب عــى جحــم االســهاك )وقــود أنظــف( 

بــدل اســتمثار ورقــة الســعر الــذي يكــون مبثابــة عقــاب للطبقــات اهلشــة دون توفــر حلــول فوريــة بديلــة.

وسيجري تسليط الضوء عى املزيد من األدلة حول األثر اإلجيايب إلعانات دمع الغذاء والطاقة يف القسم التايل.
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تقيمي الربناجم الوطين إلعانة العائالت املعوزة )PNAFN( وصلته بإصالح الدمع 

ــد  ــة )CRES( واملعه ــات واالجمتاعي ــوث والدراس ــز البح ــة مرك ــدويل 2013( ودراس ــك ال ــدويل )البن ــك ال ــة البن ــت دراس حاول
الوطــي لإلحصــاء )INS( ،2013( كذلــك، تقيــم الرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة )PNAFN(. ولتحقيــق هــذه الغايــة، 
فضلنــا معاجلــة مســألة تقيــم )PNAFN( وصلتــه بإصــاح منظومــة الــدمع اســتنادا إىل تقيــم معمــق ملركــز الدراســات والبحــوث 
االجمتاعيــة )تقريــر يضــم أكــر مــن 300 صفحــة( بعنــوان »تقيــم أداء بــراجم الرعايــة االجمتاعيــة يف تونــس« ُنر ســنة 2017 
)بيــي وبــن شــيخ 2017( بالراكــة مــع البنــك األفريــي للتمنيــة. وهيــدف هــذا التقريــر إىل إجــراء تقيــم معمــق لرناجمــي رعاية 

.)AMGII( وبرنــاجم العــاج بالتعريفــة املنخفضــة )PNAFN( اجمتاعيــة: الرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة

وسنكتي يف دراستنا بالركزي عى تقيم FNAFN الرناجم الوحيد للتحويات النقدية36.

مكــا اليــوم، اكنــت فكــرة املؤسســات املاليــة الدوليــة تمتثــل يف ترشــيد دمع الغــذاء واســتبداله بنظــام حتويــل مبــارش أفضــل 
اســهدافا. وقــد مــر عــدد األرس املمشولــة بالرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة )PNAFN( بــن عــايم 1986 و 2010 
ــام 2011، 202000 يف 2012  ــع: 176000 يف ع ــورة بشــل رسي ــد الث ــع بع ــا، وارتف ــع إىل 118 ألف ــف منتف ــن 78 أل م

.)CRES( ــة ــر مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعي و235000 يف 2014 ويه آخــر ســنة مشلهــا تقري

ويغــي التقيــم املعمــق عديــد اجلوانــب املتصلــة بالرنــاجم الوطــي إعانــة العائــات املعــوزة )PNAFN( مــا جيعــل تلخيصهــا 
تلخيصــا موجــزا أمــرا عســرا. غــر أننــا، ســركز، ألغــراض دراســتنا، عــى عنريــن يبــدوان لنــا مهمن: مســتوى االســهداف 

يف برنــاجم إعانــة العائــات املعــوزة )PNAFN( وتأثــره مقارنــة مبنظومــة دمع الغــذاء والطاقــة. 

ا بالتــوازي يف تونس:  ويعــود هــذا االعتقــاد، يف احلقيقــة لكوهنــام، أي العنريــن، يقارنــان بــن هنجــن خمتلفــن اختافا كبــرا مَعِ
هنــج شــامل يــدمع األســعار )دمع الغــذاء والطاقــة(، وهنــج يقــوم عــى االســهداف ويدمع الفات الســانية املســهدفة األكــر فقرا. 

من اجلدول السابق ناحظ احلقائق التالية:

y  االســهداف يف التحويــات النقديــة يســتبعد أكــر مــن نصــف الفقــراء: مفــن بــن الـــ 8.3% مــن أكــر النــاس فقــرا
ــط  ــوزة، 3.9% مهنــم فق ــات املع ــة العائ ــاجم الوطــي إلعان ــن الرن ــوا مســهدفن م ــا، أن يكون ــي، نظري ــن ينب الذي
مشلهــم التغطيــة فعليــا. ومكــا يشــر املؤلفــان »يبلــغ معــدل دقــة االســهداف للرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة 
46.9%«. وهــذا يعــي أن 53.1% مــن األرس املعــوزة الــي ُيفــرض أن تمشلهــم تغطيــة الرنــاجم يــم جتاهلهــا.

y  ،3 تهســم إعانــات دمع الغــذاء والطاقــة إهسامــا كبــرا يف احلــد مــن الفقــر يف تونــس. ومكــا هــو مبــن يف اجلــدول
 )CRES( وخاصــة األرقــام الــي أبرزناهــا باللــون األخــرض، فقــد قــام مؤلفــا مركــز البحــوث االقتصاديــة واالجمتاعيــة
 ،)AMGII( وبرنــاجم العــاج بالتعريفــة املنخفضــة )PNAFN( حبســاب تأثــر الرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة

مكــا أوحض مؤلفــو تقريــر مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعيــة، مت إنشــاء الرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة يف عــام 1986 جكــزء   36
مــن برنــاجم اإلصــاح اهليلكــي التابــع لصنــدوق النقــد الــدويل والــذي هيــدف ، مــن بــن أمــور أخــرى ، إىل ترشــيد صنــدوق التعويضــات العامــة 
) الــدمع الغــذايئ(. يــوحض املؤلفــان: »خوًفــا مــن أن يــؤدي التفكيــك التدرجيــي للــدمع الغــذايئ إىل اإلرضار باملقــدرة الرائيــة للســان الفقــراء 
والضعفــاء ، حــددت الســلطات التونســية عــى أســاس نتــاجئ مســح مســتوى معيشــة األرسة ملزيانيــة االســهاك )1985( الــي أجنزهــا املعهــد 

الوطــي لإلحصــاء، مــن احملمتــل أن تتلــى 78000 أرسة حتويــات تعويضيــة. ».
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وإعانــات دمع الغــذاء والطاقــة، عــى الفقــر37 )معدلــه ، جفوتــه )أو معقــه38(، وشــدته39(. وتكشــف هــذه األرقــام أن إعانــات 
ــة،  ــات دمع الطاق ــر، تلهيــا إعان ــات الــي تهســم إىل أقــى حــد يف اخنفــاض معــدالت الفق دمع الغــذاء يه التحوي
وبرنــاجم الرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة، وأخــرا برنــاجم العــاج بالتعريفــة املنخفضة. وينطبــق ذلــك أيضــا 
عــى جفــوة )معــق( الفقــر.  وشــدة الفقــر وحدهــا يه الــي يهســم الرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة يف احلــد 

مهنــا أكــر مــن إعانــات دمع الغــذاء والطاقــة.

اجلدول 3: تأثري خمتلف أصناف التحويالت االجمتاعية عىل الفقر

Individual is the unit of measurement

 قبل
 التحويالت

 الربناجم
 الوطين إلعانة
 العائلة املعوزة

 العالج
 بالتعريفة
 املنخفضة

 بعد دمع الطاقة دمع األغذية
التحويالت

Standard of 
living

211,865----232,787

ρi-3,0001,3398,7897,785-

ρi %-14,386,4042,0137,21

)P0 )Z(( األثر عىل معدالت الفقر

P0  )Z(35,8----28,6

π0 )Ti ; Z(-1,560,82,822,01-

π0 )Ti ; Z( %-21,7311,139,2127,96-

E0 )Ti ; Z(-1,511,730,930,75-

)P1 )Z(( الفقر )األثر عىل جفوة )معق

P1  )Z(16,2----28,6

π1 )Ti ; Z(-1,930,82,822,01-

π1 )Ti ; Z( %-21,7311,139,2127,96-

E1 )Ti ; Z(-1,511,730,930,75-

)P2 )Z(( األثر عىل شدة الفقر

P2  )Z(9,9----4,8

π2 )Ti ; Z(-1,850,661,501,09-

π2 )Ti ; Z( %-36,2012,8929,4621,45-

E2 )Ti ; Z(-2,522,010,700,58-
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ماحظــات: TTo )Ti; z( -1 يه املســامهة املطلقــة للتحويــل Ti يف خفــض Pi -2 .)Po )z هــو املكســب املتحقــق ملتوســط الفــرد يف القطــاع العائــي مــن 
الرنــاجم Pi -3 Ti% هــو نصيــب املــوارد املخصصــة للرنــاجم Ti مــن إمجــايل املــوارد املخصصــة لتخفيــض الفقــر.Eo)Ti;z( -4 يه النســبة بــن املكســب 

)%Pi( والتلكفــة )TTo)Ti;z((

نسبة األخشاص الذين يعيشون حتت خط   37

الفقر متوسط الفجوة النسبية بن خط الفقر ومتوسط إنفاق األرس املعيشية الفقرة.  38

متوسط مربعات الفروق بن خط الفقر ومتوسط إنفاق االرس املعيشية الفقرة  39
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مقنــا، كذلــك، بتلخيــص النتــاجئ الــي تعنينــا يف اجلــدول 4 أدنــاه. فبالنظــر إىل أن مــؤرشات أهــداف التمنيــة املســتدامة، وال 
ــدو مــن  ــر، يب ــر )املــؤرشان 1-1-1 و1-2-1( ال تغــي إال معــدالت الفق ســميا مــؤرشات اهلــدف 1 بشــأن القضــاء عــى الفق

املعقــول بالنســبة إلينــا إعطــاء األولويــة لألثــر عــى هــذه املعــدالت )معــدالت الفقــر( عــى األثــر الــذي يتعلــق بشــدته. 

إن أنمظــة دمع الغــذاء والطاقــة تمتــاىش، بنــاء عــى ذلــك، مــع خطــة/ أجنــدة عــام 2030 أكــر مــن نظــام االســهداف للرنــاجم 
الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة ذلــك أهنــا تهســم بدرجــة أكــر يف حتقيــق اهلــدف األول مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة. )تأثــر 
أكــر عــى معــدالت الفقــر(. مكــا تســاعد عــى احــرام املبــدأ املركــزي لـــ LNOB )Leave no one behind( )عــدم تــرك أي 

أحــد خلــف الركــب( عــن طريــق تغطيــة شــاملة بالــرضورة )اســهداف بنســبة 100%( ال تســتثي أحــدا. 

جدول 4: مقارنة بني أنمظة التحويالت 

الربناجم الوطين 
إلعانة العائالت املعوزة 

PNAFN

دمع الطاقةدمع الغذاء املممع

%100%100%46,9دقة االسهتداف

%27,96%39,21%21,73األثر عىل نسبة الفقر

%39,21%39,21%21,73األثر عىل  جفوة/معق افقر

%21,45%29,46%36,20األثر عىل شدة الفقر

2017 CRES املصدر: مركز البحوث والدراسات االجمتاعية

استنتاجات حول أثر إعادة توزيع إعانات دمع الغذاء والطاقة

من يستفيد من الدمع؟ هل إعانات دمع الغذاء والطاقة عادلة ومنصفة؟ هل تح مبحاربة الفقر؟ 

اســتنادا إىل حتليلنــا، ميكننــا أن نســتنتج أن إعانــات دمع الغــذاء تدرجييــة ومنصفــة ومتثــل النظــام الــذي يهســم أكــر مــن غــره 
يف القضــاء عــى الفقــر، مقارنــة بإعانــات دمع الطاقــة وبالرنــاجم الوطــي إلعانــة العائــات املعوزة. 

فميا يتعلق بإعانات دمع الطاقة:

ــاجم  ــة للرن ــات املوجه ــاجم التحوي ــاوز دور برن ــر يتج ــى الفق ــك، دور إجيــايب يف القضــاء ع ــع ذل ــة، م ــات دمع الطاق إلعان
الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة. وبنــاء هيلع، يبــدو لنــا أن الهنــج الشــامل املعمتــد يف دمع الطاقــة والغــذاء، أكــر متاشــيا مــع 
اهلــدف األول مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة ومــع مبــدأ LNOB )عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب( وذلــك عــى خــاف الرنــاجم 
الوطــي إلعانــة العائــات املعــوزة الــذي هيمــل أكــر مــن نصــف العائــات املعــوزة، لكــن قــد يكــون مــن املفيــد اإلبقــاء عــى هنــج 

االســهداف للرنــاجم املذكــور يف خصــوص الفقــر املدقــع وشــدة الفقــر. 
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إن الرغبــة يف االســتعاضة عــن إعانــات دمع الغــذاء والطاقــة هنــج مل يعــد يســتجيب خلطــة/ أجنــدة عــام 2030 ولتحديــات القــرن 
اجلديــد، ويكــون مــن األفضــل بلورة وســائله يف امحلايــة االجمتاعيــة مبزيــد مــن الــذاكء بــدل االضطــرار إىل االختيــار بــن هنجن.

إضافــة إىل ذلــك، فــإن النتــاجئ الــي مقنــا بتوليفهــا وحتليلهــا بشــأن أثــر التحويــات االجمتاعيــة عــى إعــادة التوزيــع ليســت 
ســوى جــزء غــر مكمتــل مــن األدوات املتاحــة للدولــة للحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة. وبالفعــل، مكــا أوحضنــا يف دراســة أخــرى، 
فــإن إعــادة توزيــع الرضيبــة )مــن خــال رضيبــة تصاعديــة( تؤثــر باألســاس عــى عــدم املســاواة »مــن األعــى«، مــن خــال 
احلــد مــن مداخيــل األكــر ثــراء، يف حــن أن إعــادة التوزيــع االجمتاعيــة )عــر التحويــات االجمتاعيــة الــي مقنــا بدراســها( 
تؤثــر، يف املقــام األول »مــن األســفل« عــن طريــق حتويــل إعانــات إىل أفقــر النــاس )بــن رويــن 2020(. وقــد أدى امجلــع بــن 
إعــادة التوزيــع االجمتــايع الــي والرضيبــة التصاعديــة عــى الدخــل إىل جعــل تونــس، مثــل اجلزائــر باملناســبة، ذات بنيــة 

مــن عــدم املســاواة »قريبــة مــن بنيــة أوروبــا والصــن، حيــث حتــوز الطبقــة املتوســطة النصيــب األكــر مــن الدخــل القــويم«.

صندوق النقد الدويل واإلنفاق العام عىل التعلمي والصحة

تعلــمي جيــد مجليــع املواطنــني ومنــوذج جيــد للــدمع الشــامل. يدعــو اهلــدف الرابــع مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة 
ــذا الشــأن  ــع« وك ــاة للجمي ــدى احلي ــم م ــرص التع ــز ف ــع وإىل تعزي ــد واملنصــف والشــامل للجمي ــم اجلي إىل »مضــان التعل
بالنســبة إىل الصحــة. حفســب اهلــدف الثالــث مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة(، جيــي »مضــان متتــع مجيــع الــراحئ العمريــة 
ــد  ــدوق النق ــراجم صن ــون ل ــا يك ــادة م ــة املســتدامة. وع ــة« كــروط أساســية للتمني ــش الــي وبالرفاهي مبســتلزمات العي
الــدويل تأثــرا غــر مبــارش عــى كا القطاعــن. مفــن خــال خطــط »تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة«، وخفــض قميــة العملــة 

احملليــة، وســداد خدمــة الديــن، يراجــع اإلنفــاق العــام عــى الصحــة والتعلــم تبعــا لذلــك.

يف تونس، مل تر براجم صندوق النقد الدويل )ما قبل كوفيد( إىل اإلنفاق عى كا القطاعن.

الشل 5: عدم استقرار اإلنفاق العمويم عىل الصحة

املصدر: بيانات وزارة املالية
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الشل 6: تأثر اإلنفاق عىل التعلمي بالتقشف وبالركود

املصدر: بيانات وزارة املالية

ــة عــى الصحــة والتعلــم كنســب موئيــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي بــن  ميثــل الشــكان 5 و6 تطــور نفقــات مزيانيــة الدول
عــايم 2011 و2020. ويســلط تطــور اإلنفــاق الــي الضــوء عــى أربــع مراحــل رئيســية. مرحلــة أوىل هشــدت، ُبعيــد الثــورة 

مبــارشة، بــن عــايم 2011 و2013، زيــادة يف اإلنفــاق.

مرحلــة ثانيــة بــن عــايم 2013 و2016 هشــد فهيــا اإلنفــاق الــي، إىل حــد مــا، ركــودا. مرحلــة ثالثــة بعــد 2016 وإىل 
حــدود 2019 عرفــت فهيــا نســب اإلنفــاق الــي مــن إمجــايل النــاجت احملــي تراجعــا تزامــن مــع فــرة التقشــف يف إطــار 
برنــاجم صنــدوق النقــد الــدويل. وتزتامــن املرحلــة األخــرة مــع عــام 2020، ويه الســنة الــي تزامنــت مــع أزمــة كوفيــد-19، 
الــي زاد خاهلــا مــن جهــة اإلنفــاق اإلمجــايل عــى الصحــة، حبــم مركزيــة األزمــة الصحيــة، ومــن حيــث النســب املوئيــة مــن 

إمجــايل النــاجت احملــي، مــن جهــة ثانيــة، حبــم اخنفاضــه احلــاد يف ســنة 2020. 

ومل يُتبــع اإلنفــاق عــى التعلــم نفــس مســار اإلنفــاق عــى الصحــة. فقــد هشــدت املرحلــة األوىل، مــن ســنة 2011 إىل ســنة 
2013، اخنفاضــا هامــا مــع اإلنفــاق عــى التعلــم مــن إمجــايل النــاجت احملــي، مث عرفــت هــذه املعــدالت ارتفاعــا مســمترا 

نســبيا مــن عــام 2014 إىل عــام 2017. واكن عــام 2018 عــام تراجــع حــاد يف اإلنفــاق عــى األجــور يف التعلــم االبتــدايئ 
والتعلــم الثانــوي. مث ارتفعــت هــذه النفقــات مــن جديــد يف 2019 وإن بنســب أقــل مــن 2017، وكــذا الشــأن ســنة 2020، مــع 

أزمــة كوفيــد 19، وبتأثــر أســايس لاخنفــاض احلــاد يف إمجــايل النــاجت احملــي يف 2020.

6.00%

5.80%

5.60%

5.40%

5.20%

5.00%

4.80%

4.60%

4.40%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.79%

4.65%

4.56%
4.59%

4.76%

5.24%

5.40%

4.67%

5.24%

5.92%
اإلنفاق العمويم عىل التعلمي كنسبة من إمجايل الناجت احمليل (%)

(%
يل (

حمل
جت ا

يل النا
مجا

إ



45 تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية االجتماعية في تونس

IV. تغيري نظام الدمع يف مصمي برناجم صندوق النقد 
الدويل يف تونس

ــات  ــدويل يف مصــم التعدي ــد ال ــدوق النق ــة لصن ــاجم األول لإلصاحــات اهليلكي ــة الرن ــذ بداي ــدمع، من ــر أنمظــة ال اكن تغي
اهليلكيــة. ويف هــذا القســم، ســركز عــى التغيــر يف أنمظــة الــدمع، وعــى إنشــاء نظــام حتويــات مبــارشة موجهــة للفــات 
ــن  ــة ب ــات املرم ــار االتفاقي ــوزة PNAFN يف إط ــات املع ــة العائ ــاجم الوطــي إلعان املســتضعفة/ اهلشــة اســتنادا إىل الرن

ــدوق ونظــره التونــي. الصن

وجتــدر اإلشــارة، أيضــا، إىل أن مجيــع تقاريــر االســتعراضية الدوريــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل، باســتثناء بعــض 
احلــاالت النــادرة، قــد ُنــرت باللغــة اإلجنلزييــة، وبعضهــا، فقــط، ُنــر باللغــة الفرنســية، يف حــن مل ُينــر أي تقريــر باللغــة 
العربيــة رمغ أهنــا لغــة البــاد الرمسيــة وهلــذا الســبب اخرنــا نــر اقتباســات حرفيــة مــن تقاريــر الصنــدوق، مقنــا برمجهــا، 

مــن أجــل توســيع نطــاق توزيــع هــذه املعلومــات الــي اكنــت يف مصــم الراعــات االجمتاعيــة منــذ الثــورة.

وجزأنــا حتليلنــا يف هــذا القســم، إىل ثــاث مراحــل تتوافــق مــع احملطــات الرئيســية لرنــاجم التكيــف اهليلكــي لصنــدوق النقــد 
الــدويل يف تونــس. 

ــل  ــو 2013 إىل أبري ــن يوني ــد م ــي متت ــدوق SBA وال ــاق االســتعداد االئمتــاين األول للصن ــع اتف ــة األوىل م ــق املرحل تتواف
2016. وتناســب املرحلــة الثانيــة االتفــاق الثــاين )تهسيــل الصنــدوق املمــدد EFF( وتغــي املرحلــة املمتــدة بــن يونيــو 2016 

ــا هــذا  ــد-19، مــارس 2020 إىل يومن ــة مــا بعــد كوفي ــة، واألخــرة، فتتوافــق مــع مرحل ــة الثالث ــر 2020. أمــا املرحل وفراي
ــر 2021(. )مــوىف/ فراي

املرحلة األوىل لإلصالح اهليلكي: يونيو 2013 إىل أبريل 2016

اجلديــر بالذكــر أن توقيــع االتفــاق يف 2013 قــد تزامــن مــع نــر الدراســتن التقيمييتــن ملنظومــة دمع املــواد الغذائيــة 
األساســية والطاقــة.

واكن توقيع االتفاق األول يف منتصف 2013 ُيؤرش إىل أن الدمع سيكون يف صلب اإلصاحات اهليلكية.

ــة احلــم عــى التقــدم احملــرز يف اإلصاحــات وفــق الروزنامــة  ــدويل بصفــة منتمظــة غاي وتــم مراجعــات صنــدوق النقــد ال
ــة القــرض. ــة عــى رصف أقســاط اتفاقي ــاق، واملصادق ــواردة يف االتف ال

ــاد التونســية.  ــدمع يف الب ــة بال ــور اإلصاحــات املرتبط ــار وتط ــل إط ــواد األساســية لتحلي ــات امل ــذه املراجع ــل ه ــذا متث وهك
وعندمــا يــم توقيــع اتفــاق ُينــر تقريــر مراجعــة أول )ســنطلق هيلع تمسيــة »مR0 »0( خُيصصــه صنــدوق النقــد الــدويل لتحليــل 

الوضــع وفقــا لوجهــات نظــره اخلاصــة ويقــدم حملــة عــن مــدى تقيــد الســلطات التونســية بوجهــات نظــر الصنــدوق.
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أمــا فميــا يتعلــق بــروط صنــدوق النقــد الــدويل الــي تشــل جوهــر برنــاجم اإلصــاح اهليلكــي فقــد وحضنــا، يف امللحــق 3، 
أمهيــة المتيــزي بــن خمتلــف أنــواع املروطيــة الــي يعمتدهــا الصنــدوق.

وسركز يف إطار دراستنا هذه، باألساس، عى اإلصاحات اهليلكية املتصلة بتغير منظومة الدمع.

وضــع صنــدوق النقــد الــدويل، يف ســياق التقريــر األول املصاحــب للتوقيــع عــى اتفــاق االســتعداد االئمتــاين )SBA( يف يونيــو 
2013 )تقريــر R0(، إصــاح إعانــات الطاقــة يف مصــم اإلصاحــات اهليلكيــة يف برنــاجم هــذا االتفــاق.

ويف احلقيقــة، فــإن الرنــاجم االقتصــادي الــذي يتوخــاه صنــدوق النقــد الــدويل يســتند إىل نفــس رؤيــة البنــك الــدويل. ويمتثــل 
يف احلــد مــن دمع الطاقــة عــر زيــادة منتمظــة يف أســعار الوقــود ووضــع آليــة تســعر تلقائيــة مــن جهــة، وحتســن الرنــاجم 

الوطــي ملســاعدة العائــات املعــوزة واملستضعفة/اهلشــة )PNAFN( وتوســعته، مــن جهــة أخــرى.

ويف حــن أن تقيــم البنــك الــدويل لــدمع الطاقــة مل يكــن قــد ُنــر للعمــوم َبْعــُد، أثنــاء املراجعــة األوىل »مR0( »0( لصنــدوق 
ــاجم الوطــي ملســاعدة  ــر الرن ــر اإلجــراءات: »]...[ يوف ــل لتري ــذا التحلي ــد اعمتــد عــى ه ــدوق ق ــإن الصن ــدويل، ف ــد ال النق
العائــات املعــوزة )PNAFN( حتويــات نقديــة وبطاقــات حصيــة جمانيــة لـــ 9% مــن الســان )أي حــوايل 235,000 عائلــة(، 
ــدر  ــب ُيق ــألرس املعيشــية ســنة 2005( تشــر إىل تري ــدويل )اســتنادا إىل دراســة اســتقصائية ل ــك ال ــرات البن ــن تقدي ولك

ــراء«. ــدة غــر الفق حبــوايل 60% لفائ

وهكــذا فــإن صنــدوق النقــد الــدويل يعمتــد عــى أرقــام البنــك الــدويل املثــرة للدهشــة والــذي يقــدر بــأن 60% مــن حتويــات 
ــر  ــل تأث ــإن حتلي ــك، ف ــة إىل ذل ــراء. باإلضاف ــة إىل الفق ــوزة )PNAFN( غــر موجه ــات املع ــاجم الوطــي ملســاعدة العائ الرن
إعــادة توزيــع دمع الطاقــة قــد مت تنفيــذه مبرافقــة تقنيــة مــن البنــك الــدويل ومــن صنــدوق النقــد الــدويل يف إطــار مروطيــة 

ــاجم اإلصــاح اهليلكــي40. )SB( لرن

أمــا فميــا يتعلــق بــدمع املــواد الغذائيــة، فتجــدر اإلشــارة إىل أن صنــدوق النقــد الــدويل قــد انهــج مقاربــة ختتلــف عــن تلــك 
ــة41. الــي اعمتدهــا يف دمع الطاق

وعــى الــرمغ مــن أن تقيــم مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعيــة )CRES( واملعهــد الوطــي لإلحصــاء )INS( ملنظومــة الــدمع 
ــت  ــي أثبت ــاجئ الدراســة ال ــإن نت ــو 2013، ف ــر )رR0 )0 يف يوني ــد نــر التقري ــُد، عن ــة بع ــد نــرت علني الغــذايئ مل تكــن ق

مــن الــرضوري أن حتــرص الســلطات عــى حتســن طــرق اســهداف نظــام الضــامن االجمتــايع، ألن اإلجــراءات اخلاصــة بــدمع الطاقــة مازالــت   40
قيــد اإلعــداد )اإلطــار التوضــي رمق 5(. وتســم ســلطات صنــدوق النقــد الــدويل وفريــق معلــه بــأن أي زيــادة مســتقبلية ألســعار الطاقــة ينبــي 
أن تكــون مصحوبــة بتدابــر تعويــض للفــات الفقــرة واملســتضعفة/ اهلشــة، حــى ولــو اكن الجســل اجلديــد أو نظــام االســهداف اجلديــد الــذي 
يرافقــه غــر جاهــز. وتتــوىل الســلطات حاليــا مســتعينة باملرافقــة التقنيــة للبنــك الــدويل ولصنــدوق النقــد الــدويل دراســة آثــار إصــاح لك منتــج 
مــن منتجــات الطاقــة عــى املجمتــع وعــى رفــاه أفــراده وتعمــل عــى وضــع اســراتيجية لــدمع األرس املعيشــية خــال معليــة اإلصــاح )اخلطــوة 
 .IMF Country Report No:لهشــر أغســطس 2013،  انظــر اإلطــار التوضــي رمق 5(. لملزيــد، انظــر Benchmark املعياريــة اهليلكيــة
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»يف خصــوص إصــاح الــدمع الغــذايئ )دمع املــواد الغذائيــة(، ونظــرا ألمهيــة هــذه املســاعدات الــي تســهدف األرس املعيشــية األشــد فقــرا،   41
وعــى الــرمغ مــن التربــات املوجــودة )حنــو الفنــادق أو الصناعــة عــى ســبيل املثــال(، ســتتوىل احلكومــة، الحقــا، تقيــم كيفيــة إصاحهــا، 

ــة«. ــة لوضــع تصــور إلجــراءات تعويضي ــدروس املســتفادة مــن إصــاح دمع الطاق ورمبــا يتســى هلــا توظيــف ال
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التصاعــد التدرجيــي هلــذه اإلعانــات قــد اســتبعدت، موقتــا، تركــزي صنــدوق النقــد الــدويل علهيــا42.

وفميا يتعلق باإلجراءات اهليلكية املرتبطة مبنظومة دمع الطاقة فقد صيغت عى النحو التايل:  

y  ــة ــة تلقائي ــة يصــادق عــى اعمتــاد صيغ ــن وزارة الصناع ــن أجــل إصــدار مرســوم م ــة )SB( م ــة هيلكي خطــوة معياري
ــل أغســطس 2013. ــات قب ــل أســعار احملروق ــدة لتعدي جدي

y  لعــرض برنــاجم جديــد مــن طــرف جملــس الــوزراء يســهدف الــدمع املوجــه لــألرس املعيشــية )SB( خطــوة معياريــة هيلكيــة
ملواكبــة إصــاح دمع الطاقــة العاملــي قبــل أغســطس 2013. 

رحــب صنــدوق النقــد الــدويل يف مراجعتــه األوىل والثانيــة )م1 & مR2 & R1 )2 املنشــورة يف فرايــر 2014، بالزيــادات يف 
ــدوق:  ــل التلقــايئ ألســعار الوقــود ياحــظ الصن ــة بالنســبة إىل قطــاع صناعــة اإلمسنــت43، وخبصــوص التعدي أســعار الطاق
ــارب مــع األســعار  ــت، بالتق ــود تــح، مــع مــرور الوق ــدة للوق ــايئ جدي ــة تســعر تلق ــد مت وضــع صيغ ــه ق »)النقطــة 13( أن
الدوليــة، لكــن دون آليــة ختفيــف األســعار للزيــادات الــي تفــوق 6 دوالر أمريــي للرميــل الواحــد، ومــع جفــوات زمنيــة بالنســبة 
إىل الزيــادات األقــل مــن ذلــك. وحــث فريــق معــل صنــدوق النقــد الــدويل الســلطات عــى مواصلــة العمــل عــى حتســن الصيغــة 

املعمتــدة حــى ال يــم التخــي عهنــا وحــى تظــل قابلــة للتطبيــق يف حالــة حــدوث زيــادات حــادة يف األســعار الدوليــة«.

وهكــذا يعتــر صنــدوق النقــد الــدويل أن هــذا اإلصــاح اهليلكــي قــد مت إرســاؤه ولكنــه يعــر عــن قلقــه مــن أال يتســبب هــذا 
ــل  ــة التعدي ــه حيــث الســلطات عــى عــدم التخــي عــن صيغ ــدويل حــى أن ــاع األســعار عــى املســتوى ال اإلصــاح يف ارتف
التلقــايئ مــن جهــة، ويعــر مــن جهــة أخــرى عــن عــدم رضــاه فميــا يتصــل بتطبيــق اخلطــوة املعياريــة اهليلكيــة SB عــى برنــاجم 
دمع األرس املعيشــية املوجــه »وأوىص، بشــدة، بــأن يكــون الرفيــع يف أســعار الوقــود مصحوبــا بوضــع آليــة تعويــض هلــذه 
ــل لك  ــة قب ــدويل مــن الســلطات تكثيــف محاهتــا االتصالي ــد ال ــدوق النق ــق معــل صن ــب فري ــك طل ــوازي مــع ذل األرس«. وبالت
زيــادة يف أســعار الوقــود«. واســمتر بعــد نــر املراجعــة عــدد 3 )مR3 )3 يف التعبــر عــن اســتيائه مــن التأخــر احلاصــل يف 
تنفيــذ اســراتيجية إرســاء برنــاجم حمــدد األهــداف الســميا البــطء املجُســل يف إرســاء منظومــة املعــرف االجمتــايع الوحيــد.

 )R4( الــي نــر تقريرهــا ،)R4(ومل يقــر صنــدوق النقــد الــدويل يف آخــر األمــر بإرســاء الرنــاجم44 إال بعــد املراجعــة الرابعــة
يف ســبمتر 2014. وأشــار فهيــا، أيضــا، إىل أن الســلطات بصــدد اســتمكال الصيغــة الهنائيــة لملعــرف االجمتــايع الوحيــد، 
الــي تضــم حاليــا 7.5 مليــون مواطــن. وبعبــارة أخــرى، فــإن املراجعــة الرابعــة وقبــل األخــرة خُتتــم بتعبــر الصنــدوق عــن 
ارتياحــه العــام خبصــوص إصــاح منظومــة دمع الطاقــة باعمتــاد اخلطوتيناملعياريتــن اهليلكيتــن SB اللتــن تعتــران قــد حتققتا.

كــون، صياغــة امجللــة، خافــا إلعانــات الطاقــة، مل تمشــل »ســلطات صنــدوق النقــد الــدويل وطــامق معلــه« بــل »احلكومــة« فقــط مكوضــوع،   42
فــذاك يرهــن عــى أهنــا، أي احلكومــة، قــد قاومــت، باألدلــة الدامعــة، فكــرة إدراج دمع املــواد الغذائيــة، وأن طــامق معــل صنــدوق النقــد الــدويل 
ليــس بالــرضورة موافقــا عــى ذلــك، لكــن كا الطرفــن اتفقــا عــى إثبــات فائــدة إصــاح دمع الطاقــة قبــل اخلــوض يف تلــك الــي تتعلــق بــدمع 

املــواد الغذائيــة.
اســتوجب ذلــك 35% زيــادة يف تعريفــة الكهربــاء، وإلغــاء دمع الكهربــاء املوجــه إىل مصانــع األمسنــت يف يونيــو 2014، مكــا ارتفعــت أســعار   43

ــعره %47. ــرى يف س ــادة أخ ــو 2014 بزي ــا يف يوني ــي دمعــه متام ــر 2014، مث أل ــاز 47% يف يناي الغ
خاصــة مــن خــال الزيــادة بـــ10% يف التحويــات للفــات الســانية املســتضعفة/ اهلشــة، الرفيــع يف عــدد املســتفيدين مــن الرنــاجم الوطــي   44
ملســاعدة العائــات املعــوزة PNAFN مــن 220 ألــف يف 2013 إىل 235 ألــف يف يوليــو 2014 عــى أن يكــون اهلــدف هــو بلــوغ 250 ألــف 
منتفــع حبلــول هنايــة 2014، التحويــل املؤقــت لـــ80 دينــارا للعائــات املدرجــة مضــن الرنــاجم الوطــي ملســاعدة العائــات املعــوزة )PNAFN( يف 

نفــس الوقــت الــذي تهشــد فيــه األســعار ارتفاعــا )والــي اكنــت تتوافــق يف الواقــع مــع معليــات التحويــل يف إطــار هشــر رمضــان(.
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وأخــرا، ووفــق املراجعــة اخلامســة )م 5( R5 الــي ُنــرت يف ديمســر 2014، »ُتظهــر معليــة تقيــم الرنــاجم احلــايل )أرس 
معيشــية مســتضعفة، إعانــات ماليــة دراســية( الــي ُخمتــت حديثــا تقلصــا يف التربــات حنــو غــر الفقــراء الــي مت تقديرهــا 
ــة مــن  ــاك مجل ــون تونــي، هن ــد لـــ8.5 ملي ــات، وعــى إدخــال رمق معــرف اجمتــايع وحي ــاء عــى هــذه املعلوم ســابقا. وبن

التدابــر مازلــت يف طــور اإلعــداد إلنشــاء شــبكة أمــان اجمتــايع جديــدة ترافــق وجوبــا التخفيــض يف دمع الطاقــة«. 

ــة )CRES( يف 2014 ومل  ــوث والدراســات االجمتاعي ــز البح ــراه مرك ــذي أج ــق ال ــم املعم ــدرك، اســتنادا إىل التقي ــذا ن وهك
ينــره إال يف 2017 أن التربــات حنــو غــر الفقــراء واملقــدرة بـــ60% حســب البنــك الــدويل اكنــت يف الواقــع مضخمــة. 
وكــون صنــدوق النقــد الــدويل قــد أرجــأ إصــاح منظومــة دمع املــواد الغذائيــة )دمع الغــذاء( عــى أســاس التقيــم األول ملركــز 
البحــوث والدراســات االجمتاعيــة )CRES( واملركــز الوطــي لإلحصــاء )INS( لســنة 2013، وكونــه قــد أوىل أمهيــة أكــر لتقيــم 
مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعيــة )CRES( بــدل النســب املبالــغ فهيــا مــن قبــل البنــك الــدويل فقــد اكن مــن املفــروض أن 

يدفــع ذلــك الســلطات التونســية إىل أن تعيــد تقيــم أثــر إعــادة توزيــع مســاعدات دمع الطاقــة قبــل مواصلــة اإلصــاح.

 ،SBA لرنــاجم التكيــف اهليلكــي يف إطــار اتفــاق اســتعداد ائمتــاين R6 )6يف الهنايــة، وخــال املراجعــة السادســة واألخــرة )م
والــي ُنــرت يف أكتوبــر 2015، يقــدم طــامق معــل صنــدوق النقــد الــدويل حملــة عامــة عــن مســتوى ارتياحه لرنــاجم SBA حول 
إصــاح الــدمع. وفميــا يتعلــق بالصيغــة التلقائيــة ألســعار الوقــود، افــرق الطرفــان عــى خــاف فقــد »أرص طــامق العمــل عــى 
رضورة اإلرساع مبراجعــة الصيغــة احلاليــة غــر املتناظــرة والــي ال يــم تفعيلهــا إال عندمــا تكــون هنــاك زيادة ترامكيــة بـ6 دوالر 
أمريــي للرميــل خــال ثاثــة أهشــر، واســتبداهلا بصيغــة تلقائيــة متناظــرة تســامه يف ختفيــف التقلبــات الكبــرة يف األســعار 
الدوليــة وتضمــن تغطيــة اكملــة للتاليــف مكــا تضمــن حتصيــل الرضائــب بالشــل املناســب. وقــد وافقــت الســلطات ]التونســية[ 
عــى هــذه املقاربــة لكهنــا أشــارت إىل أن مثــل هــذه املراجعــة ستســتغرق وقتــا وال ميكــن تنفيذهــا إال يف 2016«. مــن جهتــه، 

عــر صنــدوق النقــد الــدويل خــال مراجعتــه األخــرة عــن أســفه لتعليــق الزيــادة يف أســعار الكهربــاء45 )انظــر ملحــق 4(. 

y .خفض سعر الدينار
y  إلغــاء الــدمع الطــايق يف بيئــة غــر مامئــة )ارتفــاع أســعار النفــط الدولية(،وذلــك مــن خــال تطبيــق صيغــة تعديــل تلقــايئ

عــى أســعار البزنيــن مــن أجــل مراجعــة لك ثاثــة اهشــر يف وقــت تهشــد فيــه أســعار النفــط ارتفاعــا.

ــراء  ــة(، مث، كإج ــوة معياري ــم )خط ــار للتقي ــاء الدمعــي الطــايق  مكعي ــدويل مســألة إلغ ــد ال ــدوق النق ــع وضــع صن يف الواق
ــك، اضطــرت  ــردد احلكومــة. ونتيجــة لذل ــة عــى خاص قســط جديدة مــن الديــن(46 يف مواجهــة ل مــا قبــي )رشط لملصادق

الســلطات إىل زيــادة األســعار يف ديمســر 2017 مث يف 2019.

يف الوقــت نفســه، ياحــظ صنــدوق النقــد الــدويل نقصــا يف الرعايــة االجمتاعيــة املامئــة محلايــة التونســين مــن التأثــرات 
الســلبية للتدابــر الــي يشــرطها. وهــذا، عــى خــاف املامرســات الــي يــويص هبــا البنــك الــدويل يف أدبياتــه القائلــة بعــدم 

»يأســف طــامق العمــل لتعليــق الزيــادات املرجمــة يف تعريفــات الكهربــاء، الــي ال تــزال مدعومــة بشــل كبــر – دون 20%- مــن اســرداد التلكفــة   45
ــت.  ــع األمسن ــع دمع مصان ــات اخلاصــة بالصناعــات املتوســطة واملنخفضــة الضغــط ورف ــل التعريف ــام املــايض لتعدي - حــى بعــد جهــود الع
وحيــث طــامق العمــل عــى زيــادات جديــدة يف أســعار الكهربــاء هتــدف إىل بلــوغ مســتويات تغطيــة التلكفــة واالســمترار يف خفــض دمع طاقــة 
غــر املوجــه والراجــي. وقــد تعللــت الســلطات ]التونســية[ بــأن األربــاح احلاصلــة يف جمــال الــدمع الشــامل للطاقــة والناجتــة عــن اخنفــاض 

يف أســعار النفــط الدوليــة ال تــرر الزيــادة يف التعريفــات يف هــذه املرحلــة«.  
 MEEP )Memorandum of Economic and Financial Policies(, P.22  46



49 تأثير المؤسسات المالية الدولية على الحماية االجتماعية في تونس

حتريــر أســعار احملروقــات قبــل وضــع نظــام حتويــل نقــدي لتعويــض املواطنــن عــن تدهــور مداخيلهــم احلقيقيــة. حيهنــا، اكن 
إنشــاء قاعــدة بيانــات لــألرس املعيشــية املســتضعفة قبــل مــارس 2017 خطوة معياريــة هيلكيــة. وخــال هــذه املرحلــة، أصبحــت 

مســألة رفــع دمع الطاقــة الــي يدعــو إلهيــا صنــدوق النقــد الــدويل، حمــور مواجهــات سياســية واجمتاعيــة

املرحلة الثانية لإلصالح اهليلكي: يونيو 2016 إىل فرباير 2020

انطلقــت املرحلــة الثانيــة مــن اإلصــاح اهليلكــي بتوقيــع اتفــاق تهسيــل الصنــدوق املمــدد )EFF( جديــد، والــذي مت نــر تقريــر 
مراجعتــه األوىل )مR0( )0( يف يونيــو 2016. وبالنظــر إىل االخنفــاض النســي يف أســعار النفــط الدوليــة فقــد بــدأ برنــاجم 
إصــاح دمع الطاقــة بشــل طفيــف إىل حــد مــا. وبالفعــل فــإن اإلصــاح اهليلكــي الوحيــد الــذي اكن مطلوبــا، آنــذاك، هــو خطــوة 

معياريــة Benchmark هيلكيــة إلنشــاء قاعــدة بيانــات لــألرس املعيشــية املســتضعفة/ اهلشــة قبــل مــارس 2017.

ــف  ــة التخفي ــرة وصيغ ــة املتناظ ــأن اآللي ــد احتجــت الســلطات ب ــايئ ألســعار الوقود »فق ــل التلق ــة التعدي ــق بصيغ وفميــا يتعل
 ،)22 MEFP املرتبطــة هبــا ينبــي تنفيذهــا يف البدايــة مــرة لك ثاثــة أهشــر )مذكــرة السياســات االقتصاديــة واملاليــة- فقــرة
ــاظ علهيــا  ــر 2017 لضــامن احلف ــارا مــن يناي ــة اعتب ــات هشري ــام بتعدي ــت مــع طــامق العمــل عــى رضورة القي ولكهنــا اتفق

ــة«. ــات كبــرة يف أســعار النفــط الدولي ــة حــدوث تقلب ــة[ يف حال ]اآللي

وهكــذا، ومكــا هــو مبــن خــال املراجعــة السادســة )م6( R6 مــن اتفــاق االســتعداد االئمتــاين )SBA(، وافقــت احلكومــة عــى 
تنفيــذ صيغــة تلقائيــة ومتناظــرة ولكــن وفــق معادلــة فصليــة )لك ثاثــة أهشــر(، حــى ينايــر2017، عــى األقــل، يف حــن يفضــل 

صنــدوق النقــد الــدويل صيغــة هشريــة لتعديــل أســعار الوقــود.

وال تكشــف املراجعــة األوىل )م1( R1 التفــاق تهسيــل الصنــدوق املمــدد )EFF(، الــذي صــدر تقريــره يف يوليــو 2017، عــن إحراز 
تقــدم كبــر، وحتيطنــا عملــا بــأن الصيغــة التلقائيــة ســتطبق عــى أنــواع الوقــود الثاثــة بدايــة مــن يوليــو 2017. ولتعزيــز تنفيــذ 
ذلــك اإلصــاح، أضــاف صنــدوق النقــد الــدويل خطــوة معياريــة هيلكيــة جديــدة هدفــه إعــادة تطبيــق التعديــل التلقــايئ ألســعار 

الوقود قبل ســبمتر 47.2017 

ــل  ــم التعدي ــزل )العــادي و50(، عــى أن ي ــن والدي ــع ســنوي لــل مــن البزني ــة التســعر عــى أســاس رب ســوف تســتأنف آلي
هشريــا بــدءا مــن جاني/ينايــر 2018. إضافــة إىل ختفيــض الــدمع، حتتــوي مزيانيــة عــام 2017 زيــادة يف أســعار الكهربــاء 

ــة دون مســاس. )5%( والغــاز )7%(، مــع اســمترار التعريفــات االجمتاعي

وكــون صنــدوق النقــد الــدويل قــد معــد إىل إضافــة هــذه اخلطــوة املعياريــة اهليلكيــة SB اجلديــدة مفــن املفــروض حتليله يف ســياق 
تطــور أســعار برميــل النفط. وفعــا، ومكــا يبــن الشــل 7، عرفــت األســعار مطلــع هشــر يوليــو 2017 انطــاق مــى تصاعــدي. 

ومكــا ســرى بعــد ذلــك، فــإن االرتفــاع يف أســعار النفــط الدوليــة ســيلعب دورا رئيســيا يف بقيــة برنــاجم اإلصــاح اهليلكــي.

 IMF Middle East and Central Asia Department, Tunisia: First Review Under the Extended Fund Facility, Request for Waivers  47
of Non-Observance of Performance Criteria and Rephasing of Access, 2017, Isssue no. 203, IMF, Washington. P. 60

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2017/203/article-A001-en.xml
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الشل 7: ارتفاع األسعار العاملية يف 2017

املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

ميثــل هشــر يوليــو منعرجــا يف إصــاح منظومــة دمع الطاقــة يف أكــر مــن جانــب. وبالفعــل فــإن الزيــادة يف أســعار النفــط قــد 
وضعــت حــدا لـ«عــدم تســييس« أســعار النفــط، إذا أردنــا اســتخدام مصطلحــات صنــدوق النقــد الــدويل. إضافــة إىل ذلــك، فقــد 
فــرض الصنــدوق، يف إطــار اتفــاق تهسيــل الصنــدوق املمــدد، حتريــر الدينــار التونــي، ممــا أدى إىل اخنفــاض حــاد جــدا 
ــة بــن أبريــل 2016 فرايــر 2019، تزامنــت مــع زيــادة يف أســعار النفــط عــى املســتوى الــدويل، مضاعفــة  يف قميــة العمل
بذلــك التأثــر عــى أســعار الوقــود ودمع الطاقــة. مكــا هشــد اجلــزء الثــاين مــن عــام 2017 عــودة قويــة للبنــك الــدويل يف إطــار 

إصــاح منظومــة دمع الطاقــة. 
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ويف حــن أعلــن صنــدوق النقــد الــدويل، يف هنايــة اتفــاق االســتعداد االئمتــاين )SBA(، ويف إطــار املراجعــة الثانيــة التفــاق 
ــات  ــر جحــم تريب ــدويل48 يف تقدي ــك ال ــة البن ــن مبالغ ــارس 2018 ع ــرت يف م ــي ن ــدد )EFF(، ال ــدوق املم ــل الصن تهسي
ــة لتقيــم البنــك الــدويل. وجتــدر اإلشــارة  الرنــاجم الوطــي ملســاعدة العائــات املعــوزة PNAFN، فإنــه خيصــص فقــرة اكمل
إىل أن الصنــدوق ال يقــدم أرقامــا تثبــت كيــف أن دمع املــواد الغذائيــة ال يفيــد إال األغنيــاء. ونتيجــة الرتفــاع األســعار الدوليــة، 
ــدويل إىل رص  ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــايئ صن ــد ثن ــود، مع ــعار الوق ــألة أس ــييس« مس ــودة إىل »تس ــال الع والحمت

ــن رئيســين: الصفــوف وتقســم األدوار وفــق حموري

y  رفــع دمع الطاقــة يف بيئــة قاســية/ غــر مامئــة )أســعار النفــط الدولَيــة يف ارتفــاع( يقودهــا صنــدوق النقــد الــدويل يف
املقــام األول  

y :وضع سياسة اسهداف مع تقامس لألدوار
y  .مروطية صندوق النقد الدويل لوضع الصيغة الهنائية لقاعدة بيانات األرس املستضعفة/ اهلشة
y  ــة )الرنــاجم الوطــي ملســاعدة العائــات املعــوزة ــة للدول ــة االجمتاعي وضــع إطــار قانــوين يــدجم مجيــع بــراجم الرعاي

ــدويل. )انظــر ملحــق 5( ــك ال ــة املنخفضــة AMGII(. يتوالهــا البن PNAFN، العــاج املجــاين AMGI، العــاج بالتعريف

صندوق النقد يشدد عىل إلغاء دمع الطاقة 

ازدادت نــرة صنــدوق النقــد الــدويل تصلبــا، منــذ املراجعــة الثانيــة لـ«تهسيــل الصنــدوق املمــدد« )EFF(، ذلــك أنــه، وألول مــرة 
 )Actions Prior( منــذ ينايــر 2013، قــرر، يف إطــار إصــاح دمع الطاقــة، اســتخدام أقــوى ســاح لديــه: اإلجــراءات املســبقة
PA. وفعــا مفــن بــن خمتلــف اإلجــراءات املســبقة الــي فرضهــا، مطالبتــه بـ«زيــادة خاصــة هامــة يف أســعار الوقــود« حكركــة 

اســتباقية لملراجعــة الثانيــة49.

ــذه األســعار  ــادة ه ــك، بزي ــت، كذل ــل الزتم ــادة األســعار يف ديمســر 2017 حفســب، ب ــذا مل تضطــر الســلطات إىل زي وهك
ــع عــدد  ــاق عــى تونــس برفي ــق اخلن ــدويل تضيي ــد ال ــدوق النق ــرر صن ــد ق ــك، فق ــة إىل ذل ــا، خــال 201850 وباإلضاف فصلي
املراجعــات الســنوية مــن مراجعتــن إىل أربــع مراجعــات51 مكــا أشــار إىل ذلــك وزيــر املاليــة الســابق حكــم بــن محــودة: »إن 
ــه ملراجعتــن أخريــن عامــة عــى عــدم رضــاه عــن التقــدم احملــرز يف  ــدويل وإضافت ــذي أعلنــه صنــدوق النقــد ال التغيــر ال

إصاحاتنــا ويف االلزتامــات الــي مت التعهــد هبــا52«

“يف حتليلــه الرتفــاع أســعار الطاقــة، يعترصنــدوق النقــد الــدويل: »إن الســلطات ملزتمــة مبعاجلــة التعرجــات يف تعديــات أســعار الطاقــة   48
ــة يف أســعار  ــادات الهشري ــن املهي واجلــدول 2(. أواًل ، الســتبدال الزي ــف ، بإجــراء مســبق )وزارة التشــغيل والتكوي املرامكــة خــال الصي
الوقــود املتفــق علهيــا مبدئًيــا ، قامــوا بتطبيــق زيــادة يف متوســط أســعار الوقــود بنســبة 5.5% يف األول مــن ســبمتر ، تلهيــا زيــادة مماثلــة 
ــات ، لكــن الســلطات حاججــت  ــادي تســييس التعدي ــادات املوضوعــة مســبًقا لتف ــق يفضــل وضــع جــدول هشــري للزي يف نومفــر. اكن الفري
بــأن جــدول الثاثيــة مــع التعديــات املخصصــة مــن شــأنه أن يمتــاىش بشــل أفضــل مــع التوقعــات الشــعبية. ثانيــا، مت تنفيــذ أكــر مــن ثلــي 
التعديــات عــى تعريفــة الكهربــاء والغــاز الــي مت االلــزتام هبــا يف إطــار املراجعــة الثالثــة يف بدايــة هشــر ســبمتر. وينــص قــرار إداري عــى 

زيــادات أخــرى يف هشــري أكتوبــر ونومفــر. “.
MF Tunisia Country Report No. 16/138, June 2016, P.13.  49

Réalités, La Tunisie et le FMI, les Non-Dits du Dernier Accord. https://www.realites.com.tn/2018/03/la-tunisie-et-le-fmi-les-  50
 non-dits-du-dernier-accord/

https://www.realites.com.tn/2018/03/la-tunisie-et-le-fmi-les-non-dits-du-dernier-accord/  51

نفس املصدر   52

https://www.realites.com.tn/2018/03/la-tunisie-et-le-fmi-les-non-dits-du-dernier-accord/
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ــد  ــدوق النق ــو 2018، يضاعــف صن ــي نــر تقريرهــا يف يولي ــة53 )مR3 )3، وال ــة الثالث ــة أهشــر، وخــال املراجع ــد بضع بع
ــرة دعــوة إىل النقــاش  ــرى، إذن، أن النــرة مل تعــد ن ــدويل األوامــر مســتخدما مــرة أخــرى ســاح اإلجــراءات املســبقة. ن ال

ــع. ــات الدف ــاجم وتســمتر معلي ــذ األوامــر حــى يســمتر الرن ــل دعــوة إىل تنفي ــادل اآلراء مــع الســلطات التونســية ب وتب

ومكــا هــو مبــن يف الشــل 7، فــإن نــرة صنــدوق النقــد الــدويل ومقاربتــه تــزداد حــدة لكــام أخــذت أســعار النفــط الدوليــة يف 
االرتفــاع )بالتــوازي مــع اخنفــاض هــام يف قميــة الدينــار(.

وتزتامــن املراجعــة الرابعــة )مR4 )4 الــي ُنــر تقريرهــا يف أكتوبــر 2018 مــع بلــوغ أســعار نفــط برنــت ذروهتــا مكــا هــو 
مبــن يف الشــل 5 54. 

ــع يف  ــره عــى الســلطات التونســية: »الرفي ــرض أوام ــدويل يف اســتخدام اإلجــراءات املســبقة لف ــد ال ــدوق النق اســمتر صن
ــات  ــود يف ســبمتر و)ii( يف تعريف ــادة )i( يف أســعار الوق ــي تنــص عــى الزي ــة ال ــع املراســم الوزاري ــة، توقي أســعار الطاق
الكهربــاء/ الغــاز )مكــا هــو مبــن يف اجلــدول 1 مــن مذكــرة السياســات االقتصاديــة واملاليــة MEFP(، وتنفيــذ الرفيع يف أســعار 
 .)MEFP احملروقــات والكهربــاء والغــاز للفــاحت مــن هشــر ســبمتر » )مكــا هــو مبــن  مذكــرة السياســات االقتصاديــة واملاليــة

ونعيــد يف اجلــدول 5 قامئــة الزيــادات الــي نــص علهيــا الصنــدوق.

جدول 5: تونس: الزيادات الي يشرتطها صندوق النقد الدويل، 2018

األثر يف 2018
)مليون دينار(

التعديل 
)ملمي- %(

252 املجموع

85 )STIR منتجات الوقود )ستري

- 60 ملميا بزنين رفيع

- 60 ملميا غازوال رفيع

17 60 ملميا رفيع خال من الرصاص

11 60 ملميا خايل من الرصاص

51 75 ملميا بزنين عادي

5 60 ملميا وقود ثقيل

1 60 ملميا وقود صنايع

167 )STEG( تعريفات رشكة الكهرباء والغاز

 52 IMF Middle East and Central Asia Department, Tunisia: Third Review Under the Extended Fund Facility Arrangement  53
 and Request for Modification of Performance Criteria, Volume 2018, Issue 218, IMF.

 https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2018/218/002.2018.issue-218-en.xml

 IMF Middle East and Central Asia Department, Tunisia: Fourth Review Under the Extended Fund Facility Arrangement and  54
Request for Modification of Performance Criteria )R4(, Volume 2018, Issue 291, IMF.P.69. https://www.elibrary.imf.org/
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132 كهرباء

6 %23 ضغط عايل

106 %23 ضغط متوسط

25 %12 ضغط منخفض

35 غاز

11 %23 ضغط عايل

19 %23 ضغط متوسط

5 %12 ضغط منخفض

املصدر: املراجعة 4 لتهسيل الصندوق املمدد، صندوق النقد الدويل، نقا عن السلطات التونسية.

مكــا يبــن اجلــدول أعــاه، فقــد أمــر صنــدوق النقــد الــدويل بزيــادة عامــة يف أســعار الطاقــة بنســبة عاليــة جــدا. ورمغ لك هــذه 
الزيــادات، يشــر الصنــدوق يف املراجعــة الرابعــة )مR4 )4: »لقــد ظلــت أســعار الوقــود يف بدايــة ســبمتر دون أســعار الســوق 

بنســبة %25«55

ــدويل، عــرت الســلطات التونســية عــن  ــد ال ــدوق النق ــواردة مــن صن ــل مــن التعلميــات ال ــم اهلائ هكــذا، ويف خضــم هــذا ال
رفضهــا تطبيــق تعديــل هشــري تزامنــا مــع بلــوغ أســعار برنــت ذروهتــا عــى املســتوى الــدويل. ومتســكت بتفضيلهــا اعمتــاد 

تعديــل فصــي لألســعار )لك ثاثــة أهشــر( متذرعــة، وألول مــرة، بـ«االنتظــارات الشــعبية«.

وســبب هــذا أن ســنة 2018 اكنــت ســنة ســاخنة جــدا عــى صعيــد االحتجاجــات االجمتاعيــة، وســنة األرقــام القياســية مــن 
حيــث التــم، وزيــادة أســعار الفائــدة، وأســعار الوقــود، والرضائــب، واالرتفــاع القيــايس يف جعــز املــزيان التجــاري، ويف 

الديــن العــام، وهبــوط احتيــايط النقــد األجنــي.

وتعكــس اإلشــارة إىل االنتظــارات الشــعبية مجيــع التوتــرات االجمتاعيــة املرامكــة بســبب برنــاجم اإلصــاح اهليلكــي الذي تســارع 
مــع برنــاجم تهسيــل الصنــدوق املمــدد )EFF(، والــي اكن ختفيــض قميــة الدينــار فهيــا هــزة زعزعــت اســتقرار اجلســد االجمتــايع.

وباملناســبة فقــد انعكــس رفــض الســلطات التونســية األمــر بإجــراء تعديــات هشريــة لألســعار عى وتــرة املراجعــات. فــي حــن 
اكن صنــدوق النقــد الــدويل قــد أجــرى ونــر ثــاث مراجعــات بــن مــارس وأكتوبــر 2018، فإنــه مل ينــر املراجعــة اخلامســة 
إال يف يوليــو2019، وهــو مــؤرش عــى أن اخلافــات بــن الطرفــن اكنــت معيقــة. ويف األثنــاء جتــاوز ســعر برنــت يف األســواق 
العامليــة ذروة هشــر أكتوبــر 2018، مكــا هــو مبــن يف الشــل 11، ليأخــذ يف االخنفــاض حــى هنايــة هشــر ديمســر 2018. 

مث عــاد، بدايــة مــن هشــر ينايــر، إىل االرتفــاع مــن جديــد واســمتر إىل حــدود هشــر أبريــل 2019. 

يشــدد الصنــدوق يف حتليلــه للرفيعــات يف أســعار الطاقــة: "تلــزتم الســطات مبعاجلــة االختــاالت يف تعديــات األســعار أثنــاء الصيــف، والــي    55
ــدول 2(. ــي Prior action )MEEP 14 واجل ــراء القب ــاندها اإلج تس

أوال مــن أجــل اســتبداهلا برفيعــات هشريــة ألســعار احملروقــات مكــا يقتــي االتفــاق املســبق، قامــت الســلطات لزيــادة يف بدايــة ســبمتر 
بلغــت يف ملتوســط 5,5% يف أســعار احملروقــات، وتلهــا زيــادة أخــرى مثيلــة يف نومفــر.

ويفضــل فريــق خــراء الصنــدوق جــدوال زمنيــا حمــددا مــن أجــل اســتبعاد السياســة عــن الرفيعــات، ولكــن فضلــت الســلطات مراجعــات فصليــة، 
وترفيعــات خمصصــة لكوهنــا أكــر قبــوال مــن قبــل الشــعب.

ثانيــا، هشــدت بدايــة هشــر ســبمتر أكــر مــن ثلــي الرفيعــات يف تعرفــات الكهربــاء والغــاز والــي مت التعهــد هبــا خــال املراجعــة الثالثــة، مكــا 
صــدر أمــر إداري بزيــادات جديــدة خــال هشــري أكتوبــر ونومفــر. لملزيــد: املصــدر الســابق، املراجعــة الرابعــة، ص 9. 
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ــة  ــة الهنائي ــة هبــدف وضــع الصيغ ــا امليداني ــام بزيارهت ــدويل للقي ــد ال ــدوق النق ــرق صن ــا ف ــي اختارهت ــرة ال ــذه يه الف وه
لملراجعــة اخلامســة، مغتمنــة فرصــة ارتفــاع ســعر برنــت، لتفــرض مــرة أخــرى إجــراءات مســبقة مــع زيــادات يف أســعار الوقــود 
غــر أن األمــور مل جتــر مكــا هــو متوقــع. وبالفعــل، اضطــرت الســلطات خــال زيــارة صنــدوق النقــد الــدويل بــن 27 مــارس 
و9 أبريــل 201956، والــي تزامنــت مــع انعقــاد مقــة جامعــة الــدول العربيــة، إىل رفــع أســعار الوقــود يف رسيــة تامــة رمغ أهنــا 

اكنــت قــد مطأنــت وســائل اإلعــام، قبــل ذلــك، بــأن مــا يــروج حــول الزيــادة يف أســعار الوقــود ليــس ســوى شــائعة57.

فأثــار ذلــك الرفيــع غضبــا اجمتاعيــا شــديدا غــر مســبوق رمغ أن فــرق صنــدوق النقــد الــدويل اكنــت حينئــذ يف زيــارة رمسيــة 
للبــاد، واعتبــارا مــن 1 أبريــل 2019، أغلــق متظاهــرون الطــرق تعبــرا عــن احتجاجهــم58، وأعلــن ســائقو ســيارات األجــرة عــن 
إرضاب عــام59، وتضاعفــت معليــات غلــق الطرقــات يف مجيــع أحنــاء البــاد اعراضــا عــى هــذه الزيــادات يف أســعار الوقــود. 
ــة  ــي للصناع ــي للشــغلUGTT، واالحتــاد التون ــام التون ــاث: االحتــاد الع ــات الث ــو إصــدار النقاب واحلــدث التارخيــي ه
ــة UTICA واالحتــاد التونــي للفاحــة والصيــد البحــري UTAP، يف 6 أبريــل 2019، لبيــان  والتجــارة والصناعــات التقليدي

حصــي مشــرك تعــر فيــه عــن رفضهــا للزيــادات األخــرة يف أســعار الوقــود60.

اكن الرفــض عــى نطــاق واســع، موجهــا بذلــك رســالة قويــة ُتعــر عــن »االنتظــارات الشــعبية« مــن إصــاح إعانــات دمع الطاقة. 
ومل يمتكــن صنــدوق النقــد الــدويل، يف واقــع األمــر، مــن إهنــاء املراجعــة اخلامســة بعــد زيارتــه يف أبريــل 2019، واضطــرت 

فرقــه إىل تنظــم زيــارة ثانيــة بــن 11 و17 يوليــو 2019 61 خلــم هــذه املراجعــة.

ومل مينــع ذلــك الصنــدوق، يف مراجعتــه اخلامســة )مR5 )5 املنشــورة يف يوليــو 2019، مــن االســمترار يف فــرض األوامــر عــر 
إجراءات مســبقة62.

 لكنــه اضطــر، وألول مــرة، إىل التنــازل: »يف الوقــت ذاتــه اكنــت هنــاك معارضــة قويــة وســط التونســين لإلجــراءات الــي ميكــن 
أن تــرض بقدرهتــم الرائيــة مثــل التخفيــض يف دمع الطاقــة. ولذلــك، أصبــح إجيــاد مجموعــة مــن السياســات واإلصاحــات 
الــي حتقــق توازنــا مســتداما بــن مــا هــو رضوري اقتصاديــا، ومــا هــو مقبــول اجمتاعيــا، أمــرا بالــغ األمهيــة«  )املراجعــة 

اخلامســة، ص ص 9-8(. 

اكن ذلــك آخــر تنــازل، إذ أن صنــدوق النقــد الــدويل مل ينظــم، بعــد ذلــك، أي زيــارات أو مراجعــات يف إطــار برنــاجم تهسيــل 
الصنــدوق املمــدد )EFF(. ومل تســتأنف العاقــات بــن الصنــدوق وتونــس إال مــع »كوفيــد-19«، ولكــن يف إطــار آخــر. وســنعود 

إىل هــذه املســألة يف املرحلــة الثالثــة.

..  56

..  57
Direct info, Tunisie-Augmentation du prix du carburant : Blocage de l’autoroute de Sfax. https://directinfo.webmanager-  58

center.com/2019/04/01/tunisie-augmentation-du-prix-du-carburant-blocage-de-lautoroute-de-sfax/

 African Manager, Les louages bloquent tout à cause des prix du carburant, avril 2019. https://africanmanager.com/les-  59
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UGTT ،60  نفس املصدر
 IMF, Tunisia : IMF Staff Concludes Visit, communiqué de presse, juillet 2019, IMF Washington. https://www.imf.org/fr/  61
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املرحلة الثالثة لإلصالح اهليلكي: منذ ظهور كوفيد-19 إىل يومنا هذا 

مــن املهــم، لتحليــل هــذه املرحلــة الثالثــة، تقــدمي بعــض املعطيــات حــول الســياق الســيايس الــذي مــرت هبــا تونــس قبــل ظهــور 
كوفيــد-19..

y  أوال، بعــد املراجعــة اخلامســة لصنــدوق الــدويل يف يوليــو 2019، انــرف االهمتــام يف تونــس، طيلــة النصــف الثــاين
مــن عــام 2019، إىل االنتخابــات التريعيــة واالنتخابــات الرائســية.

y  ثانيــا، بعــد اإلعــان عــن نتــاجئ االنتخابــات الرائســية والتريعيــة، اســتغرق اتفــاق الفاعلــن السياســين حــول تشــكيل
حكومــة عــدة أهشــر. حــى أن جملــس نــواب الشــعب مل مينــح ثقتــه أخــرا حلكومــة الفخفــاخ إال يف 27 فرايــر 

ــس. ــكوفيد-19 يف تون ــات بـ ــور أوىل اإلصاب ــل ظه ــة قب ــا قليل 202063، أي أيام

y  ــاخ ــة الفخف ــح حكوم ــس حيهنــا يف من ــذي عاشــته تون ــأزم ال ــا وأخــرا، وهــو العنــر األمه، ســامه الوضــع املت ثالث
)حكومــة شــلكها إليــاس الفخفــاخ يف فرايــر 2020، وقدمــت اســتقالها يــوم 15 يوليــو 2020( وبصفــة مؤقتــة، ســلطات 

اكملــة معــا بالفصــل 70 مــن الدســتور التونــي.

ويف حــن اكنــت أولويــة الســلطات التونســية إنقــاذ األرواح البريــة، اغتــم صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل الفرصــة 
ــاء جاحئــة  ــل، أثن ــد اســتخدم، بالفع ــة، فق ــات دمع الطاق ــدويل وبإعان ــد ال ــدوق النق ــدأ بصن ــد. ولنب ــن جدي ــة م ــد احملاول ليعي
ــة.  ــن يكــون مرتبطــا بــأي مروطي ــاء كوفيــد-19 ل كوفيــد-19، اســراتيجية اتصــال مكثفــة للغايــة حــول حقيقــة أن دمعــه أثن
عــاوة عــى ذلــك، فقــد أدت جاحئــة كوفيــد-19 إىل اخنفــاض حــاد يف أســعار برنــت، وذلــك خــال األهشــر القليلــة األوىل عــى 

األقــل، مكــا هــو مــوحض يف الشــل 8 أدنــاه.

وبالفعــل ، اعمتــد الرملــان القانــون 2020-19 املــؤرخ 12 أبريــل 2020 الــذي خيــول لرئيــس احلكومــة إصــدار املراســم هتــدف إىل التعامــل   63
مــع تداعيــات انتشــار فــروس كورونــا. مت منــح هــذا التفويــض مــن طــرف الســلطة التريعيــة ملــدة هشريــن فقــط ويقتــر عــى أربعــة جمــاالت. 
وتتضمــن املــادة األوىل مــن هــذا القانــون ، يف املجــال املــايل والرضيــي واالجمتــايع ، »إجــراءات هتــدف إىل تعديــل إجــراءات وأســاليب 

التغطيــة الصحيــة واالجمتاعيــة املنخرطــن بالضــامن االجمتــايع املتأثريــن بفــروس كورونــا”.
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الشل 8: الصندوق يضغط لتحرير أسعار الطاقة يف ظل اخنفاض األسعار

املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية

ــل  ــة هشــر مــارس 2020 إىل حــوايل 9 دوالرات يف أواخــر هشــر أبري ــت، مــن 52 دوالر يف بداي بالفعــل مــرت أســعار برن
2020. مث، عــاد ســعره بعــد ذلــك، إىل مســتوى قريــب مــن ذاك الــذي اكن هيلع قبــل كوفيــد-19 وانهــى باالرتفــاع بدايــة مــن 

أوائــل هشــر نومفــر 2020. 

وهكــذا منــح صنــدوق النقــد الــدويل تونــس قرضــا مبوجــب برنــاجم RFI )أداة المتويــل الريــع( الــذي مت إنشــاؤه خصيصــا 
يف إطــار جاحئــة كوفيــد-19. 

جحــب هــذا االتفــاق اجلديــد التوقــف املفاجــئ التفــاق تهسيــل الصنــدوق املمــدد )EFF( الــذي اكن مــن املفــرض أن ينهــي يف 
مايــو 2020. وهــذه يه املــرة األوىل الــي ال يبلــغ برنــاجم خاهلــا هنايتــه يف تــارخي العاقــات بــن تونــس وصنــدوق النقــد 
الــدويل. والتقريــر الوحيــد الصــادر يف إطــار اتفــاق تهسيــل الصنــدوق املمــدد RFI مت نــره يف أبريــل 2020، وخطــاب نوايــا 

احلكومــة مت توجهيــه يف 2 أبريــل 2020.
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ونعتقــد أن صنــدوق النقــد الــدويل قــد مــارس ضغوطــا غــر علنيــة عــى الســلطات التونســية مــن خــال فــرض إجــراءات مســبقة 
حــى يتســى توقيــع هــذا االتفــاق. وبالفعــل فــي الوقــت الــذي ُأرســل فيــه خطــاب النوايــا بتــارخي 2 أبريــل 202064  وافــق 
فيــه املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل عــى االتفــاق يف 10 أبريــل 2020، نــرت الســلطات التونســية نصــا يدفعنــا 
ــن. وبالفعــل فقــد أصــدرت مرســوما عــن وزيــر الطاقــة واملنــامج  ــق إال بإجــراء مســبق غــر معل إىل القــول بــأن األمــر ال يتعل
واالنتقــال الطــايق ووزيــر املاليــة بتــارخي 31 مــارس 2020، يتعلــق بضبــط تركيبــة وســر اللجنــة الفنيــة امللكفــة بضبــط ومتابعــة 
 ،)EFF (أســعار بيــع منتوجــات النفــط اجلاهــزة املــوردة واملكــررة حمليــا. ويف حــن مت خــرق اتفــاق تهسيــل الصنــدوق املمــدد
بعــد رفــض الســلطات التونســية تطبيــق تعديــل هشــري، واعــراف صنــدوق النقــد الــدويل بــا شــعبية هــذا اإلصــاح، نــص هــذا 
املرســوم يف مادتــه اخلامســة )5( عــى مــا يــي: »يــم ضبــط أســعار بيــع مــواد البزنيــن اخلــايل مــن الرصــاص والغــازوال 
العــادي والغــازوال اخلــايل مــن الكريــت مــن قبــل اللجنــة وفــق مقتضيــات آليــة التعديــل الهشــري التلقــايئ بعــد ماحظــة معــدل 
أســعار التوريــد بالدينــار التونــي لــل مــادة مــن املــواد املذكــورة خــال مــدة هشــر تنهــي قبــل اليــوم األول مــن الهشــر املعــي 
بالتعديــل، وال ميكــن أن تتجــاوز قميــة التعديــل الهشــري لســعر البيــع يف املضخــة نســبة واحــد فاصــل مخســة باملائــة )%1,5( 
مــن ســعر البيــع اجلــاري بــه العمــل منــذ آخــر تعديــل، وذلــك بالرفيــع أو بالتخفيــض. وُترفــع النســبة املذكــورة بالفقــرة الفرعيــة 

الســابقة إىل اثنــن باملائــة )2 %( بدايــة مــن أول ينايــر 2021.

وكــون هــذا املرســوم قــد نــر قبــل ثاثــة أيــام مــن إرســال خطــاب النوايــا فــإن ذلــك جيعلــه، بالنســبة إلينــا، دليــا اكفيــا عــى 
أن صنــدوق النقــد الــدويل قــد طالــب هبــذا املرســوم كـ«رشطيــة« قويــة )إجــراء مســبق( قبــل أن يتــوىل منــح القــرض يف إطــار 

برنــاجم RFI )أداة المتويــل الريــع(، والــذي مــن املفــرض أن يكــون دون رشوط65.

هكــذا أعــاد صنــدوق النقــد الــدويل، مســتغا األســعار املنخفضــة، يف هنايــة مــارس وبدايــة أبريــل عــى األقــل، فــرض التعديــل 
الهشــري حبــد أقــى ال يتجــاوز نســبة 1.5% ترفيعــا أو ختفيضــا، مث تــم الزيــادة بعــد ذلــك باثنــن باملائــة )2 %( بدايــة 

مــن ينايــر 2021 أي مــا يعــادل 6% حكــد أقــى لك ثاثــة أهشــر.

وقــد اســتطعنا، اســتنادا إىل البيانــات املنشــورة يف إطــار التقريــر الهشــري لوضــع قطــاع الطاقــة، إعــادة صياغــة نســق تطــور 
مســاعدات دمع أســعار الوقــود خــال فــرة كوفيــد 19. ويعــي دمع الوقــود بالوحــدة الفــرق بــن ســعر نقــل الوحــدة الــذي تبيــع 

بــه الركــة التونســية لصناعــات التكريــر STIR )ســعر البيــع( وســعر االســتراد الــذي تشــري بــه )ســعر االســتراد(.

جــاء يف تقريــر الصنــدوق اخلــاص بطلــب تونــس للحصــول عــى قــرض المتويــل الطــارئ الريــع:" اســتغاال لفرصــة تــدين أســعار البــرول   64
العامليــة، تبنــت الســلطات تريعــا للتحــول إىل آليــة هشريــة لتعديــل األســعار، وهــو مــا مــن شــأنه التخــي التدرجيــي عــن الــدمع عــى األنــواع 
الثاثــة للطاقــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل التخلــص مــن خطــر هيلكــي كبــر هيــدد املزيانيــة. وســيبدأ تطبيــق اآلليــة لملــرة األوىل حبلــول 

8 أبريــل، وهــو مــا ســينتج عنــه خفضــا يقــدر ب1,5% يف ســعر البزنيــن بــل أنواعــه". 
  IMF Tunisia EFI Request, April

وهكــذا، ووفــق مــا نــص هيلع تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل مبوجــب اتفــاق برنــاجم RFI )أداة المتويــل الريــع( مــع تونــس : »ســنت الســلطات   65
التونســية، مغتمنــة فرصــة اخنفــاض أســعار النفــط الدوليــة، تريعــا لانتقــال إىل آليــة تعديــل تلقــايئ هشــري لألســعار مــن شــأهنا أن تفــي، 
تدرجييــا، إىل رفــع الــدمع عــن أصنــاف الوقــود الرئيســية الثاثــة، وتزيــل، بالتــايل، خطــرا هيلكيــا رئيســيا عــى املزيانيــة يف املســتقبل. وســيم 
تطبيــق اآلليــة لملــرة األوىل اعتبــارا مــن 8 أبريــل، ممــا ســيؤدي إىل اخنفــاض يف أســعار البيــع يف املضخــة مجليــع أصنــاف الوقــود املمشولــة 

بالــدمع بنســبة %1.5«.
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جدول 6: تطور دمع البزنين

البزنين الرفيع 
اخلايل من 

الرصاص)ملمي/لرت(

سعر البيعالدمعسعر النقلسعر االسترياد

6588221641650 أبريل 2016

768817491650 ديمسرب 2016

1141800-1048934 ديمسرب 2017

3041985-13811077 ديمسرب 2018

2782065-14161138 ديمسرب 2019

2082065-13461138يناير 2020

1552065-12931138فرباير2020

مارس 2020 

99411011072035 أبريل 2020 

92610801542005مايو 2020 

9611054931975يونيو 2020

9381029911945يوليو 2020

9361004681915أغسطس 2020

9291004751915سبمترب 2020

9211004831915أكتوبر 2020

9131004911915نومفرب 2020

9161004881915ديمسرب 2020

701915-10741004يناير 2021

1071955-11401033فرباير 2021

1721995-12391067مارس 2021

1502095-12991149 أبريل 2021

1702095-13191149 مايو 2021

1952095-13441149 يونيو 2021

املصدر: الوزارة امللكفة بالطاقة
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 STIR ميكننــا أن ناحــظ اخنفــاض ســعر االســتراد إىل مــا دون ســعر النقــل اخلــاص بالركــة التونســية لصناعــات التكريــر
منــذ أبريــل 2020، مــا أدى إىل رفــع الــدمع املــايل للبزنيــن لســنة 2020 بأمكلهــا. وهكــذا اخنفــض ســعر البيــع يف املضخــة 
وفقــا آلليــة التعديــل التلقــايئ الهشــري اجلديــدة، ومــر مــن 2065 ملميــا للــر الواحــد، يف ينايــر 2020 إىل 1995 ملميــا للــر 

الواحــد بدايــة مــن أغســطس 662020. 

مكــا ميكننــا أن ناحــظ أن ارتفــاع ســعر برنــت قــد بــدأ يتســارع منــذ هنايــة هشــر ينايــر 2021، وال ســميا يف ضــوء اتفــاق 
تقييــد اإلنتاج الصــارم ملنمظــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك( OPEP، واســتئناف األنشــطة يف بعــض البلــدان. ونتيجــة لذلــك 
بــدأت الســلطات يف زيــادة ســعر البيــع يف املضخــة يف فرايــر202167. وتبعــت أصنــاف الوقــود األخــرى نفــس اجتــاه البزنيــن 
بدرجــات متفاوتــة )انظــر امللحــق(. وحدهــا، قــارورة الغــاز ســعة 13 كــغ )غــاز البــرول املســال( مت دمعهــا طيلــة فــرة كوفيــد-19.

يف هنايــة فرايــر 2021، نــر صنــدوق النقــد الــدويل تقريــره الســنوي يف إطــار مشــاورات املــادة 4 ملهمتــه يف تونــس وينــدرج 
هــذا املنشــور يف ســياق بــدء املفاوضــات بــن الســلطات التونســية وصنــدوق النقــد الــدويل مــن أجــل برنــاجم إصــاح هيلكــي 

جديــد سيشــل املرحلــة الرابعــة. اســتعدادا لذلــك، نــر الصنــدوق ســيناريو إصاحيــا خبصــوص دمع الطاقــة68. 

ويضيــف تقريــر املــادة 4 فميــا يتعلــق باملقاربــة اجلديــدة الــي يقرحهــا صنــدوق النقــد الــدويل يف إطــار مرحلــة رابعــة مــن 
التكيــف اهليلكــي: »نظــرا لإلخفاقــات ولملقاومــة الســابقة، جيــدر بالســلطات أن تتشــاور وتعــرض عــى عامــة الشــعب برنــاجم 
إصــاح متوســط املــدى يقــود البــاد يف اجتــاه جديــد، ولضــامن جناحــه، وجنــاح اإلطــار املــايل متوســط املــدى املرتبــط بــه وجب 

أن يكــون مدعومــا بعقــد اجمتــايع تلــزتم فيــه األطــراف املعنيــة الرئيســية بإســناد اإلصاحــات يف نطــاق اختصاصاهتــا«. 

نــص صنــدوق النقــد الــدويل بوضــوح عــى أن التعديــل الهشــري املقــرح مــن الســلطات التونســية لــن يكــون اكفيــا وأنــه ســيتعن 
علهيــا الرفيــع يف احلــد الهشــري األقــى يف ظــل ارتفــاع أســعار الوقــود الدوليــة.

فــإذا اكن األثــر النفــي للرفــع يف األســعار أشــد وقعــا عــى عامــة النــاس مــن التخفيــض فهيــا، وحبــم أننــا يف ســياق ســنة 
2021، ســيكون فهيــا آلثــار كوفيــد-19، وقــٌع مملــوس بشــل تــام اجمتاعيــا واقتصاديــا عــى الشــعوب املستضعفة/اهلشــة، 

أفــا نكــون عــى أبــواب توتــرات اجمتاعيــة جديــدة؟ وهــل ســيكون وضــع عقــد اجمتــايع اكفيــا لتريــر زيــادات حممتلــة يف 
األســعار الهشريــة للطاقــة؟

يتبــع ســعر بيــع البزنيــن يف املضخــة معومــا ســعر نقــل الركــة التونســية لصناعــات التكريــر STIR، ويتكــون الفــارق، بشــل عــام، مــن هامــش   66
ــة. ــة حتددهــا الدول ــا مــن الرســوم واآلداءات املختلف ــت تقريب ثاب

أشــار املديــر العــام لملحروقــات رشــيد بــن دايل يف هنايــة فرايــر 2021، إىل أنــه ســيكون هنــاك أيضــا ترفيــع يف األســعار يف بدايــة آذار   67
2021، مضيفــا أن: »املراجعــة األخــرة الــي متــت وفــق آليــة التعديــل التلقــايئ اكنــت بنســبة 2% يف حــن اكن مــن املفــروض أن تكــون بنســبة 

».%18

»تتوقــع مزيانيــة 2021 اخنفاضــا يف دمع الطاقــة بنســبة 0,3% مــن إمجــايل النــاجت احملــي، مــع تغــرات هشريــة يف األســعار ال تتعــدى   68
نســبة 2% يف إطــار آليــة التعديــل التلقــايئ ألســعار الوقــود. ومــع ذلــك، مفــن املــرحج يف الوقــت الراهــن، أن يتجــاوز ســعر برميــل النفــط مبلــغ 
45 دوالرا املقــدر يف مزيانيــة 2021. ونصــح طــامق العمــل بإصــاح آليــة التعديــل بالنســبة إىل أنــواع الوقــود الرئيســية الثاثــة مــن خــال تــرك 

أســعار البيــع يف املضخــة تتطــور بالتــوازي مــع أســعار التوريــد بشــل أوثــق وتوســيع نطــاق تعديــات األســعار الهشريــة«.
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V. استنتاجات

ــس، عــى  ــة يف تون ــة االجمتاعي ــدويل بشــأن امحلاي ــك ال ــن البن ــا م ــدويل مدعوم ــد ال ــدوق النق ــز تدخــل صن ــذ 2012 ترك من
التحويــات املوجهــة )الرعايــة االجمتاعيــة( وغــر املوجهــة )دمع الطاقــة والغــذاء(، وقــد جعــل دمعــه املــايل مروطــا يف مرحلــة 
أوىل خبفــض يف دمع الطاقــة لتقليــص جعــز املزيانيــة وتوجيــه جــزء مــن مواردهــا حنــو التحويــات املوجهــة إىل »األشــد فقــرا« 
ورفــع دمع املــواد الغذائيــة األساســية، مبجــرد أن تصبــح قاعــدة البيانــات اخلاصــة بـ«األشــد فقــرا« جاهــزة، يف مرحلــة ثانيــة.

ــة مــن خــال شــبات أمــان اجمتــايع  ــة يف اعمتــاد تدابــر اســتباقية للتخفيــف مــن املخاطــر االجمتاعي ــل هــذه املقارب وتمتث
لفائــدة أكــر الفــات فقــرا وتســى إىل اســهداف الفقــر املدقــع والتخفيــف مــن صدمــات التعديــات اهليلكيــة، وينظــر إلهيــا 
عــى أهنــا تعويــض عــن تدابــر التقشــف لصــاحل أشــد النــاس فقــرا. وهكــذا يدافــع البنــك الــدويل عــن منظــور حــدي واخــزتايل 
 :SMR( »للحاميــة االجمتاعيــة الــذي ُيــرمج إىل سياســة »إدارة املخاطــر االجمتاعيــة )Minimaliste et Résiduelle(

risk management social(. وتتعــارض هــذا املقاربــة جوهريــا مــع مقاربــة امحلايــة االجمتاعيــة املســتندة إىل مبــادئ حقــوق 

اإلنســان والــي تنــص عــى أن امحلايــة االجمتاعيــة حــق مــن احلقــوق األساســية للجميــع وتجشــع عــى إرســاء أرضيــة محايــة 
اجمتاعيــة للجميع ولــو بشــل تدرجيــي مكقاربــة يف صلــب الكفــاح ضــد لك أوجــه عــدم املســاواة.

فضــا عــن ذلــك، فــإن مهنجيــة اســهداف »األشــد فقــرا« بواســطة االختبــار بالوســائل غــر املبــارشة لقيــاس مســتوى الدخــل 
ــن  ــاج واالســتبعاد ناجتــة ع ــاء يف اإلدم ــن أخط ــي تشــكو م ــدة. فه ــه قصــور عدي ــر أوج )PMT ):Test Means Proxy ُتظه

انعــدام متاثــل كبــر يف املعلومــات بســبب قلــة توافــر البيانــات املفصلــة وقلــة انتظــام الدراســات االســتقصائية لــألرس املعيشــية 
ملتابعــة وضعهــا يف تونــس، ويف البلــدان الناميــة، حيــث تكــون نســبة انعــدام الدقــة مرتفعــة. وينــادي عــدد مزتايــد مــن اخلــراء 
ــل  ــة االســتحقاق الشــامل للطف ــل اتفاقي ــات مث ــر بســيطة وحســب الف ــراجم أوســع تســتند إىل معاي ــا، ب واملنمظــات، حالي
 )universal non-contributory pension(ــة لملســنن ــر اإلهسامي ــة غ )benefit child universal( واملعاشــات التقاعدي

مكــا تعهــدت تونــس بالتنفيــذ التدرجيــي لقاعــدة محايــة اجمتاعيــة مــن أجــل إمعــال احلــق للجميــع يف الضــامن االجمتــايع 
املكفــول بالدســتور. 

زد عــى ذلــك، فكثــرا مــا يكــون دمع األســعار، مثــل دمع املــواد الغذائيــة أو الطاقــة، الــذي ُيؤخــذ بعــن االعتبــار يف خمططــات 
امحلايــة االجمتاعيــة مبعناهــا الواســع، راخســا يف البنيــة السياســية واملؤسســية ألغلــب الــدول الناميــة، أمــا بــراجم املســاعدة 
ــبه  ــة أو ش ــة لكي ــدة بصف ــون جدي ــا تك ــا م ــة( فغالب ــات النقدي ــراجم التحوي ــل ب ــا )مث ــل حمله ــي حت ــة ال ــة املوجه االجمتاعي
لكيــة، ويكــون تنفيذهــا معقــدا وُملكفا، وبالتــايل عرضــة للتخفيــض بهسولــة. تاركــة العديــد مــن األرس املعيشــية املســتضعفة/ 
اهلشــة دون تغطيــة وعرضــة خلطــر تضاعــف الفقــر مــع زيــادة األســعار الناجتــة عــن إلغــاء تلــك اإلعانــات يف ظــل االنمكــاش 

االقتصــادي.

ــة عــى التحويــات غــر املوجهــة يف تونــس، أن  ــة الدولي ــل تأثــر تدخــل املؤسســات املالي ــك، مــن خــال حتلي ــا كذل وقــد أثبتن
األســس العمليــة الــي اعمتــد علهيــا صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل الســتبدال الهنــج الشــامل لــدمع الطاقــة والغــذاء 
بهنــج االســهداف مل يكــن لــه أســاس مــن الصحــة، وأن دمع املــواد الغذائيــة، يف الواقــع، متــدرج ومنصــف وميثــل املنظومــة 
 .)PNAFN( الــي تســامه بأكــر قــدر ممكــن يف القضــاء عــى الفقــر، مقارنــة بإعانــات دمع الطاقــة وبرنــاجم الرعايــة االجمتاعيــة
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أمــا فميــا يتعلــق بــدمع الطاقــة، فــإن دراســة البنــك الــدويل ليســت مكمتلــة بالقــدر الــايف لنســتطيع احلــم عــى أثرهــا يف 
إعــادة التوزيــع.

.)PNAFN( ومع ذلك، فإن لدمع الطاقة أثرا إجيابيا يف القضاء عى الفقر، يفوق أثر برناجم التحويات املوجهة

بــدا صنــدوق النقــد الــدويل، يف املرحلــة األوىل مــن برنــاجم التعديــل اهليلكــي، متبنيــا لهنــج تشــاوري مــع الســلطات التونســية، 
حــى أنــه أعــى األولويــة لنتــاجئ حتليــل مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعيــة )CRES( عــى نتــاجئ البنــك الــدويل بشــأن 

)PNAFN( تربــات الرنــاجم الوطــي ملســاعدة العائــات املعــوزة

لكــن املرحلــة الثانيــة مــن برنــاجم التكيــف اهليلكــي هشــدت عــودة البنــك الــدويل إىل موقعــه مــن خــال تركــزي صنــدوق النقــد 
الــدويل عــى نتــاجئ حتليلــه، رمغ ضعفهــا، مكــا هشــدت ختــي املؤسســتن املاليتــن الدوليتــن IFI تدرجييــا عــن أي تبــادل مــع 
ــة اإلجــراءات املســبقة )Actions Prior(. ممــا  ــر آلي ــر ع ــة بشــل شــبه حــري لألوام ــا األولوي الســلطات التونســية لتعطي
أفــى إىل زيــادة التوتــرات االجمتاعيــة الــي أجــرت صنــدوق النقــد الــدويل عــى الراجــع والتخــي عــن برنــاجم تهسيــل 

الصنــدوق املمــدد )EFF( اعتبــارا مــن يوليــو 2019 مقــرا بذلــك بفشــله.

ويف أعقــاب أزمــة كوفيــد-19، جشــع صنــدوق النقــد الــدويل الــدول عــى مواصلــة اســتخدام سياســات ماليــة توســعية ملواجهها 
ــدم  ــن أوجــه ع ــة وم ــة واالقتصادي ــة االجمتاعي ــار األزم ــن آث ــف م ــرضوري ختف ــام ال ــاق الع ــادة يف اإلنف ــن خــال زي ــك م وذل

املســاواة69.

وعــى الــرمغ مــن اخلطــاب األكــر »تقدميــة«، بــإدراج هــدف احلــد مــن عــدم املســاواة، فــإن املقاربــة املتعلقــة باإلنفــاق وامحلايــة 
االجمتاعيــة تبــى دون تغيــر مــن الناحيــة العمليــة.

وبالفعــل، حيافــظ صنــدوق النقــد الــدويل يف مذكرتــه املنشــورة يف نومفــر 2020 حــول اإلنفــاق االجمتــايع خــال فــرة األزمــة 
املرتبطــة بكوفيــد-19 70 وبعدهــا عــى بــراجم تقشــفه املعتــادة )ضبــط أوضــاع املزيانيــة(.

ــراجم تقشــف، مبــا يف ذلــك خفــض اإلنفــاق  ــع ب ــة قنــوات اإلنفــاق املــايل وض وتــرر القــدرة عــى محتــل الديــون وفعالي
االجمتــايع: »مــن املــرحج أن حيــم عــى اإلنفــاق االجمتــايع، مــن خــال قنــوات االســتدامة املاليــة وكفــاءة اإلنفــاق املــايل، بأنه 
بالــغ الدقــة )...( تقيــم فعاليــة هــذه التدابــر وجناعهــا يف ســياق األهــداف االجمتاعيــة ومناقشــة اجلــدول الزمــي املناســب 

للتخلــص التدرجيــي مــن تلــك الــي لــن مُتكــن مــن حتقيــق أفضــل النتــاجئ االجمتاعيــة خــال فــرة التعــايف«.

ولقــد شــدد صنــدوق النقــد الــدويل خــال مؤمتــر حصــي ُعقــد يف 19 ينايــر 2021، عــى أن تدابــر الــدمع االســتثنائية الــي 
ســببت زيــادة اإلنفــاق املــايل البــد أن تكــون مؤقتــة، لكــن، دون التعجيــل بحسهبــا ألســباب تتعلــق بضبــط أوضــاع املاليــة العامــة. 

أكــدت ترحيــات املديــرة العامــة »كريســتالينا جورجيفــا« عــى تفــامق عــدم املســاواة وعــى رضورة جتنــب التخــي املبكــر عــن السياســات   69
املاليــة التوســعية واالســمترار يف زيــادة اإلنفــاق االجمتــايع ودمع األرس املعيشــية املســتضعفة/ اهلشــة.

ــاء أزمــة كفيــد- 19 ويف  ــدويل يف اإلنفــاق االجمتــايع أثن ــة تفعيــل مشــاركة صنــدوق النقــد ال ــدويل، كيفي 2022، مذكــرة صنــدوق النقــد ال  70
 IMF note, How to Operationalize IMF Engagement on Social Spending during and in the Aftermath ,2020( أعقاهبا

.)Crisis 19-of the COVID
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وتؤكــد »دراســة احلالــة« عــن تونــس هــذه املاحظــة مبــا أن األزمــة الصحيــة العامليــة كوفيــد-19 قــد أتاحــت لصنــدوق النقــد 
الــدويل وللبنــك الــدويل فرصــة غــر متوقعــة لتطبيــق اســراتيجية الصدمــة، املهشــورة، خــال املراجعــة الثالثــة للتكيــف اهليلكــي.   

  أمــر صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل، مســتفيدين مــن الصدمــة الــي ســببها أزمــة كوفيــد-19، بتنفيــذ مجيــع 
اإلصاحــات الــي فشــا يف فرضهــا خــال املرحلــة الثانيــة )التعديــل الهشــري، نصــوص تطبيــق قانــون األمــان االجمتــايع 

SOCIAL AMEN، املعــرف الوحيــد(.

وقــد أشــار عــي الكعــي وزيــر االقتصــاد واملاليــة ودمع االســتمثار خــال مقابلــة عــى راديــو اكســرس آف آم يــوم 1 مــارس 
2021 إىل أن وفــدا تونســيا ســيذهب للتفــاوض حــول اتفــاق جديــد مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف مطلــع هشــر أبريــل 2021. 

ومــن املؤكــد أن ذلــك ســيفتتح مرحلــة رابعــة مــن برنــاجم اإلصــاح اهليلكــي يف ســياق ارتفــاع ألســعار برنــت مصاحــب لعــودة 
ــت أهنــا  ــد الثاب ــر الوحي ــإن األم ــة، ف ــة الرابع ــذه املرحل ــاجئ ه ــع نت ــب توق ــن الصع ــي. وإذا اكن م النشــاط االقتصــادي العامل

ســتكون ســاخنة عــى املســتوى االجمتــايع.
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VII. امللحقات 

امللحق 1: دمع خمتلف أصناف احملروقات يف تونس

ــام  ــر )باســتثناء ع ــا بشــل كب ــادي مدعوم ــازوال الع ــد-19، اكن الغ ــة كوفي ــور أزم ــه، وإىل حــن ظه ــن اجلــدول 1.1 أن يب
2016(. باإلضافــة إىل ذلــك، مســح اخنفــاض األســعار يف عــام 2020  برفــع ســعر النقــل فــوق ســعر االســتراد، ممــا ألــى 

دمع الغــازوال العــادي خــال بقيــة عــام 2020.و يبــن اجلــدول 1.2 أن غــازوال 50 قــد تطــور بنفــس الطريقــة الــي تطــور هبــا 
الغــازوال العــادي.

جدول1.1: تطور دمع الغازوال العادي. املصدر: الوزارة امللكفة بالطاقة

سعر البيعالدمعسعر التفويتسعر االستريادغازوال عادي

5498282791200 أبريل 2016

716769531140اكنون األول 2016

1391280-1023884اكنون األول 2017

3631480-14141051 اكنون األول 2018

3601570-14841124 اكنون األول 2019

2571570-13811124يناير 2020 

2191570-13431124 فرباير 2020

آذار 2020

891550-11841095 أبريل 2020

321530-11121080 مايو 2020

1060106221510 يونيو 2020

10241045211490يوليو 2020 

10051027221470 أغسطس 2020

9961027311470أيلول 2020

9771027501470 ترشين األول 2020

9641027631470ترشين الثاين2020 

9631027641470اكنون األول 2020

1470 يناير 2021

1500فرباير2021
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اجلدول1.2: تطور دمع غازوال 50. املصدر: الوزارة امللكفة بالطاقة

سعر البيعالدمعسعر التفويتسعر االستريادغازوال 50 خايل من الكربيت

6078702631450 أبريل 2016

763838751420 اكنون األول 2016

921560-1045953اكنون األول 2017

3601745-14641104اكنون األول 2018

3531825-15221169اكنون األول 2019

2221825-13911169يناير 2020 

2371825-14061169فرباير 2020

آذار 2020

10361135991800 أبريل 2020

10281116881775مايو2020

98310941111750يونيو 2020

97210721001725 يوليو 2020 

9651027621700أغسطس 2020

9541049951700 أيلول 2020

9411027861675ترشين األول 2020

9341005711650ترشين الثاين 2020 

9391005661650اكنون األول 2020

1650يناير 2021

1685 فرباير 2021

يبــن اجلــدول 1.3 أن دمع زيــت الوقــود الثقيــل قــد تطــور بشــل خمتلــف عــن أنــواع الوقــود الرئيســية الثاثــة األخــرى. ومل 
تســمتر الفــرة الــي اكن فهيــا زيــت الوقــود الثقيــل غــر مــدمع ســوى ثاثــة أهشــر يف عــام 2020 ليــدمع مــرة أخــرى بدايــة 

مــن أكتوبــر 2020.
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جدول 1.3: تطور دمع زيت الوقود الثقيل. املصدر: الوزارة امللكفة 

بالطاقة

سعر البيعالدمعسعر التفويتسعر االستريادزيت الوقود الثقيل

33640165510أبريل 2016

100510-500400اكنون األول 2016   

304560-748444اكنون األول 2017

489710-1062573اكنون األول  2018

419780-1053634اكنون األول 2019

634780اكنون الثاين 2020

170780-804634شباط2020

اذار 2020

11780-645634ابريل 2020

58663448780مايو 2020

60263432780يونيو 2020

60263735780يوليو2020

6376370780اغسطس 2020

6376370780ايلول 2020

7780-644637ترشين األول 2020

21780-658637ترشين الثاين 2020

21780-658637اكنون األول 2020

780اكنون الثاين 2021

780شباط 2021

وأخــريا، يبــن اجلــدول 1.4أن قــارورة الغــاز التــزال مدعومــة بقــدر كبــر، وهــذا، حــى عنــد هبــوط األســعار الدوليــة الــذي 
ســاعد عــى ختفيــض الــدمع نســبيا. ومــن املفيــد، مــع ذلــك، اإلشــارة إىل أن ســعر بيــع قــارورة الغــاز مل يتغــر منــذ ســنوات 

عــى عكــس املنتجــات األخــرى.
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جدول 1.4: تطور دمع قوارير الغاز. املصدر: الوزارة امللكفة بالطاقة 

 GPL /غاز البرتول املسال
)13 كغ( دينار/ قارورة

سعر البيعالدمعسعر النقلسعر االسترياد

7.2687.4-10.33.032أبريل 2016

8.6467.4-11.5592.913 اكنون األول 2016

12.8397.7-15.8993,06اكنون األول 2017

15.0267.7-18.0273.001 اكنون األول 2018

14.9897.7-17.8712.882 اكنون األول 2019

16.7087.7-19.592,882يناير 2020 

17.9877.7-20.8692.882 فرباير 2020

مارس 2020

13.3447.7-16.1262.782 أبريل 2020

12.5987.7-15.382.782مايو 2020

12.3287.7-15.112.782يونيو 2020

12.3187.7-15.12.782يوليو 2020 

12.0387.7-14.822.782أغسطس 2020

11.9487.7-14.732.782 سبمترب 2020

12.1687.7-14.952.782 أكتوبر 2020

12.2587.7-15.042.782 نومفرب 2020 

12.6787.7-15.462.782 ديمسرب 2020

7.7 يناير 2021

7.7فرباير 2021
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امللحق 2: تركز عىل إصالح دمع الطاقة املعقد

هيــدف هــذا امللحــق إىل رشح الطابــع املعقــد إلصــاح دمع الطاقــة مقارنــة بــدمع املــواد الغذائيــة. مفــن حيــث النســب، لــدمع 
أســعار الوقــود تارخييــا حصــة أكــر مــن حصــة دمع أســعار الكهربــاء.

مكــا هــو مبــن يف اجلــدول 2.1 فــإن الوقــود األكــر اســهااك هــو أوال، الديــزل، مث البزنيــن، وغــاز البــرول املســال، وزيــت 
الوقــود الثقيــل، وأخــرا نفــط اإلنــارة. 

وقــد تعــرض البنــك الــدويل، كذلــك، إىل أنــواع الوقــود املســهلك يف املجــال االقتصــادي حســب القطاعــات مكــا هــو مبــن يف 
الشــل رمق 12. أدنــاه حيــث ناحــظ، مثــا، أن الديــزل ُيســهلك باألســاس يف قطــايع الفاحــة والنقــل، أمــا الصناعــة فتســهلك 
الغــاز بشــل رئيــي إمــا مبــارشة أو يف شــل طاقــة كهربائيــة، يف حــن ال تســهلك أرس املعيشــية، إال نســبة قليلــة جــدا مــن 

الديــزل، ونســبيا الكثــر مــن غــاز البــرول املســال عــى ســبيل املثــال.

جدول2.1: النفقات اإلمجالية )مضنية ورصحية( لدمع الطاقة، 2013  

غاز املؤرش
البرتول 
املسال

ديزل 50 بزنين
)جزء من 
املليون( 

ديزل 
0,2%

زيت 
الوقود 
الثقيل

نفط 
اإلنارة

مجموعكهرباء

معدل الدمع، أبريل 
2013 )م.د(

68151626623727 / 50p.a.

إمجايل االسهتالك 
بسعر البيع، أبريل 

2013 )م.د(

2258842301,739103362,1695,385

املعدل املقدر يف زيادة 
األسعار لرفع الدمع، 

أبريل 2013 )%( 

2142322401656630p.a.

نفقات

املبلغ يف أبريل 2013 
)م.د(

48319950693170231,6713,290

بالنسب املوئية من 
إمجايل الناجت احملي 

)%(

0.70.30.0710.20.032.44.7

املبلغ املتوقع هناية 
2013 )م.د(

749321751,071214322,5695,032

بالنسب املوئية من 
إمجايل الناجت احملي 

)%(

1.00.40.11.40.30.03.46.6

املصدر: حسابات طامق معل البنك الدويل، معطيات وزاريت املالية والصناعة
حاشية: إمجايل الناجت احملي لعام 2012: 70,400 م.د. الناجت احملي اخلام املتوقع لعام 2013: 76,240. غ.ق.ت: غر قابل للتطبيق:  

االعمتادات اك ملقدرة بالنسب املوئية من إمجايل الناجت احملي: دمع مضي: 4,7%، دمع رصحي: 1,9%، املجموع 6,6.%
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الشل 2.1: توزيع اسهتالك الوقود حسب القطاع 

املصدر: البنك الدويل 2013
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بغيــة احلصــول عــى فكــرة أوحض عــن وجهــة لك منتــج مــن منتجــات الطاقــة املدعومــة، خّلــص البنــك الــدويل هــذه املعلومــات يف 
شــل جــدول يشــر إىل أول متلــق لــل نــوع مــن أنــواع الوقــود )انظــر اجلــدول 2.2(. إن أبــرز مــا توصــل إليــه البحــث يمتثــل 
يف أنــه، بالنســبة ألنــواع الوقــود مثــل البزنيــن والديــزل، ميثــل قطــاع النقــل املســهلك األبــرز. وهــو مــا يعــي أن هــذا القطــاع 

يســتفرد بشــل أســايس مبعظــم الــدمع الطــايق. 

اجلدول 2.2. املسهتلكون األساسيون حسب املنتج الطايق

النصيب من إمجيل االسهتالكاملسهتلك األسايساملنتج

68األرس املعيشيةغاز البرتول املسال

100النقلبزنين

85األرس املعيشيةكريوسان

57النقلالديازال

73كهرباءوقود 

املصدر البنك الدويل 2013

يفتقــر هــذا اجلــدول إىل املعطيــات املتعلقــة باســهاك الكهربــاء الــذي متثــل الصناعــة مســهلكه الرئيــي. تعتر األرس املعيشــية 
املســهلك الرئيــي فقــط بالنســبة لغــاز البــرول املســال )أساســا يف شــل قواريــر الغــاز( وهيــم اســهاك غــاز البــرول املســال 
بشــل أســايس األرس غــر املتصلــة بشــبكة الغــاز. وبالنظــر إىل هــذه األرقــام يتبــن مــن الوهلــة األوىل أن دور دمع الطاقــة 
يرتكــز بشــل أســايس عــى االقتصــاد مقارنــة باملجمتــع. ومــع ذلــك ، فــإن القطــاع األكــر اســتفادة مــن الــدمع ، أي قطــاع 
ــا يف البــاد. وبالتــايل، وبســبب همينــة قطــاع النقــل، يبــدو مــن  ــا مركزًي ــا واجمتاعًي النقــل ، هــو قطــاع يلعــب دوًرا اقتصادًي
املعقــول لنــا حماولــة تقديــر التأثــر غــر املبــارش هلــذا القطــاع عــى تلكفــة األرس. باإلضافــة إىل ذلــك ، يبــدو الديــزل مركزًيــا 
لقطــاع النقــل ، ولكــن أيًضــا للقطــاع الــزرايع ، والــذي لــه أيًضــا تأثــر غــر مبــارش عــى أســعار املــواد الغذائيــة. وبالتــايل ، 
فــإن الهنــج الــذي يركــز فقــط عــى التأثــر املبــارش عــى األرس ال جيعــل مــن املمكــن حتليــل الديناميكيــات املرتبطــة باملنتجــات 

املدعومــة الــي هلــا تأثــر غــر مبــارش عــى املنــازل )الديــزل والبزنيــن وزيــت الوقــود والغــاز والكهربــاء(.
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الشل 2.3: نصيب نفقات النقل حسب مستوى املعيشة )%، حبساب الرشحية امخلسية(

الشل 2.4: نسبة الربط بشبكة الغاز الطبييع حسب مستوى املعيشة )%، حبساب الرشحية امخلسية(

املصدر: الدراسة االستقصائية ملزيانية األرس املعيشية واسهاكها EBCM، املعهد الوطي لإلحصاء INS والبنك الدويل. 

ويؤكــد الشــكان 2.3 و2.4 الدوراملركــزي للنقــل، وال ســميا النقــل العمــويم، يف حصــص اســهاك األرس املعيشــية حســب 
الرحيــة امخلســية. يســتخدم امخُلــس األكــر ثــراًء وســائل نقــل خاصــة أكــر بكثــر مكــا أن هــؤالء مرتبطــون بشــل أكــر 
بشــبكة الغــاز الطبيــي. ليــس يف حــوزة هــذه الدراســة أرقــام  متكــن مــن المتيــزي بــن النقــل العــام واخلــاص ، ولكــن يبــدو أن 
الــدمع الطــايق للنقــل العــام يلعــب دوًرا أكربالنســبة لــألرس املعيشــية غــر الغنيــة مقارنــة بــاألرس الغنيــة. وينطبــق الــيء ذاتــه 

عــى دمع قواريــر الغــاز )LPG(، الــذي يســتفيد منــه بشــل رئيــي ومتناســب األرس األكــر فقــرًا.
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امللحق 3: األنواع الرئيسية ملرشوطيات صندوق النقد الدويل

فميــا يــي األنــواع الرئيســية مــن املروطيــات الــي يســتخدمها صنــدوق النقــد الــدويل بوجــه عــام، وعــى وجــه التحديــد يف 
تونــس:

y  ،يه رشوط قــد تــؤدي )Quantitative Performance Criteria( الــرشوط المكيــة: تمســى معايــر األداء الــي
عندمــا ال تســتوفهيا الدولــة املقرضــة، إىل قــرار مــن املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل بعــدم رصف األقســاط 
املقــررة. ويه تقــع يف مصــم مــا ُيعــرف معوًمــا بسياســات التقشــف الــي يتبعهــا صنــدوق النقــد الــدويل، ويه احلــد 
األدىن لعجــز املزيانيــة األوليــة، واحلــد األقــى لتوســيع االئمتــان، واحلــد األدىن الحتيــايط الُعملــة، واحلــد األقــى 
ــق  ــر أداء مكــي أخــرى وف ــة معاي ــدويل إضاف ــد ال ــدوق النق ــان، ميكــن لصن ــة. يف بعــض األحي ــاق اجلاري ــة اإلنف لعتب
ســياق لك بلــد. أخــًرا، ميكــن لصنــدوق النقــد الــدويل أيًضــا وضــع أهــداف إرشــادية )أهــداف لألغــراض التوضيحيــة( 

ســيم إدراجهــا يف التقاريــر ولكــن عــدم احرامهــا ال يــؤدي إىل االمتنــاع عــن دفــع األقســاط.

y  ــدوق النقــد ــه ُيفــرض مــن طــرف صن ــه ولكن ــذي مت التفــاوض حول اإلصالحــات اهليلكيــة: هــو برنــاجم اإلصــاح ال
ــذه  ــرن ه ــا. وتق ــط م ــرف قس ــرض أو ل ــاق ق ــع اتف ــل( لتوقي ــة الفص ــدويل اللكم ــد ال ــدوق النق ــدى صن ــدويل )ل ال
اإلصاحــات عــادة جبــدول زمــي للتنفيــذ. لــدى صنــدوق النقــد الــدويل أداتــان لفــرض هــذه اإلصاحــات، والــي غالًبــا 

ــة: ــذ االصاحــات اهليلكي ــة بتنفي ــزتام الدول مــا تعمتــد عــى  درجــة رضاهــا أو مــدى ال

ــا جلــدول زمــي  - ــة جيــب تنفيذهــا وفًق املعايــري اهليلكيــة Benchmarks Structural يه إصاحــات هيلكي
حمــدد ولكــن ميكــن أن تطــرأ علهيــا حتويــرات دون أن يكــون ذلــك مرتبطــا خبــرق بنــود العقــد أو عــدم رصف 

قســط مــا.
ــة  - ــى الدول ــة جيــب ع ــك، يه إصاحــات أولي ــويح االمس بذل اإلجــراءات املســبقة Actions Prior : مكــا ي

إجراؤهــا قبــل املــرور إىل أي مراجعــة أو توقيــع التفــاق. ســرفض موظفــو صنــدوق النقــد الــدويل زيــارة البــاد 
لتوقيــع اتفاقيــة جديــدة أو إجــراء زيــارة ميدانيــة جكــزء مــن مراجعــة الرنــاجم إىل حــن تنفيــذ الدولــة بشــل 
ُمــرض لإلجــراءات املســبقة لصنــدوق النقــد الــدويل الــي متثــل األداة األبــرز لصنــدوق النقــد الــدويل، أال ويه 
ــا مــا تعــر عــن اســتياء رصحي لصنــدوق النقــد الــدويل الشــديد مــن تنفيــذ احلكومــة  االبــزتاز الــرحي، وغالًب
البــيء و/أو املتلكــئ يف تنفيــذ هــذه اإلجــراءات. عــى ســبيل املثــال، فــرض صنــدوق النقــد الــدويل إقــرار قانــون 
ــاق  ــع اتف ــل توقي ــاق االســتعداد االئمتــاين )SBA(  قب ــة اتف ــد هناي ــك املركــزي كــرط مســبق عن اســتقال البن

ــل 2016. ــدوق املمــدد )EFF(يف أبري ــل الصن تهسي
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امللحق 4: تطور نفقات الدمع الطايق خالل برناجم صندوق النقد الدويل يف تونس

مكــا يــوحض الشــل IV.1 أدنــاه، اكن ســعر برميــل النفــط مرتفًعــا جــًدا منــذ بدايــة الثــورة يف ديمســر 2010 واخنفــض منــذ 
ذلــك احلــن بشــل حــاد منــذ يوليــو 2014 إىل 26 دوالًرا ليصــل إىل 110 دوالر يف ينايــر 2016.

الشل 1.4: سعر خام الربنت األورويب )حبساب الدوالر للربميل الواحد(

املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية

ــدويل والســلطات عــى أن اخنفــاض أســعار النفــط يتيــح  ــر 6:« اتفــق فريــق صنــدوق النقــد ال وهكــذا، ومكــا ورد يف التقري
فرصــة هامــة للقطــع مــع تســييس أســعار الوقــود وخفــض الــدمع الطــايق بشــل مســتدام. مل يــؤد االخنفــاض بنســبة 56% يف 
أســعار النفــط الدوليــة منــذ بدايــة عــام 2014 إىل اخنفــاض أســعار بيــع الوقــود بالتجزئــة يف الســوق الداخليــة، والــي تعتــر، 
بالنســبة لبعــض املنتجــات، أعــى بنســبة 30 إىل 50% مقارنــة باملســتويات الدوليــة، ممــا يتيــح وفــورات إضافيــة يف املزيانيــة.«
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اجلــدول 1.4: نفقــات املزانيــة عــىل الــدمع الطــايق )باللــون االســود: مــا حتقــق؛ باللــون الرمــادي: مــا يتوقعــه 
صنــدوق النقــد الــدويل(.

2012201320142015حبساب مليار دينار تونيس 

2111285425001489اتفاق االستعداد االئمتاين )SBA( م 1

2111285425001489اتفاق االستعداد االئمتاين )SBA( م 2

2111285424601441اتفاق االستعداد االئمتاين )SBA( م 3

2111285423531394اتفاق االستعداد االئمتاين )SBA( م 4

2111285423531826اتفاق االستعداد االئمتاين )SBA( م 5

211128542353392اتفاق االستعداد االئمتاين )SBA( م 6

املصدر: صندوق النقد الدويل، من إعداد املؤلفن.

ناحــظ ممــا ســبق، أن الــدمع الطــايق بلــغ ذروتــه ســنة 2013، حيــث اخنفــض بشــل طفيــف ســنة 2014 نتيجــة الخنفــاض 
ــدمع  ــة ال ــًرا يف مزياني ــا كب ــه األخــرة )م6(، اخنفاًض ــدويل، يف مراجعت ــد ال ــدوق النق ــع صن ــذا توق ــة. وهك األســعار الدولي

ــة. ــار دينــا ســنة 2014 إىل 392 مليــون دينارســنة 2015 بعــد اخنفــاض األســعار الدولي الطــايق مــن 2.3 ملي

اجلــدول 2.4: نفقــات املزانيــة عــىل الــدمع الطــايق )باللــون االســود: مــا حتقــق؛ باللــون الرمــادي: مــا يتوقعــه 
صنــدوق النقــد الــدويل(.

2014201520162017201820192020املراجعات

3112918166194209تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 0

91819714271276تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 1

91819715502089تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 2

91819715502706878تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 3

918197155029832142تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 4

تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 5 - دمع 
طايق

1971550270026082190

تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 5 - دمع 
الوقود )الرشكة التونسية لصناعات 

التكرير(

150016251432

تهسيل الصندوق املمدد )EFF(-م 5 دمع 
الكهرباء والغاز )الرشكة التونسية للكهرباء 

والغاز(

1200983758

املصدر: مراجعة صندوق النقد الدويل، حوصلة املؤلفان
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ــه  ــدمع الطــايق، وال ســميا توقعات ــاق عــى ال ــدويل حــول اإلنف ــد ال ــدوق النق ــن طــرف صن ــة املنجــزة م ــات املالي ــر البيان ُتظه
األوىل )باللــون الرمــادي( خــال املراجعــة م0 األوليــة، تطــور تفــاؤل صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن اســتعداد احلكومــة إللغــاء 
الــدمع الطــايق، بغــض النظــر عــن األســعار الدوليــة. يف الواقــع، وخــال مراجعــة م0، خطــط صنــدوق النقــد الــدويل إللغــاء 
شــبه لكــي لإلعانــات اعتبــاًرا مــن ســنة 2016 مبزيانيــة تبلــغ قميهــا حــوايل 166 مليــون دينــار دون أن تتلوهــا أي زيــادات 
ــا  ــات عــام 2018 مــن خــال م ــا توقع ــاض األســعار خــال ســنة 2016. إذا تابعن ــك إىل اخنف ــك. ويرجــع ذل ــد ذل أخــرى بع
تســتعرضه املراجعــات، فإننــا ناحــظ إعــادة تعديــل كبــرة هلــذه األخــرة انطاقــا مــن إدراك صنــدوق النقــد الــدويل لملقاومــة 

الــي يواجههــا. 

بدايــة مــن املراجعــة م5، بــدأ صنــدوق النقــد الــدويل يف تفصيــل نفقــات دمع الطاقــة بــن تلــك الــي تديرهــا الركــة التونســية 
لصناعــات التكريــر )اســتراد الوقــود( وتلــك الــي تتكفــل هبــا الركة التونســية للكهربــاء والغاز )دمع اســتراد الغــاز والكهرباء(. 
ناحــظ أنــه وفقــا لتوقعاتــه املُضمنــة يف املراجعــة األخــرة، اكن صنــدوق النقــد الــدويل أكــر تفــاؤاًل بشــأن اخنفــاض اإلنفــاق 

عــى الــدمع املرتبــط بركــة الكهربــاء والغــاز منــه عــى الوقــود املرتبــط بالركــة التونســية لصناعــات التكريــر.
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امللحق 5: عودة البنك الدويل ووضع سياسة االسهتداف

مكــا ســبق و أن ارشنــا، أعــاد صنــدوق النقــد الــدويل اللجــوء إلىــى البنــك الــدويل يف الوقــت الــذي أرشت فيــه أســعار النفــط 
العامليــة إىل فــرة عصيبــة فميــا يتعلــق بإلغــاء دمع الطاقــة. يف الواقــع، وقــع البنــك الــدويل اتفاقيــة قــرض مــع تونــس يف 29 
يونيــو 2018 لرنــاجم بعنــوان ICI )االســتمثار والقــدرة التنافســية ومشــول التمنيــة(. ووفقــا ملــا تضمتنــه وثيقــة القــرض الــي 
وقعهــا الطرفــان، اكنــت معظــم إجــراءات دمع الطاقــة قــد ُأجنــزت بالفعــل عنــد التوقيــع )البنــك الــدويل 2018(. عــاوة عــى ذلــك، 
بــداًل مــن تقــدمي مصفوفــة مــن الــروط الــي يرتبــط هبــا رصف األقســاط اكملعتــاد، مت رصف هــذا القــرض دفعــة واحــدة بعــد 
تنفيــذ اإلصاحــات. وهــذا يشــر إىل أن البنــك الــدويل، بالتنســيق مــع صنــدوق النقــد الــدويل، قــد اختــار كذلــك الدعــوة إىل 
اختــاذ إجــراءات مســبقة مــع الســلطات التونســية إلجبارهــا عــى تطبيقهــا فميــا بعــد. ومــن بــن هــذه اإلجــراءات الــي فرضهــا 

البنــك الــدويل جنــد مــا يــي:

y  اإلجــراء 6: »الحتــواء دمع الكهربــاء والغــاز، وافــق املُقــرض عــى تعديــل تعريفــة الكهربــاء والغــاز وفًقــا ملذكــرة سياســة
ختفيــض دمع الطاقــة، وفًقــا للرســالة املُوجهــة مــن وزيــر الطاقــة واملنــامج والطاقــات املتجــددة يف الدولــة املُقرضــة إىل 

الركــة التونســية للكهربــاء والغــاز، بتــارخي 10 مايــو 2018. »

y  ،اإلجــراء 9: »بغايــة إرســاء األســس الازمــة لتوســيع حمــم وســلم مالًيــا لنطــاق تغطيــة أنمظــة الضــامن االجمتــايع
ــان  ــه إىل الرمل ــة وأحال ــة االجمتاعي ــون األســايس للحامي ــس وزراء املُقــرض: )أ( وافــق عــى مــروع القان ــإن جمل ف
ــة  ــراجم امحلاي ــدأ اســهداف ب ــه اخلصــوص ملب ــى وج ــذي يؤســس ع ــان االجمتــايع( ال ــون األســايس /األم ) القان
االجمتاعيــة ؛ )ب( وافــق عــى منــوذج االســهداف اجلديــد ، مبــا يف ذلــك إجــراءات التنفيــذ الرئيســية ؛ لك ذلــك وفًقــا 
لقانــون املقــرض: )1( قــرار جملــس الــوزراء بتــارخي 13 ســبمتر 2017 ، ورســالة اإلحالــة إىل الرملــان بتــارخي 26 

ديمســر 2017 )2( قــرار جملــس الــوزراء بتــارخي 7 مايــو  لســنة 2018. «

ــاع  ــدويل بشــأن ارتف ــد ال ــدوق النق ــع صن ــامغ م ــرف بتن ــدويل يت ــك ال ــدد 6 أن البن ــراء املســبق ع ــوحض اإلج ــايل، ي وبالت
أســعار الطاقــة، ال ســميا بشــأن األســعار الــي تديرهــا الركــة التونســية للكهربــاء والغــاز. أمــا فميــا يتعلــق بوضــع سياســة 
االســهداف ، ناحــظ أيًضــا أن البنــك الــدويل مل يتشــاور فعلًيــا مــع الســلطات التونســية باعمتــاد آليــة اإلجــراء املســبق، ال فقــط 
إللــزام الســلطات بإصــدار قانــون، ولكــن أيًضــا إلزامهــا بــأن تضمــن فيــه مبــدأ اســهداف سياســة امحلايــة االجمتاعيــة مبــا 
يتناقــض مــع مبــدأ المشوليــة. أدى هــذا اإلجــراء املســبق )9( أخــًرا إىل اقــرار الرملــان لقانــون 2019-10 املــؤرخ 30 ينايــر 

2019 املتعلــق بإنشــاء برنــاجم األمــان االجمتــايع.

ــر امللكــف بالشــؤون  ــك إصــدار قــرار مــن الوزي ــة مبــا يف ذل ــد مــن النصــوص التطبيقي ــون إىل وضــع العدي ــل هــذا القان حُيي
ــهدفة،  ــات املٌس ــاد للف ــدد األبع ــان متع ــى احلرم ــم ع ــل( )scoring de modèle للح ــوذج التجسي ــاء من ــة بإنش االجمتاعي
ومرســوم إنشــاء املجلــس األعــى للتمنيــة االجمتاعيــة، ومرســوم آخــر إلنشــاء واكلــة وطنيــة لإلدمــاج والتمنيــة االجمتاعيــة الــي 
ســتدير قاعــدة بيانــات الفــات الســانية اهلشــة ، ومرســوم آخــر لتحديــد الــروط واإلجــراءات الــي خُتــول االســتفادة مــن 

برنــاجم األمــان اإلجمتــايع وغرهــا مــن الــراجم.
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ناحــظ أنــه فميــا يتعلــق بقاعــدة بيانــات الفــات الســانية اهلشــة، اعتــر صنــدوق النقــد الــدويل أخــًرا، خــال املراجعــة م5، 
أنــه مت إنشــاؤها يف مــارس 2019، أي بعــد أســابيع قليلــة مــن اعمتــاد قانــون األمــن االجمتــايع. يف إطــار برنــاجم االســتمثار 
والقــدرة التنافســية ومشــول التمنيــة( )ICI التابــع للبنــك الــدويل، أصــدرت فــرق البنــك الــدويل تقريــًرا واحــًدا يتحــدث عــن التقــدم 
احملــرز يف املــروع اعتبــاًرا مــن 23 ديمســر 201971. يف ذلــك التــارخي، اعتــر البنــك الــدويل املــروع غــر مــرض بســبب 
عــدم نــر نصــوص التطبيقيــة. بشــل عــام، عندمــا جتــر املؤسســات املاليــة الدوليــة )IFI( مثــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد 
الــدويل الســلطات التونســية عــى إصــدار قانــون مــا )مكــا اكن احلــال مــع قانــون الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص 
)PPP( ، تعــرب الســلطات التونســية عــن اســتياهئا مــن خــال تعمدهــا التباطــؤ يف نــر تلــك النصــوص التطبيقيــة.رًدا عــى ذلــك 

، تنتظــر املؤسســات املاليــة الدوليــة معوًمــا عــودة الســلطات التونســية إلهيــا عندمــا حتتــاج إىل متويــل مــن أجــل إجبارهــا عــى 
نــر تلــك النصــوص التطبيقيــة.يف آخــر املطــاف، وحــى إن اســتغرق األمــر ســنن، فــإن إرادة املؤسســات املاليــة الدوليــة يه 

الــي تنتــر يف الهنايــة عــى حســاب التبعيــة املاليــة للســلطات التونســية ، مكــا ســرى ذلــك اآلن.

بالتــوازي مــع الصيغــة الهشريــة التلقائيــة الــي اعمتدهــا صنــدوق النقــد الــدويل، اكن تــرف البنــك الــدويل بــدوره متنامغــا 
ــع الســلطات  ــد م ــرض جدي ــدويل عــى ق ــك ال ــع البن ــو 2020، وق ــي 15 يوني ــد 19. ف ــة كوفي ــة خــال أزم ــذه الصيغ ــع ه م

ــة واالنتعــاش( 72. ــة باملرون ــة املتعلق ــة الطارئ ــل للسياســات اإلمنائي ــوان DPF - FRRE )أول متوي التونســية بعن

ICI( )يف حــن أن التقريــر املرحــي )هنايــة هشــر ديمســر2019( لقــرض برنــاجم االســتمثار والقــدرة التنافســية ومشول التمنيــة
 FRRE الــذي اتينــا عــى ذكــره ســابقا ذكــر أنــه مل يــم وضــع نــص تطبيــي متعلــق بقانــون األمــان االجمتــايع، التجــأ قــرض

اجلديــد )أول متويــل للسياســات اإلمنائيــة الطارئــة املتعلقــة باملرونــة واالنعــاش(.

أيًضــا اإلجــراءات املُســبقة خــال أزمــة كوفيــد 19. ومــن بــن اإلجــراءات الــي فرضهــا البنــك الــدويل عــى الســلطات التونســية 
نذكر:

y  اإلجــراء 1: »تعزيــز قــدرة نظــام امحلايــة االجمتاعيــة عــى االســتجابة ملتطلبــات أزمــة كوفيــد 19 والصدمــات املســتقبلية
، وحتســن مصــود األرس املعيشــية: )أ( قــام املقــرض بتوســيع التحويــات النقديــة جكــزء مــن االســتجابة الفورية لـــكوفيد 
19 مبوجــب املرســوم عــدد 3- 2020 و 4-2020 املــؤرخ يف  14 أبريــل 2020 ، املنشــور يف اجلريــدة الرمسيــة عــدد 

32 بتــارخي 14 أبريــل 2020 ؛ )ب( وافــق املقــرض عــى املرســوم )مرســوم حكــويم( رمق 317- 2020 املــؤرخ يف 19 

مايــو 2020 ، املنشــور يف اجلريــدة الرمسيــة عــدد 32 بتــارخي 14 أبريــل 2020. واملرســوم عــدد 45  املــؤرخ يف 20 
مايــو 2020 ، والــذي حيــدد معايــر األهليــة و إجــراءات تقــدمي خدمــات خمتلفــة يف إطــار برنــاجم األمــان االجمتــايع 
؛ )ج( أصــدر وزيــر الشــؤون االجمتاعيــة القــرار الــوزاري بتــارخي 19 مايــو 2020 املنشــور يف اجلريــدة الرمسيــة رمق 
45 بتــارخي 20 مايــو 2020 ، بتبــي اســتخدام منــوذج اســهداف جديــد ؛ و )د( اختــذ جملــس وزراء املقــرض قــراًرا 

يف 7 مايــو 2020 ، إلدراج خدمــات اجمتاعيــة إضافيــة يف جســل برنــاجم األمــان االجمتــايع. «

  https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documentsreports/documentdetail/ 902641577116160470/dis-  71
closable-version-of-the-isr-tunisia-investment-competitiveness-and-inclusion-p161483-sequence-no-01

 https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/384481592239471040/offi-  72
cial-documents-loan-agreement-for-loan-9137-tn-closing-package

https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documentsreports/documentdetail/%20902641577116160470/disclosable-version-of-the-isr-tunisia-investment-competitiveness-and-inclusion-p161483-sequence-no-01
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documentsreports/documentdetail/%20902641577116160470/disclosable-version-of-the-isr-tunisia-investment-competitiveness-and-inclusion-p161483-sequence-no-01
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/384481592239471040/official-documents-loan-agreement-for-loan-9137-tn-closing-package
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/384481592239471040/official-documents-loan-agreement-for-loan-9137-tn-closing-package
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y  اإلجــراء 2: »وضــع اإلطــار القانــوين بغايــة حتديــد هويــة رمقيــة لملواطــن وقابليــة التشــغيل البيــي مــن أجــل تقــدمي
خدمــات أفضــل وأكــر كفــاءة )للــراجم االجمتاعيــة عــى وجــه اخلصــوص(. املُقــرض: )أ( أصــدر املرســوم عــدد 17-

2020 بتــارخي 12 مايــو 2020 بشــأن التعريــف الوحيــد لملواطنــن )»معــرف الوحيــد لملواطــن » أو »UCI«( املنشــور 

يف اجلريــدة الرمسيــة عــدد 41 بتــارخي 12 مايــو 2020؛ )ب(، اصــدر املرســوم عــدد 312-2020 املــؤرخ يف 15 مايــو 
ــد  ــرف الوحي ــذي حيــدد أهــداف املع ــو 2020، وال ــارخي 15 ماي ــدد 43 بت ــة ع ــدة الرمسي 2020، واملنشــور يف اجلري

وحمتــواه ومواصفاتــه. حتديــد الــواكالت املُــرح هلــا وإطــار العمــل اخلــاص باســتخدامها، وحتديــد قابليــة التشــغيل 
البيــي للروتوكــوالت والعمليــات املتعلقــة بــه.« 

ــر  ــدم ن ــن ع ــن راض ع ــه مل يك ــدويل، ونظــرا لكون ــك ال ــرض يشــر إىل أن البن ــة الق ــن اتفاقي ــإن اإلجــراء 1 م ــايل، ف وبالت
ــك، وعــى وجــه  ــام كذل ــد )ICI(، ق ــاجم املعــرف الوحي ــذي فرضــه بنفســه مــن خــال برن ــون األمــن االجمتــايع ال مراســم قان
اخلصــوص، بفــرض نــر بعــض النصــوص التطبيقيــة. يف الواقــع، مل يفــرض البنــك الــدويل نــر املراســم املتعلقــة بإنشــاء 

ــة املتعلقــة باملعايــر ومنــوذج  ــدة بــل فــرض النصــوص التطبيقي مؤسســات جدي

التنقيــط املتعلــق باســهداف الفــات الســانية اهلشــة. وهيلع، فــإن قــرار وزيــر الشــؤون االجمتاعيــة بتــارخي 19 مايــو 2020 
املتعلــق بتحديــد أمنــوذج التنقيــط ينــص يف بنــده الثــاين عــى أن »منــوذج التنقيــط يعمتــد اختبــار الوســائل غــر املبــارشة 
لقيــاس مســتوى الدخــل  ) Test Means Proxy(«. وهكــذا ، ذهــب البنــك الــدويل ، يف أوج أزمــة كوفيــد 19، إىل حــد فــرض 

منــوذج االســهداف الــذي اكن عــى الســلطات التونســية اتباعــه.

باإلضافــة إىل ذلــك، فميــا يتعلــق باملعــرف الوحيــد لملواطــن )UCI( الــذي ميثــل النقطــة الرئيســية يف إصــاح معلية االســهداف، 
اســتغل البنــك الــدويل تركــزي الســلطات املؤقتــة يف أيــدي احلكومــة لفــرض متريــر املرســوم عــدد 17- 2020 املــؤرخ يف 12 

مايــو 2020 املرتبــط مبســألة املعــرف الوحيــد.

يف األوضــاع العاديــة، ُيناقــش هــذا القانــون يف الرملــان واكن ذلــك ليــح بفتــح نقــاش عــام حــول رشوط إنشــاء واســتخدام 
هــذا املعــرف. إن حقيقــة أن هــذا القانــون الــذي مت إقــراره مــن بــن اإلجــراءات املســبقة خــال فــرة »التعليــق الدميقــرايط« 
ــدويل مســتعدا  ــك ال ــون البن ــي يك ــا عــن الوســائل ال ــامل ، ُينبؤن ــة يف الع ــات الصحي ــن أكــر األزم ــع واحــدة م ــن م وبالزتام
لمتريرهــا مــن أجــل فــرض رؤيتــه اخلاصــة إلصــاح االســهداف.خال جلســة اســمتاع للجنــة املاليــة مبجلــس نــواب الشــعب 
)ARP( يف 14 ديمســر 2020 ، دعــا البنــك الــدويل »إىل اعمتــاد آليــة حتديــد اجمتــايع  مــن أجــل توجيــه اإلعانــات 

ملســتحقهيا73« ،وهــو مــا يعــي أن البنــك الــدويل ال يــزال غــر راٍض عــن نســق تنفيــذ إصاحاتــه.

وردا عــى ذلــك ، ذكــر رئيــس اللجنــة املاليــة يف جملــس نــواب الشــعب ، هيــل املــي ، إىل أنــه« قبــل االســتقال ، اكن التعــاون 
بــن تونــس والبنــك الــدويل متعلقــا بمتويــل نظــام التعلــم العمــويم وبنــاء البــى التحتيــة دون إخضــاع تونــس لــروط مفرطــة« 
ورصح« أننــا ال نريــد عاقــات بــن ُمســتعمر ومســتعَمر ، بــل نريــد أن حنافــظ عــى رشاكتنــا التقليديــة القامئــة عــى عاقــة 
صداقــة حيــث يكــون امجليــع مســتفيدا74 ». اكن عــى ممثــل البنــك الــدويل ، الســيد »فرهيقــن« التذكــر بـــ »احــرام البنــك 

 https://www.webmanagercenter.com/2020/12/14/460771/la-bm-appelle-la-tunisie-a-accelerer-les-reformes-convenues-  73
depuis-2018/

نفس املصدر.  74
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الــدويل لســيادة تونــس75«. تظهــر هــذه الترحيــات الــي أدىل هبــا رئيــس اللجنــة املاليــة بوضــوح أن الســلطات التونســية 
أحضــت أكــر تــرددا يف تلــي األوامــر )مــن خــال اإلجــراءات املســبقة( مــن البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل. وبالتــايل 
ــة الرابعــة مــن اإلصــاح اهليلكــي قيــد اإلعــداد وقــت كتابــة  ــا املرحل أصبحــت تدعــو هــؤالء إىل احــرام ســيادة البــاد. ُتنبئن
الدراســة معــا إذا اكنــت العاقــة بــن الطرفــن ميكــن أن تكــون يف إطــار جديــد أو مــا إذا اكن ســيم اتبــاع نفــس األســاليب 

مــن قبــل املؤسســتن.

75  نفس املصدر.
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امللحــق 6: تعريفــات امحلايــة االجمتاعيــة مــن قبــل املؤسســات املاليــة الدوليــة )صنــدوق 
ــات األمم املتحــدة ــدويل( و تعريف ــك ال ــدويل والبن ــد ال النق

اجلدول 1.6: ملخص مقارن لتعريفات امحلاية االجمتاعية

األمم املتحدةالبنك الدويلصندوق النقد الدويل

ُتعَرّف امحلاية االجمتاعية عى أهنا أداة 
سياسية تقدم مزايا نقدية أو عينية لألفراد 

أو األرس األكر هشاشة ، مبا يف ذلك:

1- املساعدة االجمتاعية )شبات األمان 
االجمتايع / الي تسهدف الفات األكر 

هشاشًة(

2- التأمن االجمتايع )التقاعد(

تساعد امحلاية االجمتاعية ومحاية العمل 
األفراد واملجمتعات عى إدارة املخاطر 

والتقلبات ومحاية أنفهسم من الفقر 
من خال اآلليات الي حتسن الصمود 

واإلنصاف وتوفر هلم الفرص:

1. املساعدة االجمتاعية )شبات األمان 
االجمتايع( مثل التحويات النقدية واملعونة 

الغذائية املوجهة

2. التأمينات االجمتاعية: معاشات 
الشيخوخة والعجز، والتأمن عى البطالة

امحلاية االجمتاعية حق أسايس للجميع 
)احلق يف الضامن االجمتايع(. يم تعريفها 

عى أهنا محاية شاملة مجليع السان من 
خال مجموعة حمددة من مضانات الضامن 

االجمتايع األساسية )الي تشل أرضية 
وطنية للحامية االجمتاعية(.

األرضية الوطنية للحامية االجمتاعية يه 
مجموعة اإلجراءات العامة والضامنات الي 

يوفرها املجمتع ألفراده من أجل محايهم 
من الضائقة االقتصادية واالجمتاعية الي 
قد تمجن عن الغياب أو االخنفاض الكبر 
يف مداخيل العمل بسبب حاالت الطوارئ 

املختلفة. )املرض ، واألمومة ، وحوادث 
العمل ، والبطالة ، والعجز ، والشيخوخة 

، ووفاة العائل( ؛ توفر الرعاية الصحية ، 
وتقدمي اإلعانات لألرس الي لدهيا أطفال 

وكبار السن واملعاقن.
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I. املقدمة

يعــود تــارخي العاقــة بــن صنــدوق النقــد الــدويل واألردن إىل عــام 1989، حــن وقعــت اململكــة األردنيــة أول »اتفــاق اســتعداد 
ائمتــاين » مــع الصنــدوق1. ووقــع األردن بعــد ذلــك سلســلة مــن االتفاقيــات مــع صنــدوق النقــد الــدويل، وصــواًل إىل عــام 2004 
حــن “ختــرَّج” أول مــرة مــن بــراجم الصنــدوق. وتضمنــت هــذه االتفاقيــات سلســلة مــن اإلصاحــات النقديــة واملاليــة والتجاريــة 

الــي مشلــت رفــع الــدمع عــن الســلع الرضوريــة، واخلصخصــة، و”لرلــة” القطــاع املــايل.

ــك، هشــدت  ــن عــايم 2004 و2010. ومــع ذل ــة سياســات توســعية ب ــة األردني ــات، اتبعــت احلكوم ــع هــذه االتفاقي ــد توقي بع
هــذه الفــرة إنفاقــا مرتفعــا ورضائــب متواضعــة، مــا شــّل حتديــا كبــرًا بســبب تزامهنــا مــع األزمــة املاليــة العامليــة، وانطــاق 
ــة  ــة املرتب ــات االقتصادي ــة بعــد عــام 2011. ودفعــت الصعوب ــة الــي هشدهتــا املنطق ــات اإلقلميي ــع العــريب واالضطراب الربي
عــى تلــك األحــداث، األردن إىل طلــب مســاعدة صنــدوق النقــد الــدويل مــرة أخــرى عــام 2011، وبالتــايل وجــد األردن نفســه 
يف مواجهــة سلســلة جديــدة مــن الزتامــات بــراجم الصنــدوق. ويبــن اجلــدول أدنــاه تفاصيــل تــوارخي بــراجم صنــدوق النقــد 

ــدويل يف األردن. ال
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اجلدول 1: تارخي الزتامات اإلقراض

تارخي االنهتاءتارخي التوقيعاالتفاقية

ما زال قامئا26 آذار 2020تهسيل الصندوق املمدد

23 آب 242019 آب 2016تهسيل الصندوق املمدد

2 آب 32015 آب 2012اتفاقية االستعداد االئمتاين

2 متوز 32004 متوز 2002اتفاقية االستعداد االئمتاين

31 أيار 152002 نيسان 1999تهسيل الصندوق املمدد

8 شباط 91999 شباط 1996تهسيل الصندوق املمدد

9 شباط 251996 أيار 1994تهسيل الصندوق املمدد

25 شباط 261994 شباط 1992اتفاقية االستعداد االئمتاين

13 اكنون الثاين 141991 متوز 1989اتفاقية االستعداد االئمتاين

https://bit.ly/3nQdVLP :املصدر

يف هــذا الصــدد، ســركز هــذا التقريــر عــى تأثــر بــراجم إصــاح صنــدوق النقــد الــدويل يف األردن يف املرحلــة الــي أعقبــت 
الربيــع العــريب، بشــل رئيــي مــن عــام 2011 إىل عــام 2021، حيــث وقــع األردن خاهلــا أربــع اتفاقيــات الحقــة تضمنــت 
بــراجم لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة، مشلــت رفــع الــدمع عــن الكهربــاء واخلــز، فضــًا عــن رفــع معــدالت رضيبــة الدخــل. 
ــة  ــع احلكوم ــث جشَّ ــدويل يف األردن، حي ــد ال ــدوق النق ــرًا يف هنــج صن ــة تغي ــك، هشــدت هــذه املرحل ــن ذل وعــى العكــس م

األردنيــة عــى توســيع بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة.

ــن جــودة ونطــاق  وبالتــايل، حيلــل التقريــر هــذا الوضــع احملــر، ويفحــص تأثــر هــذه الــراجم لتقيــم مــا إذا أدت إىل حتسُّ
ــا. ــة يف األردن أو إىل تراجعه ــة االجمتاعي امحلاي

خلصــت هــذه الورقــة إىل أن إصاحــات صنــدوق النقــد الــدويل، ارتبطــت بارتفــاع التــم، الــذي أدى بــدوره إىل اخنفــاض 
الدخــل املتــاح لإلنفــاق لــدى األردنيــن وذلــك خــال تنفيــذ بــراجم ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة.

وحتــدد األقســام التاليــة أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة يف الســياق األردين )القســم 2(، مث تســتعرض تــارخي تطــور نظــام امحلايــة 
االجمتاعيــة األردين )القســم 3(. بعــد ذلــك يناقــش التقريــر األســباب اجلذريــة لضعــف نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف األردن 
ــراجم  ــذه ال ــدويل عــى جــودة ونطــاق ه ــد ال ــدوق النق ــر سياســات صن ــايل يضــع األســاس ملناقشــة تأث )القســم 4(، وبالت

ــات )األقســام 6 و7 و8(. ــات والتوصي )القســم 5(. وأخــرًا اخلامتــة وثغــرات البيان

https://bit.ly/3nQdVLP
https://bit.ly/3nQdVLP
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II. تعريف أنمظة امحلاية االجمتاعية: عامليًا ويف 
السياق األردين

يــم تعريــف أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة بتعريفــات خمتلفــة مــن املؤسســات املعنيــة. وبــرف النظــر عــن بعــض االختافــات 
الطفيفــة، فــإن مجيــع التعريفــات تشــرك يف حدهــا األدىن يف رضورة أن يــم تصمــم أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة بغــرض 
مســاعدة األخشــاص األكــر ضعفــا أو احملتاجــن، أو املعرضــن خلطــر الوقــوع يف براثــن الفقــر، أو الفشــل يف احلصــول 

عــى التعلــم، والرعايــة الصحيــة، واخلدمــات األساســية، وتلبيــة االحتياجــات اليوميــة.

وإضافــة إىل ذلــك، تتجــاوز فوائــد أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة مســألة محايــة الفــات الضعيفــة، حيــث ثبــت أهنــا تعــزز بكفــاءة 
المنــو االقتصــادي واإلنتاجيــة واالســتدامة2. وباملثــل، ختفــف امحلايــة االجمتاعيــة مــن حــدة التفاوتــات الــي ميكــن أن تعرقــل 
المنــو االقتصــادي واحلــراك االجمتــايع. وعــى هــذا النحــو، لطاملــا اكنــت امحلايــة االجمتاعيــة يف مركــز اهمتامــات املجمتــع 
العاملــي. عــى ســبيل املثــال، أكــدت أهــداف التمنيــة املســتدامة الــي أعلنهــا امجلعيــة العامــة لــألمم املتحــدة عــام 2015 عــى 
أمهيــة أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة. ويشــدد اهلــدف 1.3 عــى رضورة »تنفيــذ أنمظــة وتدابــر امحلايــة االجمتاعيــة املامئــة 
وطنيــا للجميــع« هبــدف القضــاء عــى الفقــر وتعزيــز املســاواة. وإضافــة إىل ذلــك، تضمــن هدفــا التمنيــة املســتدامة 3.8 و8.ب 
احلاجــة إىل حتقيــق تغطيــة رعايــة حصيــة شــاملة، وبنــاء اســراتيجية عامليــة لتوظيــف الشــباب حبلــول عــام 2020، عــى التوايل.

ولفهــم كيفيــة تعريــف أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة بشــل أفضــل، ســرجع هــذا التقريــر إىل التعريفــات الــواردة مــن منمظــة 
العمــل الدوليــة والبنــك الــدويل ومنمظــة اليونيســيف وبنــك التمنيــة اآلســيوي، حيــث سيســاعدنا هــذا يف توجيــه معليــة تصــور 

امحلايــة االجمتاعيــة يف الســياق األردين.

ــف  ــة لتخفي ــراجم املصمم ــة السياســات وال ــة بأهنــا »مجموع ــة االجمتاعي ــة أنمظــة امحلاي ــل الدولي ــِرّف منمظــة العم أواًل، ُتع
ومنــع الفقــر والضعــف طــوال دورة احليــاة. وتمشــل امحلايــة االجمتاعيــة مزايــا لألطفــال واألرس واألمومــة، والبطالــة وإصابــات 
العمــل، واملــرض والشــيخوخة، والعجــز، ومحايــة الناجــن، فضــًا عــن امحلايــة الصحيــة. وتعــاجل أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة 
ــن  ــة م ــا املمول ــايع( واملزاي ــن االجمت ــراكية )التأم ــات االش ــن املخطط ــزجي م ــتخدام م ــة باس ــذه السياس ــاالت ه ــع جم مجي
ــة  ــدويل امحلاي ــك ال ــرِّف البن ــل، يع ــة«3. وباملث ــك املســاعدة االجمتاعي ــر القامئــة عــى االشــرااكت، مبــا يف ذل ــب غ الرضائ
االجمتاعيــة بأهنــا مجموعــة »السياســات والــراجم الــي تســاعد األفــراد واملجمتعــات عــى إدارة املخاطــر والتقلبــات، ومحتهيــم 
مــن الفقــر والعــوز بفضــل أدوات تعمــل عــى تعزيــز املرونــة واإلنصــاف والفــرص«4. مكــا تشــر إلهيــا منمظــة اليونيســف عــى 

أهنــا »مجموعــة السياســات والــراجم الازمــة للحــد مــن عواقــب الفقــر واالســتبعاد مــدى احليــاة«.

أوســري، الســيد جوناثــان ديفيــد والســيد أنــدرو بــرغ والســيد تشــاراالمبوس ج. تســارغياريديس. إعــادة التوزيــع وعــدم املســاواة والمنــو.   2
صنــدوق النقــد الــدويل، 2014.

منمظــة العمــل الدوليــة. »التقريــر العاملــي للحاميــة االجمتاعيــة 2017–2019: امحلايــة االجمتاعيــة الشــاملة لتحقيــق أهــداف التمنيــة   3
.)2017( املســتدامة«. 

كوســتيا وسيســيليا وأديــا كريزيــو. املرونــة واإلنصــاف والفــرص: تقريــر االستشــارات اخلــاص بالبنــك الــدويل بشــأن امحلايــة االجمتاعيــة   4
.2012 الــدويل،  البنــك   .82582 2012-2022. رمق  للفــرة  والعمــل 
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ويقــدم بنــك التمنيــة اآلســيوي تعريفــا أكــر مشــواًل، حيــث يعــرف امحلايــة االجمتاعيــة بأهنــا »مجموعــة السياســات والــراجم 
املصممــة للحــد مــن الفقــر والضعــف عــر تعزيــز أســواق العمــل الفاعلــة، واحلــد مــن تعــرض النــاس لملخاطــر، وتعزيــز قدرهتــم 
عــى محايــة أنفهســم ضــد املخاطــر وانقطاع/اخنفــاض الدخــل. وتتكــون امحلايــة االجمتاعيــة مــن مخســة عنــارص رئيســية: )1( 
أســواق العمــل، )2( التأمــن االجمتــايع، )3( املســاعدة االجمتاعيــة، )4( املخططــات متناهيــة الصغــر املصممــة اســتنادًا إىل 

املنطقــة محلايــة املجمتعــات، )5( محايــة الطفــل«5.

بنــاًء عــى مــا ورد أعــاه، يضــع التقريــر احلــايل مفهــوم امحلايــة االجمتاعيــة يف الســياق األردين عــى أســاس أربعــة عنــارص 
ــد، )4(  ــم جي ــدة، )3( الوصــول إىل تعل ــة جي ــات حصي ــة، )2( الوصــول إىل خدم ــاق االجمتــايع للحكوم ــية: )1( اإلنف رئيس

ــة. ــات النقدي ــة عــر التحوي املســاعدات االجمتاعي

تنــص املــادة السادســة مــن الدســتور األردين عــى أن »الدولــة تكفــل العمــل والتعلــم مضــن حــدود إمانياهتــا«، وأن »القانــون 
ــى أن  ــص بوضــوح ع ــن أن الدســتور األردين ين ــرمغ م ــى ال ــات«. وع ــة والشــيخوخة وذوي اإلعاق ــة والطفول ــي األموم حيم
القانــون جيــب أن يوفــر امحلايــة االجمتاعيــة للفــات الضعيفــة، إال أنــه ال يوجــد تعريــف مشــرك أو مرجــي أو حمــدد للحاميــة 
ــي السياســات  ــن لصان ــة ميك ــة االجمتاعي ــزايم للحامي ــف واحض وإل ــارة أخــرى، ال يوجــد تعري ــة يف األردن. بعب االجمتاعي

األردنيــن الرجــوع إليــه عنــد تصمــم السياســات االجمتاعيــة.

عــى ســبيل املثــال، تفتقــر »االســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجمتاعيــة 2019-2025«6، إىل تعريــف واحض للحاميــة 
االجمتاعيــة، عــى الــرمغ مــن أهنــا حتــدد ثاثــة جمــاالت رئيســية للركــزي عــى حتســن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف األردن: 
أواًل، زيــادة الفــرص املتاحــة لــألرس األردنيــة لتحقيــق االكتفــاء الــذايت، وثانيــا، متكــن املواطنــن عــن طريــق خدمــات الرعايــة 
ــن الــراحئ الفقــرة  الصحيــة والتعلــم واخلدمــات االجمتاعيــة، وثالثــا، الركــزي عــى املســاعدة االجمتاعيــة املســهدفة الــي متكِّ

يف املجمتــع مــن تلبيــة احتياجاهتــا األساســية.

وبنــاًء عــى مــا ســبق، ميكــن القــول بــأن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف األردن يمتــزي بأمريــن رئيســين: فهــو نظــام مــم لرايع 
حمدوديــة قــدرة الدولــة7، ويفتقــر إىل الــزتام حمــدد بوضــوح مــن الدولــة بامحلايــة االجمتاعيــة الــي توجــه السياســات. وبالتــايل، 

ينعكــس ذلــك عــى كفــاءة وفاعليــة ونطــاق أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة األردنيــة، والــي ســيم تناوهلــا يف األقســام التاليــة.

إطار امحلاية االجمتاعية للبنك اآلسيوي للتمنية، 2003.  5
مل تكن لدى األردن رؤية واحضة املعامل للحامية االجمتاعية قبل هذه االسراتيجية.  6

مكا ذكرنا، أوحض الدستور األردين أن سياسات امحلاية االجمتاعية جيب أن تكون متوازنة مع »قدرات« الدولة.  7
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III. حملة عن تارخي امحلاية االجمتاعية يف األردن

اإلطار القانوين واملؤسيس

ــي8، أي أن  ــايع ري ــد اجمت ــيهسا بعق ــذ تأس ــة من ــة اهلامشي ــة األردني ــن يف اململك ــة واملواطن ــن الدول ــات ب ــت العاق اتمس
ــات  ــدمي اخلدم ــة مســؤولة عــن تق ــت الدول ــا اكن ــذا لطامل ــل والهئــم للنظــام احلــامك. ل ــة مقاب ــا اجمتاعي ــون مزاي ــن يتلق املواطن
ــك لضــامن  ــات، وذل ــام وغرهــا مــن اخلدم ــف يف القطــاع الع ــة والتوظي ــة الصحي ــم والرعاي ــك التعل ــة، مبــا يف ذل االجمتاعي
الــوالء الســيايس لرعاياهــا. ومــع ذلــك، مل تكــن هــذه املزايــا االجمتاعيــة جــزءًا مــن معليــة مدروســة هتــدف إىل تصمــم وبنــاء 

ــة شــامل. ــة اجمتاعي نظــام محاي

عــر حفــص التصمــم املؤســي للدولــة األردنيــة، يتضــح لنــا أن لدهيــا مؤسســة رمسيــة واحــدة فقــط يفوضهــا القانــون لبنــاء 
»نظــام مضــان اجمتــايع شــامل«9، ويه وزارة التمنيــة االجمتاعيــة. بشــل عــام، تعمــل الــوزارة يف جمالــن رئيســين: أواًل، 
ــة، وثانيــا، تقــدمي املســاعدة االجمتاعيــة للفــات  ــة يف الدول تنظــم املبــادرات االجمتاعيــة ومعــل امجلعيــات االجمتاعيــة العامل

األكــر فقــرًا يف املجمتــع. ومــع ذلــك، مل تــح الــوزارة يف بنــاء نظــام محايــة اجمتاعيــة شــامل يف األردن.

وإضافــة إىل وزارة التمنيــة االجمتاعيــة، هنــاك مؤسســات حكوميــة أخــرى ميكــن اعتبارهــا جــزءًا مــن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة 
يف األردن. وتمشــل كًا مــن وزارة العمــل ووزارة الصحــة ووزارة الربيــة والتعلــم ومؤسســة الضــامن االجمتــايع.

تعــّد سياســات العمــل مــن اختصــاص وزارة العمــل األردنيــة، ويه ملزمــة قانونــا بــاإلرشاف عــى ســوق العمــل وتنظميــه هبــدف 
محايــة حقــوق العــامل وتوفــر فــرص العمــل. ومــع ذلــك، ال تمتتــع الــوزارة بكفــاءة يف تنفيــذ هــذا التفويــض، حيــث يبــن تقريــر 
التمنيــة املســتدامة العاملــي أن األردن حقــق عــام 2020 درجــة 1/0.5 يف محايــة »حقــوق العمــل األساســية«10. وعــاوة عــى 
ذلــك، فــإن ســوق العمــل األردين يعــّد غــر رمســي إىل حــد كبــر. عــى ســبيل املثــال، يقــدر منتــدى االســراتيجية األردين أن 
41.%4 مــن العــامل مه معــال غــر رمسيــن11. وهــذا يشــر إىل أن 41.4% مــن القــوى العاملــة تفتقــر إىل محايــة حقــوق 

العمــل األساســية، مثــل التأمــن الــي والضــامن االجمتــايع، وبالتــايل إىل فشــل الــوزارة يف تنفيــذ مهمهــا األساســية.

العجلــوين، ليــث خفــري، وأليســون ســبنر هارتنيــت. »جعــل االقتصــاد سياســيا يف الثــورات الرضيبيــة يف األردن«. ميــدل إيســت ريبــورت   8
.https://merip.org/2019/02/making-the-economy-political-in-jordans-tax-revolts/.2019.أونايــن

قانون وزارة الشؤون االجمتاعية وتعدياته رمق 14 لسنة 1956  9
 https://bit.ly/3zguoeV  10

منتــدى االســراتيجيات األردين، العاملــة غــر املنمظــة يف األردن، الــدروس املســتفادة مــن جاحئــة كورونــا املتجــدد، lمنصــة اســتعادة اإلنتــاج   11
والتشــغيل، 2020، منتــدى االســراتيجيات األردين، معــان. 

http://jsf.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%20
%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20

%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%
AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%

AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%83%D9%
88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%

AF%20)2(.pdf

https://merip.org/2019/02/making-the-economy-political-in-jordans-tax-revolts/
https://bit.ly/3zguoeV
https://bit.ly/3y8jxClمنصة
https://bit.ly/3y8jxClمنصة
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ــك،  ــوزارة الصحــة. ومــع ذل ــة لعــام 2019 ل ــة احلكومــة األردني ــق بالصحــة، مت ختصيــص حنــو 6.5% مــن مزياني فميــا يتعل
اســتفاد 56% فقــط مــن األردنيــن مــن التأمــن الــي للــوزارة12. بشــل عــام، ال يغــي التأمــن الــي يف األردن -العــام 
واخلــاص- إال %72 مــن الســان13، ومــع ذلــك، مــا زال األردنيــون يبــدون رضــامه عــن نظامهــم الــي أكــر مــن مواطــي 
دول الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا األخــرى. ووفقــا لبيانــات الباروميــر العــريب األخــرى، أعــرب 63% مــن األردنيــن عــام 
2019 عــن رضــامه الامــل أو عــن رضــامه عــن نظــام الرعايــة الصحيــة، ويه نســبة أعــى مــن النســب يف لكٍّ مــن تونــس 

ــرب )%18(. ــر )32%( واملغ )39%( واجلزائ

ــط مــن  ــوي، إال أن 73.5% فق ــدايئ والثان ــم االبت ــر الوصــول املجــاين إىل التعل ــة، فتوف ــم األردني ــة والتعل ــا وزارة الربي أم
ســان األردن يدرســون يف املــدارس احلكوميــة )وزارة الربيــة والتعلــم ومــدارس األونــروا(، بيمنــا يــدرس حنــو 26.5% مــن 

الســان يف املــدارس اخلاصــة14.

الوضع االجمتايع-االقتصادي يف األردن

يشــر الوضــع االجمتــايع واالقتصــادي العــام يف األردن إىل إخفاقــات كبــرة يف نظــام امحلايــة االجمتاعيــة. فعــى مــدى 
الســنوات العــر املاضيــة، عــاىن األردن مــن ظــرف اجمتــايع واقتصــادي صعــب كشــف هشاشــة السياســات االجمتاعيــة يف 

اململكــة، مبــا يف ذلــك امحلايــة االجمتاعيــة.

ــراوح أمعــارمه  ــن أن 62% مــن ســان األردن ت ــرمغ م ــا 25%15. وعــى ال ــة اإلمجــايل يف األردن حالي ــدل البطال ــغ مع يبل
بــن 15 و65 )ســن العمــل(، إال أن معــدل املشــاركة االقتصاديــة اإلمجــايل يف األردن منخفــض جــدًا، حيــث وصــل إىل %34 

حبلــول هنايــة عــام 2020، مكــا يبــنِّ الشــل 1.

ــل األردن عــام 2019 أقــل معــدل مشــاركة للذكــور يف ســوق  ووفقــا لبيانــات منمظــة العمــل الدوليــة حــول القــوى العاملــة، جسَّ
العمــل يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا، حيــث بلــغ املعــدل 63.8%، وهــو أقــل مــن املعــدالت يف تونــس )%68.9( 
ــام 2019  ــل األردن ع ــك، احت ــن ذل ــة الســعودية )78.4%(. واألمه م ــة العربي ــرب )70.1%( ومــر )71.1%( واململك واملغ
املرتبــة الثالثــة يف العــامل مــن حيــث أخفــض معــدل ملشــاركة املــرأة يف العمــل )14.6%(، متقدمــا عــى الميــن والعــراق فقــط.

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة.  12

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة.  13

التقرير اإلحصايئ لوزارة الربية والتعلم 2020.  14

بيانات العاملة والبطالة - الربع األول من 2020- دائرة اإلحصاءات.  15
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الشل 1: تدين معدالت املشاركة يف سوق العمل

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، مسح العاملة والبطالة 2020. 

تشــر أرقــام ســوق العمــل أعــاه إىل حتديــات هيلكيــة حتــول بــن األردنيــن وبــن التحاقهــم بســوق العمــل. يف الواقــع، ميكــن 
أن نعــزو هــذه التحديــات إىل فشــل نظــام امحلايــة االجمتاعيــة وغيــاب دولــة الرفاهيــة، حيــث اكنــت التحديــات لتكــون أقــل حــدة 
لــو توفــرت سياســة اجمتاعيــة فاعلــة. ويعــّد لكٌّ مــن الطابــع غــر الرمســي وســوء وســائل النقــل العامــة وغيــاب بيــات العمــل 
الائقــة ومحايــة حقــوق العــامل مــن أبــرز األســباب الرئيســية إلجحــام العديــد مــن األردنيــن عــن االخنــراط يف القــوى العاملــة. 

أمــا بالنســبة إىل معــدالت البطالــة املرتفعــة، فميكــن أن ُتعــزى إىل ضعــف نظــام التعلــم الرمســي يف األردن.

وعــى الصعيــد االجمتــايع، بلــغ معــدل الفقــر يف األردن حنــو 15.7% عــام 16.2018، ووفقــا للبنــك الــدويل17، مــن املتوقــع 
أن يرتفــع بنســبة 11% بســبب جاحئــة تداعيــات جاحئــة كورونــا. ويف الســياق نفســه، فــإن 75.8% مــن العاملــن الرمسيــن يف 
األردن يتقاضــون أقــل مــن 600 دينــار أردين، أي مــا يعــادل 846.3 دوالرًا أمريكيــا18. وبســبب مســتوى الدخــل هــذا، فضــًا 
ــن األردنيــون مــن أن يكونــوا أكــر فاعليــة اقتصاديــا، وبالتــايل تنخفــض  عــن البيئــة االجمتاعيــة واالقتصاديــة العامــة، ال يمتكَّ

فرصهــم يف احلــراك االجمتــايع ويصعــب علهيــم توفــر العيــش الكــرمي يف ظــل غيــاب الســلع واخلدمــات العامــة.

ــة نظــام  ــذي يفــره ضعــف فاعلي ــر ال ــدًا، األم ــا معق ــا واقتصادي ــا اجمتاعي ــار  أن األردن يواجــه وضع ــن إن وهلــذا، ال ميك
امحلايــة االجمتاعيــة، والــذي ميكــن أن يشــلِّ عائقــا أمــام محايــة الفــات األكــر ضعفــا مــن الوقــوع يف براثــن الفقــر بعــد 

ــا. جاحئــة كورون

  https://bit.ly/3yb4toE  16

 https://bit.ly/370mREM  17

التقرير السنوي ملؤسسة الضامن االجمتايع، 2019.  18
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اإلنفاق االجمتايع يف األردن

مكــا ذكرنــا ســابقا، يركــز هــذا التقريــر عــى اإلنفــاق االجمتــايع يف جمــاالت الصحــة والتعلــم واملســاعدات االجمتاعيــة. بــن 
عــايم 2008 و2020، أنفقــت احلكومــة األردنيــة 19.4% وســطيا مــن مزيانيهــا الســنوية يف شــل إنفاق اجمتايع )باســتثناء 

إنفــاق عــى الــدمع(19.

الشل 2: اخنفاض نسب اإلنفاق االجمتايع يف السنوات األخرية

أنفقــت احلكومــة األردنيــة حنــو 10.7% مــن املزيانيــة الســنوية للحكومــة عــى التعلــم )الشــل 2(، مــا جيعلــه القطــاع الــذي 
يتلــى أكــر نســبة مــن اإلنفــاق العــام، مــع ختصيــص إمجــايل ميثــل حنــو %3.35 مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل20. وعــى 
الــرمغ مــن كونــه يتلــى أعــى إنفــاق اجمتــايع حكــويم )كنســبة موئيــة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل(، إال أنــه ال يــزال أقــل 
ــة. ومكــا  ــم يف األردن متوســطة أو ضعيف ــاجئ التعل ــزال نت ــا ت ــس )6.6%( ومــر )3.8%(، وم ــرب )5.3%( وتون ــن املغ م
يــوحض اجلــدول 2، اكن أداء طــاب املــدارس األردنيــة أقــل مــن املتوســط العاملــي يف األقســام الثاثــة الختبــار الرنــاجم الــدويل 

لتقيــم الطلبــة )PISA( لعــام 2018 21.

مل يم حتديد اإلنفاق عى الدمع بوضوح يف البيانات املالية احلكومية املنشورة.  19

وفقا ألرقام عام 2020.  20

منتــدى االســراتيجيات الوطــي، التعــم مــن أجــل املســتقبل : املســتوى املعــريف لألردنيــن وســبل التقــدم، منتــدى االســراتيجيات الوطــي،   21
   https://bit.ly/37jxXVk معــان.   ،2020
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https://bit.ly/37jxXVk
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اجلدول 2: درجات الطالب األردنيني يف اختبار الربناجم الدويل لتقيمي الطلبة

املتوسط العامليالدرجة األردنية

419466القراءة

400468الرياضيات

429458العلوم

وفقــا لبيانــات املاليــة العامــة احلكوميــة، حتتــل الصحــة املرتبــة الثانيــة مــن حيــث اإلنفــاق العــام. فبــن عــايم 2008 و2020، 
ــاجت احملــي اإلمجــايل لعــام  ــل 2.04% مــن الن ــة الســنوية للحكومــة، مــا ميثِّ تلقــت وزارة الصحــة حنــو 7.1% مــن املزياني
2020. وينعكــس هــذا اإلنفــاق يف معــدالت رضــا األردنيــن العاليــة نســبيا عــن نظامهــم الــي مقارنــة بالــدول األخــرى يف 

منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا )63% راضــون بالامــل أو راضــون عــن نظــام الرعايــة الصحيــة(.

ــام  ــاق الع ــن اإلنف ــى حنــو 1.6% م ــة22 ع ــة االجمتاعي ــة، حتصــل وزارة التمني ــة النقدي ــاعدات االجمتاعي ــق باملس ــا يتعل فمي
ــوزارة،  ــة ألنشــطة ال ــة والرأمسالي ــات اجلاري ــن النفق ــذا يمشــل كًا م ــنَّ يف الشــل 2. وه ــو مب الســنوي يف األردن مكــا ه
مــا يكشــف عــن احمتاليــة وجــود نقــص يف املزيانيــة مقارنــًة بـــالوزارات األخــرى. وتشــر البيانــات املتاحــة بشــأن املســاعدة 
االجمتاعيــة إىل أن متوســط املســاعدات االجمتاعيــة املبــارشة الســنوية قــد لكــف احلكومــة األردنيــة 88.4 مليــون دينــار أردين 

ــل حنــو 1.1% فقــط مــن إمجــايل اإلنفــاق احلكــويم الســنوي.  وســطيا )بــن عــايم 2013 و2019(، وهــو مــا ميث

الشل 3: أنواع املساعدات االجمتاعية النقدية  

املصدر: التقارير السنوية لصندوق املعونة الوطنية األردين )2019-2015(.

الوزارة مسؤولة عن توزيع املساعدات االجمتاعية عن طريق صندوق املعونة الوطنية.  22
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مكــا هــو مبــن يف الشــل 3، تنــدرج املســاعدات االجمتاعيــة املبــارشة يف األردن مضــن مخــس فــات رئيســية حمــددة عــى 
النحــو التــايل:

مســاعدات ماليــة منتمظــة: معونــة ماليــة هشريــة تقــدم لــألرس احملتاجــة الــي تعــاين مــن احلاجــة والفقــر )الدامئــن(. . 1
تــراوح هــذه التحويــات الهشريــة مــن 50 إىل 200 دينــار حســب الوضــع االجمتــايع واالقتصــادي لــألرسة املســتفيدة.

مســاعدات ماليــة مؤقتــة: معونــة ماليــة هشريــة تقــدم لــألرس احملتاجــة الــي تعــاين مــن فقــر وحاجــة )مؤقتــة(. تــراوح . 2
هــذه التحويــات الهشريــة مــن 50 إىل 200 دينــار حســب الوضــع االجمتــايع واالقتصــادي لــألرسة املســتفيدة.

مســاعدات ماليــة طارئــة: يــم تقــدمي هــذا النــوع مــن املســاعدة املاليــة لــألرس الــي حتتــاج إىل مســاعدة عاجلــة بســبب . 3
ظــروف اســتثنائية مثــل الــزنوح القــري والكــوارث الطبيعيــة وغرهــا مــن األحــداث العاجلــة غــر املتوقعــة.

مســاعدات فوريــة: حتويــل مــايل ملــرة واحــدة يــم توفــره لــألرس الــي حتتــاج إىل مبلــغ معــن مــن املــال حلــل مشــلكة . 4
ماليــة طارئــة.

مســاعدات إعــادة التأهيــل اجلســدي: عبــارة عــن حتويــل مــايل ملــرة واحــدة يقتــر عــى 600 دينــار لملــرىض وذوي . 5
االحتياجــات اخلاصــة ملســاعدهتم يف رشاء املعــدات الطبيــة. 

IV. حتديات اإلنفاق عىل امحلاية االجمتاعية يف 
األردن

ــل  ــد املشــكات السياســية مث ــة. تع ــد مــن املشــكات السياســية واالقتصادي ــة األردين العدي ــة االجمتاعي يواجــه نظــام امحلاي
احملســوبية والعشــائرية وســوء إدارة التمنيــة احملليــة مــن أبــرز العقبــات الرئيســية أمــام تأســيس نظــام محايــة اجمتاعيــة يتســم 
ــة واإلصاحــات  ــة للدول ــدرة املالي ــل ضعــف الق ــة مث ــّد املشــكات االقتصادي ــاءة والمشــول يف األردن. مكــا تع ــة والكف بالفاعلي
الازمــة لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة مــن التحديــات الرئيســية. وســيتناول هــذا القســم حتليــل هــذه املشــكات حتليــًا أوســع، 

مكــا ســيبحث تأثرهــا عــى نظــام امحلايــة االجمتاعيــة األردين.

التحديات السياسية لنظام امحلاية االجمتاعية

ترتبــط التحديــات االقتصاديــة واملاليــة الــي حتــول دون إنشــاء نظــام محايــة اجمتاعيــة يتســم بالمشــول والفاعليــة يف األردن 
ارتباطــا وثيقــا بالتحديــات السياســية الــي تعــّد ســببا جذريــا للتحديــات االقتصاديــة. ومكــا ذكرنــا، »منــذ العقــود األوىل للدولــة 
األردنيــة، وضــع النظــام اهلامشــي عقــدًا اجمتاعيــا واســعا عــزل النخبــة احلامكــة عــن مطالــب اإلدمــاج الســيايس عــن طريــق 
توفــر الوظائــف احلكوميــة واخلدمــات العامــة لدوائــر انتخابيــة رئيســية. واســتخدمت احلكومــة تدفقــات املســاعدات اخلارجيــة 
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لــدمع الســلع األساســية وتوســيع القطــاع العــام لتعزيــز التوظيــف الوطــي. ومبوجــب هــذا الوضــع، تســاحم املواطنــون مــع 
احلــد األدىن مــن احلقــوق السياســية مقابــل احلصــول عــى وظائــف الدولــة واحملســوبية االقتصاديــة23. وباملثــل، يــوحض )التــل 
2013( أنــه منــذ عهــد االنتــداب يف األردن، اعتــادت احلكومــة األردنيــة دمع زمعــاء العشــائر لضــامن تعاوهنــم يف احلفــاظ عــى 

أمــن النظــام امللــي اجلديــد24. وعــاوة عــى ذلــك، مت تطبيــق هــذا الهنــج الزبائــي عــى املجمتــع الصنــايع األردين، حيــث 
»أصبــح املســتفيد الرئيــي مــن اإلعانــات الصناعيــة واملشــريات احلكوميــة، وتطويــر مصلحــة راخســة يف التدفــق املســمتر 
لملســاعدات والعاقــات السياســية الوثيقــة مــع الغــرب« )التــل 2013(. ويف الوقــت احلــايل، جيــادل رودريغــز )رودريغــز 2018( 
بــأن اجلهــات العشــائرية لعبــت دور العميــل يف األردن، وبــأن العشــائر نفهســا لعبــت دور الرعــاة الفرعيــن لعماهئــا، وتبنــت 

دراســة )اكو 2015( احلجــة نفهســا25. 

ــة مــن  وقــد شــلَّ هــذا المنــوذج الزبائــي سياســات التمنيــة يف األردن لســنوات. وبالتــايل، ســامه يف حتويــل مــوارد الدول
ختصيصهــا ملخططــات امحلايــة االجمتاعيــة الشــاملة ومشــاريع التمنيــة ذات األولويــة إىل النخــب الــي تكتســب رشعيهــا مــن 
نفوذهــا وســلطها داخــل مجهورهــا بفضــل السياســات العشــائرية. وإضافــة إىل ذلــك، حــّول منــوذج املســتفيد والعميــل أهــداف 
مؤسســات امحلايــة االجمتاعيــة مــن محايــة الضعفــاء إىل أدوات »إلعــادة إنتــاج عاقــات القــوة احلاليــة«، مــا جعــل »النظــام 

الرمســي للحاميــة االجمتاعيــة مرنــا جــدًا، ويف الوقــت نفســه غــر فاعــل يف معاجلــة الفقــر وعــدم املســاواة يف الدخــل«26.

ــق  ــة هبــدف القضــاء عــى املشــكات القامئــة أو حتقي ــة األردني ــة والتمنوي ــم تصمــم السياســات العامــة االجمتاعي ــك، مل ي لذل
ــن  ــرمه م ــائر وغ ــاء العش ــاء زمع ــة إىل إرض ــا باحلاج ــة أساس ــت مدفوع ــل اكن ــى، ب ــة املث ــة واالقتصادي ــاجئ االجمتاعي النت
األخشــاص املؤثريــن الذيــن ميكهنــم التأثــر عــى السياســة العامــة والقــدرة عــى الســيطرة عــى امجلهــور باســتخدام شــبات 
العمــاء اخلاصــة هبــم. وبالتــايل، اكن حتديــد أولويــات اإلنفــاق العــام يف األردن يعمتــد بشــل أســايس عــى إرضــاء النخــب 
احلامكــة ورعاياهــا يف خمتلــف الدوائــر األردنيــة. وقــد أثَّــر لكٌّ مــن اإلنفــاق غــر الفاعــل والسياســات الزبائنيــة بشــل ســلي عى 
سياســات إعــادة التوزيــع يف األردن، وأدى إىل إضعــاف قــدرة الدولــة، مــا أعــاق بــدوره إنشــاء نظــام محايــة اجمتاعيــة شــامل.

التحديات االقتصادية

أثــرت القــدرة املاليــة للدولــة األردنيــة بشــل كبــر عــى نظــام امحلايــة االجمتاعيــة، حيــث عــاىن األردن مــن جعــز مزمــن يف 
املزيانيــة ألكــر مــن 20 عامــا. عــى ســبيل املثــال، شــل جعــز املوازنــة احلكوميــة األردنيــة يف عــام 2020 حنــو 7.4% مــن 
النــاجت احملــي اإلمجــايل مــع احتســاب املنــح، و10.5% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل باســتثناء املنــح. وأدى هــذا العجــز إىل 
ارتفــاع الديــن العــام يف الســنوات القليلــة املاضيــة، حيــث ارتفــع مــن حنــو 54.5% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل عــام2010 
27 إىل حنــو 101.2% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل عــام 2020 28، وهشــدت هــذه املعــدالت ارتفاعــا عــى الــرمغ مــن تنفيــذ 

ــورت  ــدل إيســت ريب ــة يف األردن« مي ــورات الرضيبي ــل االقتصــاد سياســيا يف الث ــت »جع ــوين، أليســون ســبنر هارتن ــث خفــري العجل لي  23
.2019 24 شــباط  أونايــن، 

التل، طارق. األصول االجمتاعية واالقتصادية للنظام امللي يف األردن. سرينغر، 2013.  24

اكو، كريستن إيلن. املؤسسات االنتخابية والعرقية والزبائنية: السلطوية يف األردن. جامعة اكليفورنيا، لوس أجنلوس، 2015.  25

ســرايم، ألفيــو. »امحلايــة االجمتاعيــة وسياســة الغضــب يف الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا«. السياســات االجمتاعيــة 2، رمق 1 )2015(:   26
.138-117

https://bit.ly/3yqkNBL .وزارة املالية، نرة الدين العام، مارس 2010، معان  27

https://bit.ly/3fysLlb .2020 وزارة املالية، نرة مالية احلكومة العامة، حزيران  28

https://bit.ly/3yqkNBL
https://bit.ly/3fysLlb


95 شروط صندوق النقد الدولي والحماية االجتماعية في األردن: تراجع أم تحسن؟

بــراجم ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة املدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف األردن، مكــا ســنوحض مبزيــد مــن التفصيــل يف 
هــذه الورقــة. وعــى الــرمغ مــن تنفيــذ هــذه الــراجم، وجدنــا أن نســبة خدمــة الديــن إىل النــاجت احملــي اإلمجــايل قــد ارتفعــت 

مــن 3.8% عــام 2010 إىل 9.4% عــام 2020.

أدى ارتفــاع الديــن العــام والعجــز الكبــر يف املزيانيــة إىل تقييــد اإلنفــاق العــام للحكومــة األردنيــة، ومل يــرك هلــا جمــااًل كبــرًا 
لملنــاورة املاليــة. ومــع ذلــك، قــد تمتكــن مــن ذلــك عــن طريــق مراجعــة رشوط اإلنفــاق )مثــل اإلنفــاق األمــي( وإجــراء إصاحــات 
سياســية مــن شــأهنا القضــاء عــى اخلســائر النامجــة عــن احملســوبية والفســاد. عــى ســبيل املثــال، شــلكت فوائــد قــروض 
الديــن العــام حنــو 17.8% مــن إمجــايل اإليــرادات العامــة )مبــا يف ذلــك املنــح(، و13.6% مــن إمجــايل اإلنفــاق العــام ملوازنــة 

احلكومــة األردنيــة لعــام 2020 29.

ت أجــور ومعاشــات موظــي اخلدمــة املدنيــة حنــو 23.8% مــن اإليــرادات العامــة للحكومــة األردنيــة  وعــى املنــوال نفســه، شــلكَّ
ــرة عــى األنشــطة  ــغ كب ــق األردن مبال ــك، ينف ــة إىل ذل ــة. وإضاف ــات احلكوم ــن إمجــايل نفق ــام 2020، وحنــو 18.1% م ع
األمنيــة والعســكرية، حيــث شــلَّ اإلنفــاق العســكري عــام 2020 حنــو 37.5% مــن إمجــايل اإليــرادات احلكوميــة، و%28.6 

ــة30. ــات احلكوم مــن إمجــايل نفق

ــة  ــت اقتصادي ــود جامــدة، ســواء اكن ــة 83.6% مــن إيراداهتــا و60.3% مــن نفقاهتــا عــى بن هلــذا، تنفــق احلكومــة األردني
)أجــور وفوائــد قــروض(، أو وظيفيــة )اإلنفــاق العســكري واألمــي31(. وبنــاًء عــى ذلــك، يتطلــب تعزيــز اإلنفــاق االجمتــايع يف 
األردن إصاحــات ماليــة هيلكيــة طويلــة األجــل هبــدف تقليــل الديــن العــام وخدمــة الديــن والتاليــف ذات الصلــة ملوظــي اخلدمــة 

املدنيــة، فضــًا عــن النفقــات العســكرية واألمنيــة.

ينبــي أال تكــون هــذه اإلصاحــات مرتبطــة باإلنفــاق وحــده، فاحلكومــة األردنيــة تواجــه مشــكات أكــر تعقيــدًا تتعلــق بتعبئــة 
ــاجت احملــي  ــن الن ــام 2019 حنــو 14.8% م ــة ع ــب األردني ــدات الرضائ ــت عائ ــال، بلغ ــة. عــى ســبيل املث ــرادات العام اإلي
اإلمجــايل )اجلهــد الرضيــي(، أي أقــل مــن النســب الــي حققهــا العديــد مــن دول املنطقــة، مبــا يف ذلــك مــر )%15.4( 
وتركيــا )17.1%( واملغــرب )22.3%( وتونــس )22.8%(32. وتشــر هــذه األرقــام إىل عــدم فاعليــة حتصيــل احلكومــة األردنيــة 
للرضائــب وإدارهتــا لقضيــة الهــرب الرضيــي. وتمتتــع احلكومــة بإمانيــة إجــراء تعبئــة رضيبيــة مزتايــدة، إال أن ذلــك يتطلــب 
إرادة سياســية وعدالــة رضيبيــة معــززة عــر االنتقــال تدرجييــا مــن االعمتــاد عــى الرضائــب التنازليــة )رضيبــة املبيعــات أو 

ــارشة. ــة ومب ــب تصاعدي ــارشة األخــرى( إىل رضائ ــب غــر املب الرضائ

عــى ســبيل املثــال، أدى إصــاح رضائــب الدخــل املدعــوم مــن صنــدوق النقــد الــدويل عــام 2018 إىل احتجاجــات يف العامصــة 
ــان، قادتــه النقابــات املهنيــة األردنيــة والقطــاع اخلــاص عــى وجــه اخلصــوص، حيــث اعتــرت هــذه اجلهــات أن اإلصاحــات  معَّ

 https://bit.ly/3lwhZQ7 2021 وزارة املالية، نرة مالية احلكومة العامة، اكنون ثاين  29

  https://bit.ly/3rVbCXw وزارة املالية، نرة مالية احلكومة املالية العامة، نفس املصدر السابق  30

حسابات املؤلف اخلاصة استنادًا إىل البيانات الرمسية.  31

ــة المنــو )1(، منتــدى االســراتيجيات  ــة 2021 مــا بــن كوفيــد واســتعادة جعل ــة العامــة للســنة املالي منتــدى االســراتيجيات األردين، املزياني  32
 https://bit.ly/3rZ74Qe  2020 األردين، 
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اكنــت قاســية جــدًا يف التعامــل مــع الهــرب الرضيــي33. يف هــذه احلالــة، لــو متكنــت احلكومــة مــن إنفــاذ التريــع عــر إقنــاع 
عامــة النــاس بأنــه سيحســن العدالــة الرضيبيــة، لــان مــن األهســل سياســيا متريــر اإلصــاح. وهــذا يشــر أيضــا إىل احلاجــة 

إىل مضــان العدالــة الرضيبيــة يف األردن هبــدف تعزيــز اســتعداد النــاس لدفــع الرضائــب.

وبفحــص هيــل اإليــرادات الرضيبيــة األردنيــة، يتضــح أن نظــام حتصيــل الرضائــب يف األردن يعــاين مــن املخــاوف املتعلقــة 
بعــدم الكفــاءة. عــى ســبيل املثــال، تركــز اإليــرادات الرضيبيــة يف األردن حــول مصــدر واحــد فقــط، وهــو رضيبــة املبيعــات 
ــي  ــب ال ــرادات الرضائ ــن إمجــايل إي ــات 70.6% م ــة املبيع ت رضيب ــام 2019، شــلكَّ ــي ع ــارشة(. ف ــر املب ــب غ )الرضائ
لهــا احلكومــة )انظــر الشــل 7(. وعــاوة عــى ذلــك، ُتعــد اإليــرادات الرضيبيــة الــي مت حتصيلهــا مــن الــراكت  حصَّ
الفرديــة )0.9%( منخفضــة جــدًا مقارنــة حبجــم هــذا القطــاع مــن االقتصــاد األردين ومســتوى نشــاطه االقتصــادي، حيــث 
تشــلِّ الــراكت الفرديــة )الــراكت الصغــرة واملتوســطة( 95% مــن املؤسســات االقتصاديــة يف األردن34. ومــع ذلــك، فهــي 
تقــدِّم 0.9% فقــط مــن رضائــب األردن، مقابــل 16.8% تدفعهــا الــراكت الكبــرة الــي تشــلِّ 5% فقــط مــن املؤسســات 

ــة. ــة األردني االقتصادي

وتشــر هــذه االختافــات يف مصــادر اإليــرادات الرضيبيــة إىل الهــرب الرضيــي الكبــر بــن الــراكت الصغــرة واملتوســطة. 
ــة بســبب الهــرب  ــرادات الرضيبي ــن اإلي ــار دوالر ســنويا م ــة حنــو 1.128 ملي ــة، ختــر احلكوم ــرات الرمسي ــا للتقدي فوفق
الرضيــي35، مــا ميثــل حنــو 17% مــن اإليــرادات الرضيبيــة الــي يــم حتصيلهــا ســنويا. وتعــود هــذه التشــوهات يف النظــام 
الرضيــي إىل حلــول حتصيــل الرضائــب الهسلــة الــي تتبناهــا احلكومــة، مــا يعــي أنــه مــن األهســل عــى احلكومــة زيــادة 
عائداهتــا الرضيبيــة عــن طريــق زيــادة رضائــب املبيعــات بــداًل مــن حتصيــل رضائــب الدخــل. مكــا يقــال إن سياســات صنــدوق 
النقــد الــدويل تســامه يف هــذا الهنــج احلكــويم، فعــادًة مــا متيــل احلكومــات إىل اســتخدام مصــادر هسلــة لتحصيــل الرضائــب 
لتلبيــة متطلبــات صنــدوق النقــد الــدويل املمتثلــة يف زيــادة اإليــرادات العامــة وتقليــل جعــز املزيانيــة ومســتويات الديــن العــام36.

وميثــل هــذا الطابــع غــر الرمســي أحــد العوامــل الــي حتــول دون بنــاء نظــام محايــة اجمتاعيــة أكــر فاعليــًة، فهــو ال يقتــر 
عــى حرمــان العــامل مــن حقهــم يف الضــامن االجمتــايع والتأمــن الــي حفســب، بــل يــؤدي أيضــا إىل اخنفــاض 
اإليــرادات الرضيبيــة، وبالتــايل اخنفــاض مــوارد متويــل نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف األردن. هلــذه األســباب، جيــب تقليــص 

جحــم القطــاع غــر الرمســي.

 Ronja Shiffer, Protest as the last straw- A Report on Jordan’s Tax Reform in 2018, Friedrich Ebert Stiftung Jordan and  33
Iraq, 2018, Amman. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/15020.pdf

البنك املركزي األردين، دليل املروعات الصغرة، 2017، معان  34
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/SME_Guide_Arabic_Final_27_4_2017.pdf

العريب اجلديد، الهرب الرضيي يف األردن، براجم إلكرونية للتاعب بالبيانات، ؟؟؟  35
 https://bit.ly/3Cgv4mt

دانة جريل، موازنة 2017، كيف ستصلح احلكومة االقتصاد باملزيد من الرضائب؟، حر، 2017  36
  https://bit.ly/3zrEjgW

https://bit.ly/3Cgv4mt
https://bit.ly/3zrEjgW
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الشل 4: رضيبة املبيعات أكر من ثليث احلصيلة

املصدر: بيانات وزارة املالية، األردن

تــوحض الفقــرات أعــاه التحديــات اهليلكيــة الــي تواجــه احلكومــة األردنيــة بســبب قدرهتــا املاليــة، ويه ذات شــقن: أواًل، مجــود 
اإلنفــاق احلكــويم؛ وثانيــا، عــدم كفــاءة حتصيــل الرضائــب. وإىل أن يــم حــل هاتــن املســألتن، لــن تمتتــع احلكومــة األردنيــة 

بالقــدرة املاليــة الازمــة لتحســن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة.

V. صندوق النقد الدويل واألردن

بــدأت عاقــة األردن مــع صنــدوق النقــد الــدويل عــام 1989، حــن طلــب األردن مســاعدة صنــدوق النقــد الــدويل بعــد أزمــة 
اقتصاديــة حــادة عصفــت باململكــة يف أواخــر المثانينيــات مــن القــرن املــايض. مت توقيــع االتفاقيــة األوىل )اتفــاق االســتعداد 
االئمتــاين( عــام 1989 هبــدف تقليــل العجــز. وأعقــب هــذه االتفاقيــة ســت اتفاقيــات أخــرى، وصــواًل إىل »ختــرُّج« األردن مــن 
هــذه الــراجم أول مــرة عــام 37.2014 وقمســت دراســة هاريغــان وآخريــن )2006( اتفاقيــات اإلصــاح هــذه إىل ثــاث مراحــل:

)1( “امتــدت املرحلــة األوىل خــال فــرة وجــزية هشــدت “لرلــة” القطــاع املــايل وحســاب رأس املــال ونظــام ســعر الــرف، 

وبلغــت ذروهتــا يف أزمــة بنكيــة مزدوجــة وأزمــة معلــة. )2( امــدت املرحلــة الثانيــة بــن عــايم 1992 و1999، ومتــزيت باســتقرار 
االقتصــاد اللكــي وبــدء معليــة حمــدودة لإلصــاح اهليلكــي رافقهــا انتعــاش قصــر يف معــدل المنــو يف منتصــف التســعينيات. 
)3( امتــدت املرحلــة الثالثــة بــن عــايم 2000 و2004، ومتــزيت جبهــود إصاحيــة أكــر تضافــرًا يف ظــل النظــام اجلديــد لمللــك 

عبــد اهلل الثــاين، حيــث بلــغ متوســط معــدل المنــو الســنوي 5.4% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل«38.

 https://bit.ly/3fFBi5K  37

ــرط والمنــو  ــاؤل املف ــن التف ــة م ــدويل يف األردن: حال ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــغ. »صن ــد ســعيد، وتشــينغانغ وان ــان، جــن، وحام هاريغ  38
 .292-263  :)2006(  3 رمق   ،1 الدوليــة  املنمظــات  اســتعراض  املــراوغ«. 
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وهشــد االقتصــاد األردين حتســنا بعــد ختــرُّج األردن مــن هــذه الــراجم، حيــث بلــغ متوســط معــدل المنــو االقتصــادي خــال 
الفــرة مــن 2004 إىل 2008 حنــو 7%.39 إال أن األزمــة املاليــة العامليــة واالضطرابــات اإلقلمييــة الــي أعقبــت الربيــع العــريب، 
ــغ  ــام 2011. فبل ــد ع ــة بع ــة يف اململك ــة ومالي ــة اقتصادي ــة يف األردن، تســببت يف أزم ــوارد الدول ــن ســوء إدارة م فضــًا ع
متوســط معــدل المنــو االقتصــادي الســنوي يف األردن خــال الفــرة مــن 2011 إىل 2018 حنــو 2.2%. وعــاوة عــى ذلــك، 

ارتفعــت معــدالت البطالــة والديــن العــام ارتفاعــا هائــًا.

ــة  ــت »اتفاقي ــذا وقع ــرى، ل ــرة أخ ــدويل م ــد ال ــدوق النق ــب مســاعدة صن ــة إىل طل ــة األردني ــرت احلكوم ــك، اضط ــة لذل ونتيج
االســتعداد االئمتــاين ملــدة 36 هشــرًا« مــع صنــدوق النقــد الــدويل عــام 2012، وهتــدف هــذه االتفاقيــة إىل دمع اإلصاحــات 
ــا  ــا مدعوم ــًا مالي ــت »تعدي ــذه اإلصاحــات. وتضمن ــذ ه ــاري دوالر لتنفي ــى ملي ــاء، وحصــل األردن ع ــاع الكهرب ــة وقط املالي
ــتعادة  ــة يف اس ــاء الوطني ــة الكهرب ــاعدة رشك ــاء ملس ــاع الكهرب ــاملة يف قط ــات ش ــة، وإصاح ــات رضيبي ــاق وإصاح باإلنف
التلكفــة40. ولتمتكــن مــن ذلــك، تعــن عــى احلكومــة األردنيــة رفــع الــدمع عــن الكهربــاء لــألرس الــي تســهلك أكــر مــن 600 

ــة” أســعار الوقــود42. كيلــوواط هشريــا41، إضافــة إىل “لرل

مكــا وقــع األردن عــام 2016 اتفاقيــة »تهسيــل الصنــدوق املمــدد ملــدة 36 هشــرًا« مــع صنــدوق النقــد الــدويل، والــي هتــدف 
ــق  ــة تتعل ــذ هــذه االتفاقي ــة لتنفي ــة 2025. واكنــت اإلصاحــات الرئيســية املطلوب ــة وفــق رؤي إىل دمع أجنــدة األردن اإلصاحي
بالدرجــة األوىل بتعزيــز الضبــط املــايل وحتســن بيئــة األمعــال وتعزيــز التوظيــف43. ومبوجــب رشوط هــذه االتفاقيــة، هيــدف 
الضبــط املــايل املتفــق هيلع إىل ختفيــض »رضيبــة املبيعــات العامــة واإلعفــاءات امجلركيــة، وتعديــل قانــون رضيبــة الدخــل«. 
وشــدد صنــدوق النقــد الــدويل عــى “رضورة اســرداد التلكفــة التشــغيلية” للكهربــاء، وتوحيــد “ســلطة امليــاه يف األردن”،44 مــا 
يعــي رفــع الــدمع عــن خدمــات امليــاه والكهربــاء. ومل يتضــح بعــُد مقــدار مــا ســتدَّخره احلكومــة األردنيــة مــن ذلــك. وجيــادل 

املســؤولون بــأن إلغــاء دمع الكهربــاء مــن شــأنه أن يســاعد يف ختفيــض ديــون رشكــة الكهربــاء الوطنيــة األردنيــة.

لــت الســلطات إىل أحــدث اتفاقيــات  ويف اكنــون الثــاين 2020، قبــل هشريــن فقــط مــن انتشــار جاحئــة كورونــا يف األردن، توصَّ
تهسيــل الصنــدوق املمــدد مــع صنــدوق النقــد الــدويل ملــدة أربــع ســنوات. وهتــدف هــذه االتفاقيــة بشــل أســايس إىل حتســن 
القــدرة التنافســية لبيئــة األمعــال والمنــو الشــامل. وعــى عكــس االتفاقيــات الســابقة، مل تركــز هــذه االتفاقيــة عــى اإلصاحــات 

املاليــة، باســتثناء معاجلــة الهــرب الرضيــي وإصــاح اإلدارة الرضيبيــة هبــدف حتســن حتصيــل الرضائــب45.

 https://bit.ly/3kmPja4  39

  IMF, Press Release: IMF Reaches Staff-Level Agreement with Jordan on its Request to Support a National Reform Program  40
Through a Stand-By Arrangement, July 2012 https://bit.ly/3xFJ3ip

 https://www.ammonnews.net/article/162776  41

 https://bit.ly/3krmycq  42

 IMF,  Press Release: IMF Reaches Staff-Level Agreement with Jordan on a Three-Year Extended Fund Facility, June 2016.  43
 https://bit.ly/3yFVqMm

  IMF, Press release 16/381 IMF Executive Board Approves US$723 million Extended Arrangement Under the Extended Fund  44
Facility for Jordan, 2016. https://bit.ly/2VOHQbi
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صندوق النقد الدويل والرضائب يف األردن

عــى غــرار بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل التقليديــة، اكن ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة وإصــاح إدارة الرضائــب مســألتن 
ــب« صنــدوق النقــد الــدويل  رئيســتن يف اســراتيجية صنــدوق النقــد الــدويل يف األردن بعــد عــام 2011. وبشــل عــام، »رحَّ
ــة بــن عــايم 2011 و2021. عــى ســبيل  ــة العامــة الــي اختذهتــا احلكومــة األردني ــط أوضــاع املالي مبعظــم إجــراءات ضب
املثــال، رحــب صنــدوق النقــد الــدويل عــام 2012 »جبهــود الســلطات لزيــادة اإليــرادات، ودمع مســاعهيا الراميــة إىل القضــاء 
عــى اإلعفــاءات واالمتيــازات الرضيبيــة غــر الفاعلــة الــي تضيــق القاعــدة الرضيبيــة، فضــًا عــن توســيع نطــاق تغطيــة النظــام 
الرضيــي )مبــا يف ذلــك عــن طريــق الرضائــب العقاريــة املعدلــة( الســهداف دافــي الرضائــب األثريــاء بشــل أفضــل.46 واكن 
مــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه اإلجــراءات عــام 2012 إىل عائــدات إضافيــة بنســبة 1.2% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل )%0.9 
مــن إلغــاء اإلعفــاءات الرضيبيــة، و0.3% مــن الرضائــب عــى الســلع المكاليــة، و0.2% مــن اإليــرادات غــر الرضيبيــة(. يف 
الواقــع، أشــاد املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل هبــذه اإلجــراءات يف العــام نفســه. ومــع ذلــك، جــادل املجلــس بــأن 
»املزيــد مــن الضبــط املــايل ســيكون رضوريــا عــى املــدى املتوســط   إلعــادة أرصــدة املاليــة العامــة واخلارجيــة إىل مســتوى 
مســتدام47. ومــن املفارقــات أن صنــدوق النقــد الــدويل أشــار يف العــام نفســه إىل احلاجــة إىل تقليــل »العــبء الرضيــي يف 

أســواق املنتجــات والعمــل«، األمــر الــذي »ميكــن أن يســاعد يف توفــر فــرص العمــل وخفــض البطالــة«48.

ــرادات غــر  ــب، وتراجــع اإلي ــة يف األردن إىل »ضعــف إدارة الرضائ ــرادات العام ــدويل ضعــف اإلي ــد ال ــدوق النق ــزو صن يع
الرضيبيــة، فضــًا عــن بــطء االقتصــاد 49. إضافــة إىل القــول بــأن ختفيــض التعريفــات امجلركيــة مــن االتفاقيــات التجاريــة قــد 
أدى إىل تراجــع اإليــرادات50. مكــا جــادل صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا بــأن »املخــاوف بشــأن التوتــرات االجمتاعيــة« تســببت 
بتعليــق »خطــط الــدجم« يف الفــرة بــن 2012 و2014، ومــع ذلــك، وعــى الــرمغ مــن إدراك صنــدوق النقــد الــدويل للتوتــرات 
االجمتاعيــة النامجــة عــن إجــراءات ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة، جــادل صنــدوق النقــد الــدويل بــأن الضبــط املــايل وخفــض 
الــدمع بــن عــايم 2012 و2014 »أثــر يف الغالــب عــى البنــوك والفنــادق واالتصــاالت الســلكية والاســلكية واألرس الغنيــة 
وغــر األردنيــن«، األمــر الــذي دعــا إىل تعديــات أوســع نطاقــا »للحــد مــن التشــوهات واحلفــاظ عــى القــدرة التنافســية«. 

واكن هلــذا بــدوره تأثــر هائــل عــى الطبقتــن الوســى والدنيــا يف األردن.

خــال فــرة الدراســة )2011-2021(، معلــت احلكومــة األردنيــة عــى تطويــر وتنفيــذ قانونــن لرضائــب الدخــل مدعومــن مــن 
صنــدوق النقــد الــدويل. فــي عــام 2014، أصــدرت احلكومــة قانــون رضائــب الدخــل الــذي اكن مــن املتوقــع أن يرفــع اإليــرادات 
ــدوق  ــة وفقــا لصن ــة بنســبة 2.5% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل إذا مت دجمــه مــع ختفيضــات اإلعفــاءات الرضيبي الرضيبي
النقــد الــدويل51. ومــع ذلــك، عــى الــرمغ مــن توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل وتنفيــذ هــذه اإلصاحــات، ارتفعــت نســبة اإليرادات 
الرضيبيــة بنحــو 0.5% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل بــن عــايم 2014 و2018، مكــا هــو مــوحض يف الــرمس البيــاين أدنــاه.

مشاورات املادة الرابعة لصندوق النقد الدويل مع األردن، أيار 2012 )تقرير صندوق النقد الدويل رمق 119/12(  46

اختتام املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل مشاورات املادة الرابعة لعام 2012 مع األردن، نيسان 2020.  47

مشاورات املادة الرابعة لصندوق النقد الدويل مع األردن، أيار 2012 )تقرير صندوق النقد الدويل رمق 119/12(  48

مشاورات املادة الرابعة لصندوق النقد الدويل مع األردن، حزيران 2014 )تقرير صندوق النقد الدويل رمق 152/14(  49

وهــذا يــدل عــى التناقضــات يف سياســات صنــدوق النقــد الــدويل؛ حيــث رحــب صنــدوق النقــد الــدويل بتحريــر التجــارة يف وقــت ســابق يف   50
ــن. ــرن احلــادي والعري ــن الق ــد األول م العق

مشاورات املادة الرابعة لصندوق النقد الدويل مع األردن، حزيران 2014 )تقرير صندوق النقد الدويل رمق 152/14(  51
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وإضافــة إىل ذلــك، ُتظهــر البيانــات املتاحــة أن احلكومــة األردنيــة قــد رفعــت أســعار الوقــود والجسائــر واملابــس والكحــول عــام 
2016 عــر ختفيــض رضيبــة املبيعــات واإلعفــاءات امجلركية52. 

واســمتر الهنــج نفســه فميــا يتعلــق بالرضائــب يف األردن عــام 2018، حيــث دمع املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل 
اســمترار الضبــط املــايل التدرجيــي والثابــت، وقــد جشعــه الــزتام الســلطات مبواصلــة إلغــاء اإلعفــاءات مــن رضيبــة املبيعــات 
العامــة والرســوم امجلركيــة53. وانعكــس ذلــك يف إلغــاء املزيــد مــن اإلعفــاءات الرضيبيــة عــى املبيعــات مــن املوازنــة العامــة 
للحكومــة األردنيــة لعــام 2018. وعــاوة عــى ذلــك، نتــج عــن ذلــك قانــون جديــد لرضائــب الدخــل هيــدف يف املقــام األول إىل 
ــذه  ــؤدِّ ه ــرى، مل ت ــرة أخ ــة«.54 وم ــل الدولي ــة الدخ ــر رضيب ــات جتــاه معاي ــراد والعائ ــل لألف ــة الدخ ــات رضيب ــض عتب »خف

اإلصاحــات إىل زيــادات كبــرة يف اإليــرادات الرضيبيــة للحكومــة األردنيــة مكــا هــو مــوحض يف الــرمس البيــاين أدنــاه.

الشل 5: تزايد احلصيلة الرضيبية

املصدر: بيانات وزارة املالية األردنية

ــاء  ــدة وإلغ ــب اجلدي ــز حــول إدخــال الرضائ ــب يف األردن يرك ــدويل جتــاه الرضائ ــد ال ــدوق النق ــام، اكن هنــج صن بشــل ع
ــة  ــوة الرائي ــاض الق ــا أدى إىل اخنف ــدالت التــم، م ــاع مع ــذه السياســات بارتف ــد ارتبطــت ه ــة. وق ــاءات الرضيبي اإلعف
ــاه ارتفــاع التــم يف الفــرات الــي هشــدت إدخــال رضائــب  لألردنيــن واخنفــاض دخلهــم. ويــوحض الــرمس البيــاين أدن

ــة. ــاءات الرضيبي ــاء اإلعف ــدة وإلغ جدي

اجلريدة الرمسية األردنية العدد 5411 تارخي 2016/7/21.  52

اختتام املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل ملشاورات املادة الرابعة مع األردن لعام 2017  53

مشاورات املادة الرابعة لصندوق النقد الدويل مع األردن، متوز 2017 )التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رمق 231/17(  54
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الشل 6: تزامن ارتفاع التمخض مع التعديالت الرضيبية

املصدر: بيانات وزارة املالية األردنية.

رشوط أو اقرتاحات: هل يمتتع األردن مبجال لملناورة يف سياساته االقتصادية؟

بشــل عــام، تنطــوي اتفاقيــات صنــدوق النقــد الــدويل مــع األردن عــى نوعــن مــن الــروط. األول: »معايــر األداء المكيــة«، 
والــي حتــدد بشــل مســبق »رشوطــا حمــددة قابلــة للقيــاس إلقــراض صنــدوق النقــد الــدويل، تتعلــق دامئــا مبتغــرات االقتصــاد 
اللكــي اخلاضعــة لســيطرة الســلطات. وتمشــل هــذه املتغــرات املجمعــات النقديــة واالئمتانيــة واالحتياطيــات الدوليــة واألرصــدة 
املاليــة واالقــراض اخلــاريج«55. والثــاين: املعايــر اهليلكيــة، والــي تمشــل »تدابــر اإلصــاح الــي غالبــا مــا تكــون غــر قابلــة 

للقيــاس الــي، لكهنــا رضوريــة لتحقيــق أهــداف الرنــاجم، وهتــدف إىل أن تكــون عامــات لتقيــم تنفيــذ الرنــاجم«56.

ــة،  ــرادات الرضيبي ــايل، وحتســن اإلي ــز امل ــض العج ــون، وخف ــض الدي ــة ختفي ــر األداء المكي ــة األردن، تمشــل معاي يف حال
واحلفــاظ عــى االســتقرار النقــدي. ومــن ناحيــة أخــرى، تتضمــن املعايــر اهليلكيــة تدابــر أكــر حتديــدًا، مثــل دجم »قمســي 
ــة لــإلرشاف عــى ماتــب دافــي الرضائــب الكبــرة  ــة الدخــل واملبيعــات يف قســم اإليــرادات، وتأســيس مديريــة مؤقت رضيب

ــام 2004 57. واملتوســطة« ع

أظهــرت مشــاورات املــادة الرابعــة بــن صنــدوق النقــد الــدويل والســلطات األردنيــة قبــل عــام 2016 أن الصنــدوق اكن أكــر 
ــة  ــر األداء المكي ــب معاي ــايل، إىل جان ــدمع امل ــة باســتخدام اســراتيجيات ال ــة العميق اخنراطــا يف دمع اإلصاحــات اهليلكي
التقليديــة، لتقليــل الديــون والعجــز املــايل. ومــع ذلــك، بعــد عــام 2016، اكنــت رشوط صنــدوق النقــد الــدويل اســمترارًا 
لإلصاحــات املطلوبــة بالفعــل يف الــراجم الســابقة، أو مثلــت إصاحــات هيلكيــة أقــل تتعلــق بشــل أســايس بإصــاح إدارة 
املاليــة العامــة عــر تعزيــز الشــفافية وكفــاءة حتصيــل الرضائــب. وإضافــة إىل ذلــك، أصبــح صنــدوق النقــد الــدويل أكــر دمعــا 
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لبنــاء شــبات األمــان االجمتــايع بعــد عــام 2016، إال أن هــذا التغيــر مل يكــن لــه تأثــر ملحــوظ عــى حتســن نظــام امحلايــة 
ــة يف األردن. االجمتاعي

يبــن اجلــدول 3 أدنــاه إجــراءات اإلصــاح اهليلكــي الرئيســية )الــروط( الــي طلهبــا صنــدوق النقــد الــدويل منــذ عــام 2004، 
ويتتبع تغيرهــا وتأثرها.

اجلدول 3: رشوط صندوق النقد الدويل املطلوبة منذ عام 2004 

استشارات املادة 
الرابعة )العام(

التدابري املطلوبةنوع الرشوطنوع االتفاقية

اتفاقية استعداد 2004 
ائمتاين

ختفيــض الديــن احلكــويم وإعــادة موازنــة تكوينــه لصــاحل الديــن . 1معاير األداء الي
احملي.

رفــع أســعار املنتجــات البروليــة وزيــادة الرضائــب األخــرى يف . 2
نيســان 2004 لتحقيــق هــدف العجــز املــايل البالــغ %3.9 مــن 

النــاجت احملــي اإلمجــايل.

الدولــة . 1معاير هيلكية أمــن  جــدد يف حممكــة  عســكرين  إحلــاق جمنديــن 
العســكرية. لملعاشــات  األهليــة  معايــر  وتضييــق 

حبلــول آذار 2004، جيــب دجم إداريت رضيبــة الدخــل واملبيعــات . 2
ــة  ــف وتأســيس مديري ــرادات القامئــة عــى الوظائ يف إدارة اإلي
الكبــرة  الرضائــب  دافــي  ماتــب  عــى  لــإلرشاف  مؤقتــة 

واملتوســطة.

دافــي . 3 لتدقيــق  املخاطــر  عــى  مبنيــة  تدقيــق  تطويــر خطــة 
واخلدمــات. الســلع  رضائــب 

ختفيــض نســبة غــر ملكفــن برضيبــة الســلع واخلدمــات إىل . 4
%10 مــن إمجــايل دافــي الرضائــب.

استخدام حساب خزينة واحد يف البنك املركزي األردين.. 5

ــة . 6 ــرف هبــا يف اخلــارج ملراجع ــق مع ــة تدقي ــع رشك ــد م التعاق
حســابات البنــك املركــزي األردين لعــام 2003.

البيانات املالية، مع تقدمي مراجعة من رشيك دويل.. 7

ال توجد اتفاقية 2007
)مناقشات مراقبة 
ما بعد الرناجم( 

ــة األخــرى، وحتســن . 1 وفــورات مــن التحويــات والنفقــات اجلاري
ــة  ــان االجمتــايع املســهدفة، وحتســن اإلدارة املالي شــبكة األم

العامــة.

القاعــدة . 2 توســيع  طريــق  عــن  الدخــل  نظــام رضيبــة  تعزيــز 
. الرضيبيــة

إلغاء دمع املواد الغذائية بشل تدرجيي58.. 3

ــاجت . 4 ــن الن ــبة %60 م ــام بنس ــن الع ــد للدي ــقف جدي ــع س تري
احملــي اإلمجــايل لعــام 2011.

اختذت احلكومة األردنية اإلجراءين 2 و3 طواعية.  58
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اتفاقية استعداد 2012
ائمتاين

تنفيــذ قانــون لرضيبــة لدخــل حيقــق إيــرادات إضافيــة بنحــو %1 . 1معاير هيلكية
مــن النــاجت احملــي اإلمجايل.

اســتحداث نظــام مراقبــة االلــزتام يف نظــام املعلومــات اإلداريــة . 2
املــايل لتجسيــل الزتامــات اإلنفــاق واإلبــاغ عهنــا وحســاهبا 

ــة. ــن وزارة املالي ــة الصــادرة ع ــل املخصصــات النقدي مقاب

إعــداد مســودة تعديــات لقانــون البنــك املركــزي األردين لتعزيــز . 3
االســتقالية والرقابــة مبــا يمتــاىش مــع نصــاحئ صنــدوق النقــد 

الــدويل.

اإلعــان عــن اســراتيجية كهرباء/طاقــة متوســطة املــدى تتضمــن . 4
املدخــات املقدمــة مــن البنــك الــدويل، مبــا يف ذلــك جــدول زمــي 
وتدابــر ملســاعدة رشكــة الكهربــاء الوطنيــة يف اســتعادة التلكفــة.

زيادة أسعار الطاقة.. 5

تنفيذ جسل وطي موحد السهداف اإلعانات.. 6

تهسيل الصندوق 2016
املمدد

تقــدمي قانــون رضيبــة الدخــل اجلديــد إىل الرملــان )مبــا يتوافــق . 1معاير هيلكية
ــل  ــة الدخ ــدود رضيب ــك ح ــا يف ذل ــاجم، مب ــات الرن ــع تفامه م

ــل(. ــدالت، وتســعر التحوي ــل املع ــة، وهي الخشصي

تقــدمي مــروع قانــون املوازنــة العامــة لعــام 2017 إىل جملــس . 2
النــواب مبــا يمتــاىش مــع تفامهــات وتوقعــات الرنــاجم للفــرة 

2019-2017، مبــا يف ذلــك تقديــرات النفقــات الرضيبيــة.

تقــدمي إطــار معــل جديــد لإلعفــاءات الرضيبية إىل الرملــان لتقليل . 3
اإلعفــاءات مــن رضيبــة املبيعــات العامــة عــى الســلع واخلدمــات 

احملليــة واملســتوردة، واإلعفــاءات مــن الرســوم امجلركيــة.

نر اسراتيجية إدارة الدين العام.. 4

استمكال إعادة تنظم مديرية الدين العام.. 5

يف قطــاع امليــاه والطاقــة، جيــب عــى احلكومــة األردنيــة »نــر . 6
األســعار  تعديــل  وخيــارات  املتبــادل  الــدمع  حــول  دراســات 

ــط«. ــعار النف ــرُّ أس ــتجابة لتغ اس

اعمتــاد آليــة تعديــل تلقــايئ لرســوم الكهربــاء عــى أن يــم . 7
.2020 الثــاين  تفعيلهــا اعتبــارًا مــن 1 اكنــون 

ــة احلــد . 8 ــوزراء بشــأن كيفي ــس ال ــة ملجل تقــدمي خطــة معــل حمدث
ــاه عــى املــدى املتوســط. مــن خســائر قطــاع املي

تهسيل الصندوق 2020
املمدد

تقــدمي قانــون اســتمثار معــدل إىل الرملــان يلــي مجيــع املــواد . 1معاير هيلكية
قانــون  مــع توصيــات  املتعلقــة باحلوافــز الرضيبيــة متاشــيا 

االســتمثار.

اعمتــاد وإعــان خطــة مدهتــا ثــاث ســنوات، وتنفيذهــا عــى . 2
ــداًء مــن عــام 2021، مــن شــأهنا أن )أ(  مراحــل بالتســاوي ابت
ــه؛  ــة إلي ــس احلاج ــن مه يف أم ــط مب ــاء فق ــر دمع الكهرب حت
)ب( اســتخدام جــزء مــن املدخــرات الــي يــم توفرهــا للحــد مــن 
تعرفــة الكهربــاء لقطاعــات األمعــال الرئيســية، فضــًا عــن احتــواء 

ــة. ــاء الوطني خســائر رشكــة الكهرب

توســيع التخفيضــات املؤقتــة املســهدفة يف مســامهات الضــامن . 3
االجمتــايع مجليــع الــراكت الناشــئة اجلديــدة.

ــة . 4 تطبيــق نظــام التحقــق الرمقــي )نظــام التتبــع والتعقــب( ملراقب
ــر. ــب الجسائ ــغ واحلــد مــن هتري ــاج التب إنت

املصدر: إعداد الباحث
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بشــل عــام، ســامه صنــدوق النقــد الــدويل بشــل كبــر يف تجشيــع احلكومــة األردنيــة عــى تنفيــذ إصاحــات هيلكيــة يف نظــام 
الــدمع وتضييــق اإلنفــاق االجمتــايع، فضــًا عــن تريــع اخلصخصــة واالنفتــاح التجــاري. ومــع ذلــك، أفحســت رشوط صنــدوق 
النقــد الــدويل جمــااًل للحكومــة األردنيــة ميكِّهنــا مــن املنــاورة يف إجراءاهتــا بغيــة حتقيــق أهــداف صنــدوق النقــد الــدويل. يف 
ــة  ــر اهليلكي ــدويل بشــأن املعاي ــد ال ــدوق النق ــات صن ــة مــع األردن أن توصي ــادة الرابع ــع، ُتظهــر مراجعــة مشــاورات امل الواق
ومعايــر األداء الــي تركــت مســاحة اكفيــة للحكومــة األردنيــة إلدارة هــذه الظــروف. وإضافــة إىل ذلــك، مت حتقيــق غالبيــة هــذه 

اإلجــراءات باالتفــاق مــع احلكومــة األردنيــة، وقــد اقرحــت احلكومــة األردنيــة العديــد مهنــا.

وفميــا يتعلــق باإلنفــاق االجمتــايع، ميكــن تقســم هنــج صنــدوق النقــد الــدويل حيــال خمططــات اإلنفــاق االجمتــايع يف األردن 
إىل فرتــن رئيســيتن: مــا قبــل عــام 2016، ومــا بعــد عــام 2016. ويف لكتــا الفرتــن، دمع صنــدوق النقــد الــدويل تقليــص 
مشوليــة اإلنفــاق االجمتــايع واعمتــاد ختصيــص أكــر كفــاءة لإلنفــاق االجمتــايع عــر املســاعدة املســهدفة. ومــع ذلــك، اكن 
صنــدوق النقــد الــدويل قبــل عــام 2016 أكــر مبــارشة فميــا يتعلــق خبفــض اإلنفــاق االجمتــايع، حيــث مت التعامــل معــه عــى 
أنــه عــبء مــايل عــى مزيانيــة احلكومــة األردنيــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، احنــر تجشيــع صنــدوق النقــد الــدويل بعــد عــام 
2016 عــى التخصيــص األفضــل لإلنفــاق االجمتــايع، دون املطالبــة بإجــراء ختفيضــات كبــرة فيــه، لكنــه يواصــل طلــب رفــع 

الــدمع عــن امليــاه والكهربــاء، عــى الــرمغ مــن أن لكهيــام رضوري لتحقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة لعــام 2030.

ــة لإلنفــاق العــام واإلنفــاق االجمتــايع يف األردن  ــام اإلمجالي ــدويل، ال ُتظهــر األرق ــدوق النقــد ال ــرمغ مــن هنــج صن وعــى ال
اخنفاضــا كبــرًا )انظــر الشــلكن 10 و11(. بعبــارة أخــرى، ميكــن القــول إن بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل مل تــؤد إىل تغيــر 
ــايل  ــز امل ــا زال العج ــال، م ــى ســبيل املث ــة املعمتــدة يف األردن. ع ــر يف سياســات االقتصــاد اللكــي والسياســات املالي كب
للحكومــة األردنيــة، باســتثناء املنــح، مشــاهبا أو حــى أعــى مــن متوســطه يف الفــرة مــن 2008 إىل 2020 59، وذلــك عــى 

الــرمغ مــن تنفيــذ بــراجم اتفاقيــة االســتعداد االئمتــاين واتفاقيــة تهسيــل الصنــدوق املمــدد مــع صنــدوق النقــد الــدويل.

مل تنخفــض نســبة اإلنفــاق العــام إىل النــاجت احملــي اإلمجــايل بشــل ملحــوظ. وعــى الــرمغ مــن تنفيــذ اتفاقيــة االســتعداد 
االئمتــاين بــن عــايم 2012 و2016، ارتفعــت نســبة اإلنفــاق العــام إىل النــاجت احملــي اإلمجــايل مــن 26.93% عــام 2012 
إىل 28.06% عــام 2016. وباملثــل، عــى الــرمغ مــن توقيــع اتفاقيــة تهسيــل صنــدوق ممــدد أخــرى يف الفــرة مــن 2016 إىل 
ــام 2020،  ــام 2016 إىل 31.14% ع ــن 28.06% ع ــاجت احملــي اإلمجــايل م ــام إىل الن ــاق الع 2020، زادت نســبة اإلنف

مكــا هــو مــوحض يف الشــل 11. ومــع ذلــك، ميكــن أن نعــزو هــذه الزيــادة يف اإلنفــاق العــام إىل زيــادة خدمــة الديــن، حيــث 
ارتفعــت نســبة خدمــة الديــن إىل النــاجت احملــي اإلمجــايل مــن 3.8% عــام 2010 إىل 9.4% عــام 2020، مكــا هــو مــوحض 
يف الشــل 12. واألمه مــن ذلــك أن خدمــة الديــن اكنــت مصــدرًا رئيســيا الســهاك اإليــرادات احلكوميــة العامــة، حيــث شــلكت 

حنــو 41.3% مــن إمجــايل اإليــرادات احلكوميــة عــام 2020، مقابــل 9.3% عــام 2010 )الشــل 6(.

بلــغ متوســط جعــز املاليــة العامــة باســتثناء املنــح 6.98% مــن نســبة النــاجت احملــي اإلمجــايل بــن عــايم 2008-2020، واســمتر العجــز   59
الســنوي حــول هــذه النســبة خــال الفــرة 2020-2008.
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الشل 7: عدم استدامة االنضباط املايل

املصدر: حسابات املؤلف اخلاصة بناء عى بيانات وزارة املالية والبنك املركزي األردين.

الشل 8: تطور لك من اإليرادات العامة والنفقات العامة

املصدر: حسابات املؤلف اخلاصة بناء عى بيانات وزارة املالية والبنك املركزي األردين
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الشل 9: ارتفاع مضطرد يف خدمة الدين

املصدر: حسابات املؤلف اخلاصة بناء عى بيانات وزارة املالية والبنك املركزي األردين

الشل 10: خدمة الدين وتآلك الرباح املايل

املصدر: حسابات املؤلف اخلاصة بناء عى بيانات وزارة املالية والبنك املركزي األردين.

صندوق النقد الدويل واألردن خالل أزمة كورونا

ــا  ــا واجمتاعي ــه اململكــة الصغــرة تواجــه وضعــا اقتصادي ــذي اكنــت في ــا العــامل واألردن يف الوقــت ال رضبــت جاحئــة كورون
معقــدًا. فقبــل وصــول اجلاحئــة إىل األردن، اكنــت معــدالت البطالــة قــد بلغــت 19.1% يف هنايــة عــام 2019. مث وصــل هــذا 
املعــدل إىل 25% يف هنايــة الربــع األول مــن عــام 2021. وباملثــل، اكن العــامل غــر الرمسيــن يف األردن مه األكــر تــرضرًا 
ــة عــام  ــة بالنــاجت احملــي اإلمجــايل مــن 96.6% هناي ــك، ارتفعــت نســبة الديــن العــام مقارن مــن اجلاحئــة. وعــاوة عــى ذل
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2019 إىل 111.65% حبلــول هنايــة عــام 2020 60. كمــا تســببت اجلاحئــة بتعطيــل املصــادر الرئيســية لــرأس املــال األجنــي 

يف األردن، مثــل الســياحة وحتويــات املغربــن والصــادرات. لــذا، أدت جاحئــة كورونــا إىل تفــامق الوضــع االقتصــادي 
واالجمتــايع املعقــد أصــًا يف األردن.

قبــل ثاثــة أهشــر مــن بــدء انتشــار اجلاحئــة يف األردن، توصــل صنــدوق النقــد الــدويل إىل »اتفاقيــة عــى مســتوى املوظفــن مــع 
األردن بشــأن تهسيــل الصنــدوق املمــدد ملــدة أربــع ســنوات«61. وتركــزت االتفاقيــة عــى تعزيــز المنــو وحتفــزي توفــر فــرص العمل، 
فضــًا عــن تعزيــز االســتقرار اخلــاريج واملــايل وزيــادة الشــفافية وحتســن اإلنفاق االجمتــايع62. ولتحقيــق هذه األهــداف، ركزت 

االتفاقيــة عــى برنــاجم اإلصــاح األردين امخلــايس الــذي قدمتــه احلكومــة األردنيــة يف مبــادرة لنــدن عــام 2019 63.

يمتحــور برنــاجم اإلصــاح هــذا عــى »أجنــدة إصــاح دامعــة للمنــو تســتند إىل تدابــر هتــدف إىل حتســن اإلدارة الرضيبيــة 
ــة  ــف األمعــال، إضاف ــف تالي ــام، وختفي ــاع الع ــة يف القط ــر فاعلي ــن اســتمثار أك ــي، فضــًا ع ــن الهــرب الرضي واحلــد م
إىل تدابــر هتــدف إىل تعزيــز شــفافية احلكومــة ومنــاخ االســتمثار. وتمشــل اإلصاحــات الرئيســية خفــض أســعار الكهربــاء 
للــراكت لتحســن القــدرة التنافســية عــر إصــاح تعرفــة الطاقــة يف األردن، وذلــك عــر »تقليــل الــدمع املتبــادل الــذي تســامه بــه 
الــراكت وتتلقــاه األرس«64، إىل جانــب وضــع خطــة خلفــض تاليــف اإلنتــاج وتوجيــه اإلعانــات لــألرس الــي حتتاجهــا فقــط«. 
وبنــاًء هيلع، وافــق املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل عــى تزويــد األردن مببلــغ 1.3 مليــار دوالر لــدمع تنفيــذ الرنــاجم.

وعــى الــرمغ مــن أن اتفاقيــة تنفيــذ هــذا الرنــاجم قــد أبرمــت قبــل جاحئــة كورونــا، إال أن هــذا الرنــاجم ميثــل تقدمــا إضافيــا 
ــاجم عــى حتســن التوظيــف واحلــد  ــث ركــز الرن ــدويل جتــاه األردن بعــد عــام 2016. حي ــد ال ــدوق النق يف تغــرُّ هنــج صن
مــن الفقــر عــن طريــق حتســن االســتمثارات العامــة )عــر مشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص( وخفــض تاليــف 
األمعــال عــر خفــض أســعار الكهربــاء. ومــن هنــا، بــدأ صنــدوق النقــد الــدويل يف اعمتــاد »الهنــج الكيــزني« يف التعامــل مــع 
ــة. فمبوجهبــا،  ــة الــي حددهــا صنــدوق النقــد الــدويل يف هــذه االتفاقي االقتصــاد األردين. وجتــى ذلــك يف املعايــر اهليلكي
اكنــت اهليــات الفرعيــة خمتلفــة متامــا عــن اهليــات يف االتفاقيــات الســابقة. وتتعلــق غالبيــة املعايــر اهليلكيــة يف هــذه االتفاقيــة 

بتحســن بيئــة األمعــال وتعزيــز المنــو االقتصــادي الشــامل.  

ونتيجــة لذلــك، عندمــا وصلــت جاحئــة كورونــا إىل األردن، أعلــن صنــدوق النقــد الــدويل عــن رضورة تعديــل طرائــق الرنــاجم 
«65. وهكــذا، وافــق صنــدوق النقــد الــدويل »عــى تزويــد األردن  ملســاعدة األردن يف التكيــف واحتــواء »الظــروف رسيعــة التغــرُّ
مببلــغ إضــايف بلــغ 396 مليــون دوالر مكســاعدة طارئــة لــألردن ملواجهــة اجلاحئــة66”. مت تقــدمي هــذه املســاعدة املاليــة الطارئــة 

 https://bit.ly/3k3UiMB .2021 نرة مالية احلكومة، املجلد 23، العدد اخلامس، حزيران  60

20L26 IMF, Press Release مرجع سابق الذكر  61
https://bit.ly/3z1UBOk

املرجع السابق.  62

ــدمع االســتمثار والمنــو والوظائــف يف األردن. حــاول  ــدن ل ــا واألردن يف لن ــا بريطاني ــا كبــرًا تنمظــه حكومت ــدن مؤمتــرًا دولي ــادرة لن تعــّد مب  63
املؤمتــر دمع االقتصــاد األردين عــن طريــق حشــد القــادة السياســين العامليــن واملســتمثرين والرؤســاء التنفيذيــن للــراكت الدوليــة لاســتمثار 

األردن. يف 
تقرير صندوق النقد الدويل رمق 101/20  64

 IMF, IMF Executive Board Approves US$1.3 billion Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility for Jordan,  65
March 2020. https://bit.ly/3k8R8qN

  IMF, Press Release 20/222: IMF Executive Board Approves US$ 396 Million in Emergency Assistance to Jordan to Address  66
the COVID-19 Pandemic, May 2020. https://bit.ly/3y0Ookf
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ــادة  ــن زي ــة ومتك ــات يف اململك ــزيان املدفوع ــات م ــة احتياج ــاعدة يف تلبي ــة “لملس ــة الريع ــب األداة املالي إىل األردن مبوج
اإلنفــاق عــى الرعايــة الصحيــة واالحتــواء ومســاعدات األرس والــراكت األكــر تــرضرًا مــن أزمــة كورونــا”67. 

فميــا يتعلــق باإلنفــاق االجمتــايع، واصــل صنــدوق النقــد الــدويل تبــي الرديــة نفهســا املمتثلــة يف حتســن »فاعليــة وكفــاءة« 
اإلنفــاق االجمتــايع بــداًل مــن دمع خمططــات اإلنفــاق االجمتــايع األكــر مشــواًل. ومــع ذلــك، دمع صنــدوق النقــد الــدويل توســيع 
برنــاجم التحويــات النقديــة لصنــدوق املعونــة الوطنيــة يف الفــرة بــن 2019-2021، إال أن ذلــك مل يــؤدِّ إىل زيــادة كبــرة يف 
إنفــاق الصنــدوق أو يف عــدد املســتفيدين. مكــا هشــدت نفقــات الصنــدوق زيــادة حمــدودة، حيــث ارتفعــت إىل 201 مليــون دينــار 

أردين عــام 2021 مقارنــًة بنحــو 145.5 مليــون دينــار أردين عــام 2020 68.

مكــا اعمتــد صنــدوق النقــد الــدويل تعريفــا منقحــا لإلنفــاق االجمتــايع يف الســياق األردين، حيــث يمشــل وفقــا لصنــدوق النقــد 
ــة  ــراجم امحلاي ــم والصحــة؛ )2( ب ــاق اجلــاري لقطــايع التعل ــة باألجــور يف إطــار اإلنف ــات غــر املتعلق ــدويل: »)1( املكون ال
ــة  ــة نوعي ــرات نقل ــل هــذه التغي ــك، مل متث ــع ذل ــة املدرســية«69. وم ــاجم التغذي ــة؛ )3( برن ــة الوطني ــدوق املعون ــة لصن االجمتاعي
أو تغيــرًا جذريــا يف هنــج صنــدوق النقــد الــدويل جتــاه اإلنفــاق االجمتــايع يف األردن. وعــى الــرمغ مــن اجلاحئــة والهنــج 
الكيــزني اجلديــد، مــا زال موقــف صنــدوق النقــد الــدويل ثابتــا مــن حيــث الركــزي عــى االســهداف والتوجيــه األفضــل لإلنفــاق 
االجمتــايع بــداًل مــن توســيع نطاقــه. يف الواقــع، هشــد صنــدوق النقــد الــدويل يف الســنوات القليلــة املاضيــة بعــض التغيــرات 
ــا وآخــرون، 2019(70.  ــة بإمجــاع واشــنطن )اكي ــه املتعلق ــه ومتطلبات ــق خبطاب ــة أو »املجــزأة« فميــا يتعل املؤسســية التدرجيي
عــى ســبيل املثــال، تزامنــا مــع األزمــة املاليــة العامليــة، بــدأ صنــدوق النقــد الــدويل يف احلــد مــن اســتخدام املصطلحــات املؤيــدة 
للســوق، مثــل: حتريــر القيــود، ولرلــة التجــارة، ولرلــة أســعار الفائــدة، والتعديــل اهليلكــي، وغرهــا )اكيــا وآخــرون، 2019(. 
ومــع ذلــك، وعــى الــرمغ مــن أن هــذا املوقــف ينطبــق عــى األردن إىل حــدٍّ مــا، إال أن املامرســة العامــة مل تــؤدِّ إىل تقليــص 

السياســات النيوليراليــة املؤيــدة للســوق، ومل تــؤدِّ إىل تعزيــز نظــام امحلايــة االجمتاعيــة األردين.

األثر االجمتايع لسياسات صندوق النقد الدويل

عــى الــرمغ مــن أن بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل مــع األردن اكنــت مهمــة للحفــاظ عــى اســتقرار االقتصــاد اللكــي لململكــة، 
والســميا بعــد الربيــع العــريب، إال أن األثــر االجمتــايع هلــذه السياســات اكن ســلبيا. بشــل عــام، مــا زال األردن يواجــه وضعــا 
اجمتاعيــا واقتصاديــا صعبــا عــى الــرمغ مــن تنفيــذ هــذه الــراجم. ولفهــم الوضــع االجمتــايع واالقتصــادي يف األردن بشــل 
أفضــل، ســينظر هــذا القســم يف املــؤرشات االجمتاعيــة واالقتصاديــة املختلفــة، وســيقمِّ التحديــات والتفاوتــات احلاليــة لفهــم 

كيفيــة نشــوهئا وعاقهــا احملمتلــة بسياســات صنــدوق النقــد الــدويل.

  IMF, Press Release 20/222, previous reference.  67

https://bit.ly/3oC5nHd .2021 نرة مالية احلكومة العامة، املجلد 23، العدد 7، آب  68

https://bit.ly/3zfaWzr .2020 IMF, Country Staff Report: Jordan Article IV Consultations, April  69

اكيــا، آيــي، ومايــك راي. »كيــف حتــرك إمجــاع واشــنطن داخــل صنــدوق النقــد الــدويل؟ تغــر جمــزتأ مــن المثانينيــات إىل تداعيــات أزمــة   70
عــام 2008«. مراجعــة االقتصــاد الســيايس الــدويل 26، رمق 3 )2019(: 409-384.

https://bit.ly/3oC5nHd
https://bit.ly/3zfaWzr
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فميــا يتعلــق مبهشــد التمنيــة البريــة األوســع، اكن أداء األردن أفضــل مــن الــدول املســتوردة للنفــط يف املنطقــة، وأضعــف قليــًا 
مــن الــدول املصــدرة للنفــط يف املنطقــة، وذلــك وفقــا ملــؤرش رأس املــال البــري لعــام 2020 الصــادر عــن البنــك الــدويل71. 
وعــى الــرمغ مــن تنفيــذ بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل عــى مــدار الســنوات العــرة املاضيــة، ومــن القــدرة املاليــة احملــدودة 
ــة رأس املــال البــري )الصحــة والتعلــم(  ــن مــن احلفــاظ عــى أداء مقبــول نســبيا مــن حيــث تمني ــة، إال أن األردن متكَّ للدول

مقارنــة بــدول املنطقــة.

الشل 11: خمرجات الصحة والتعلمي يف األردن متوسطة مقارنة باإلقلمي 

املصدر: مؤرش رأس املال البري للبنك الدويل

يقيــس مــؤرش رأس املــال البــري مقــدار رأس املــال البــري الــذي ميكــن أن يتوقــع الطفــل املولــود اليــوم بلوغــه عندمــا يبلــغ مــن العمــر 18 عامــا،   71
بالنظــر إىل خماطــر ســوء احلالــة الصحيــة وضعــف التعلــم الســائد يف الدولــة الــي يعيــش فهيــا. ويه مصممــة لتســليط الضــوء عــى كيفيــة 
تأثــر التحســينات يف نتــاجئ الصحــة والتعلــم احلاليــة عــى إنتاجيــة اجليــل املقبــل مــن العــامل، عــى افــراض أن األطفــال الذيــن يولــدون اليــوم 
يواجهــون عــى مــدى الســنوات الـــ18 املقبلــة الفــرص التعلمييــة واملخاطــر الصحيــة نفهســا الــي يواجههــا األطفــال يف هــذه الفئــة العمريــة حاليــا.
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مــن الناحيــة الصحيــة، يعــد متوســط   العمــر املتوقــع لــل مــن اإلنــاث والذكــور يف األردن مــن أدىن املعــدالت يف املنطقــة وفقــا 
لبيانــات البنــك الــدويل، )الشــكان 11 و12(. وإضافــة إىل ذلــك، يتبــن لنــا بفحــص بيانــات دائــرة اإلحصــاء األردنيــة أن األردن 
تواجــه حالــة حصيــة عامــة صعبــة. عــى ســبيل املثــال، مت تخشيــص إصابــة 51% مــن األردنيــن فــوق ســن امخلســن مبــرض 
الســكري72. كمــا مت تخشيــص 43% مــن النســاء بــن ســن 15-49 بفقــر الــدم، ويعــاين ثلــث األطفــال األردنيــن مــن فقــر الــدم. 
ويرتبــط تخشيــص فقــر الــدم ارتباطــا مبــارشًا بالفئــة االجمتاعيــة الــي ينــي إلهيــا الطفــل، حيــث »يــم تخشيــص 38% مــن 
األطفــال األكــر فقــرًا بفقــر الــدم، مقارنــة بـــنحو 18% فقــط مــن أطفــال األرس األكــر رفاهــا.73 مكــا أن هناك عاقــة واحضة بن 
عــدم املســاواة االجمتاعيــة واالقتصاديــة والوضــع الــي لألطفــال. عــى ســبيل املثــال، جسلــت العامصــة معــان عــام 2018 

أدىن معــدل لفقــر الــدم لــدى األطفــال )25%( مقارنــة باملــدن األقــل منــوًا مثــل جعلــون )41%( ومعــان )%37(.

الشل 12: العمر املتوقع لدى الذكور يف األردن يعادل متوسط املنطقة 

املصدر: قاعدة بيانات مؤرشات التمنية العاملية، البنك الدويل

 https://bit.ly/3syNnPe :مسح السان والصحة األرسية 2017-2018، دائرة اإلحصاءات العامة األردنية  72

مسح السان والصحة األرسية 2018-2017  73
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الشل 13: العمر املتوقع لدى اإلناث يتجاوز قليال متوسط املنطقة

املصدر: قاعدة بيانات مؤرشات التمنية العاملية، البنك الدويل

فميــا يتعلــق بالتعلــم، ُتظهــر املــؤرشات المكيــة العامليــة أن نظــام التعلــم األردين يعــاين مــن مشــكات كبــرة يف اجلــودة. عــى 
ســبيل املثــال، اكن أداء طــاب املــدارس األردنيــة أدىن مــن املتوســط العاملــي يف األقســام الثاثــة الختبــار الرنــاجم الــدويل 
لتقيــم الطلبــة لعــام 2018، مكــا أرشنــا ســابقا يف هــذا التقريــر. وإضافــة إىل ذلــك، يــوحض تقريــر مــؤرش رأس املــال البــري 
2020 أن 52% مــن الطــاب يف ســن 10 ســنوات يف األردن يعانــون مــن »فقــر التعــم«. بعبــارة أخــرى، »52% مــن األطفــال 

يف ســن العــارشة ال ميكهنــم قــراءة وفهــم نــص بســيط يف هنايــة املرحلــة االبتدائيــة. وهــذا أعــى مــن املتوســط يف املنطقــة 
)48%( ومــن متوســط مجموعــة الدخــل يف األردن )%38(«74.

 https://bit.ly/3zb6fGy  74
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وبالتــايل، أدى تــدين جــودة نظــام التعلــم العــام يف األردن إىل تعميــق عــدم املســاواة يف التعلــم يف اململكــة. عــى ســبيل 
املثــال، مييــل األردنيــون إىل إرســال أطفاهلــم إىل املــدارس اخلاصــة هبــدف احلصــول عــى تعلــم أفضــل جــودًة، حيــث يــدرس 
ــادة العــبء املــايل عــى األرس  ــؤدي إىل زي ــة خاصــة،7576 مــا ي حنــو 30% مــن الطــاب األردنيــن يف مــدارس مملوكــة ملكي
األردنيــة، فضــًا عــن زيــادة عــدم املســاواة يف التعلــم. وتظهــر املــؤرشات العامليــة أن عــدم املســاواة يف التعلــم واحض يف 
األردن. عــى ســبيل املثــال، »حصــل الطــاب مــن أغــى 20% مــن األرس يف األردن عــى 448 درجــة، بيمنــا حصــل الطــاب 
مــن أفقــر 20% عــى 384 درجــة، بفــارق 64 نقطــة عــى مقيــاس يــراوح مــن 300 )التحصيــل األدىن( إىل 625 )التحصيــل 
ــة )55 نقطــة(«77. وباملثــل، مــن املتوقــع يف األردن أن  العــايل(. ويعــّد هــذا الفــارق أكــر مــن الفــارق المنــوذيج يف 50 دول
يســتمكل الطفــل الــذي يبــدأ الدراســة يف ســن 6 ســنوات وينــي إىل أغــى 20% مــن األرس حنــو 11.7 عامــا دراســيا حبلــول 
ــارق  ــر 20% مــن األرس حنــو 10.7 أعــوام دراســية، أي أن الف ــل مــن أفق ــاده الثامــن عــر، بيمنــا يســتمكل الطف ــد مي عي

بيهنــام عــام درايس اكمــل«78.

ــة،  ــة األردني ــة احمللي ــن الــي والتعلــي بفشــل اســراتيجيات التمني ميكــن تفســر هــذا الوضــع املــردي عــى الصعيدي
وفشــل نظــام امحلايــة االجمتاعيــة الوطــي، فــاألردن اكن قــادرًا عــى تجسيــل أداء أفضــل مــن حيــث الوصــول إىل خدمــات 
الصحــة العامــة والتعلــم اجليــدة. ومــع ذلــك، فــإن ضعــف كفــاءة اإلنفــاق عــى هــذه اخلدمــات وعشــوائية حتديــد أولويــات جهــود 
اإلنفــاق ميكــن أن يعيقــا حتســن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة العــام يف اململكــة. عــى ســبيل املثــال، عــى الــرمغ مــن أن احلكومــة 
األردنيــة قــد حافظــت عــى مســتوى إنفاقهــا عــى الصحــة والتعلــم خــال تنفيــذ برناجمــي ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة مــع 
صنــدوق النقــد الــدويل يف الفرتــن 2012-2016 و2016-2020 )مكــا هــو مــوحض يف الــرمس البيــاين 13 أدنــاه(، إال أن 
اإلخفاقــات يف كا النظامــن التعلــي والــي مــا زالــت قامئــة79. في الواقــع، ُيظهــر حتليــل حمتــوى وثائــق صنــدوق النقــد 
الــدويل أن الصنــدوق مل يطلــب مــن احلكومــة األردنيــة أي ختفيضــات كبــرة يف اإلنفــاق عــى الصحــة والتعلــم. وحــى عندمــا 
ناقــش صنــدوق النقــد الــدويل خفــض أجــور القطــاع العــام، طلــب الصنــدوق مــن احلكومــة اســتبعاد قطــايع الصحــة والتعلــم 
مــن أي ختفيضــات مقصــودة. وعــاوة عــى ذلــك، طلــب صنــدوق النقــد الــدويل مــن احلكومــة زيــادة االســتمثارات يف هــذه 
املشــاريع عــن طريــق تنفيــذ مشــاريع رشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص. ومــع ذلــك، اشــرط صنــدوق النقــد الــدويل بعــض 

اإلصاحــات الــي أدت إىل بعــض اآلثــار االجمتاعيــة الســلبية.

يف عــام 2012، انتقــد صنــدوق النقــد الــدويل اإلنفــاق احلكــويم اإلضــايف الــذي تســببت فيــه بعض بــراجم امحلايــة االجمتاعية، 
والســميا: ارتفــاع فاتــورة األجــور )بنســبة 0.6 يف املائــة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل نتيجــة إلصــاح اخلدمــة املدنيــة الــذي 
اكن مــن املتوقــع أن حيقــق وفــورات عــى املــدى املتوســط(؛ ارتفــاع معاشــات التقاعــد والنفقــات الصحيــة )%0.3 مــن النــاجت 
احملــي اإلمجــايل(؛ واإلنفــاق عــى اإلســان واملســاعدات الطبيــة لاجئــن الســورين )%0.5 مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل(80.

 https://bit.ly/385xhn2  75

تشر تقديرات أخرى إىل أن 26.5% من الطاب يف األردن يدرسون يف مدارس خاصة.  76
 https://bit.ly/3gnTNfv  77

 https://bit.ly/3y8ax0a  78
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مبوجــب اتفاقيــة االســتعداد االئمتــاين للفــرة 2012-2016، اكن صنــدوق النقــد الــدويل يتتبَّــع خمصصــات احلكومــة لصنــدوق 
اإلعفــاءات الصحيــة )إعانــات البــاط امللــي لملــرىض احملتاجــن(، »مــع الركــزي عــى االســهداف لتجنــب ســوء املعاملــة«81. 
ويف عــام 2015، انتقــد صنــدوق النقــد الــدويل احلكومــة األردنيــة لتجاوزهــا خمصصــات املزيانيــة لصنــدوق الصحــة مبقــدار 
55 مليــون دينــار أردين. وتعامــل الصنــدوق مــع حتويــات األمــوال الصحيــة “مكحــرك رئيــي لاحنرافــات املاليــة”، مقــّدرًا 

ــذا الهنــج يف  ــام اإلضــايف82. واســمتر ه ــاق الع ــث اإلنف ــن حي ــاجت احملــي اإلمجــايل م ــن الن أهنــا تســامه بنحــو %0.9 م
ــة إىل  ــات احلكومي ــع التحوي ــدويل تتبُّ ــد ال ــدوق النق ــل صن ــث واص ــدد )2016-2020(، حي ــدوق املم ــل الصن ــة تهسي اتفاقي
صنــدوق الصحــة83. وبغيــة الســيطرة عــى التحويــات احلكوميــة إىل هــذا الصنــدوق، مت يف أوائــل عــام 2018 تنفيــذ أنمظــة 
ــة  ــر األهلي ــا ملعاي ــي، عــى أســاس زمــي حمــدد، ووفق ــوان املل ــة عــى الدي ــاءات الطبي ــح اإلعف ــر من ــث يقت ــدة »حي جدي
الصارمــة واألســعار احملــددة مســبقا«84. وتظهــر البيانــات املتاحــة أن صنــدوق النقــد الــدويل خيطــط خلفــض التحويــات مــن 

حنــو 278 مليــون دينــار أردين عــام 2017 )فعــي( إىل حنــو 162 مليــون دينــار أردين عــام 2024 )متوقــع(.

فميــا يتعلــق بصنــدوق النقــد الــدويل )2016-2020(، وعــى الــرمغ مــن تأكيــده عــى احلاجــة إىل زيــادة اإلنفــاق االجمتــايع 
يف األردن، مل يتغــر هنــج صنــدوق النقــد الــدويل جتــاه اإلنفــاق االجمتــايع. ومــع ذلــك، فميــا يتعلــق بالتعلــم. أعــرب صنــدوق 
ــال كفــاءة اإلنفــاق عــى قطــاع التعلــم، حبجــة أن أجــور املعملــن متثــل ضعــي  ــدويل عــام 2018 عــن »قلقــه« حي النقــد ال

نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف األردن85. 

يف عــام 2019، حــدد صنــدوق النقــد الــدويل حــدًا أدىن لإلنفــاق االجمتــايع يف األردن بلــغ 1.75 مليــار دينــار أردين، أي 
مــا يعــادل حنــو 6% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف ذلــك العــام86. ومــع ذلــك، مل تســتوف احلكومــة هــذا املطلــب مكــا هــو 

مــوحض يف الــرمس البيــاين أدنــاه.
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الشل 14: اإلنفاق االجمتايع أقل مما جاء يف اتفاق الصندوق

املصدر: حسابات املؤلف اخلاصة بناًء عى بيانات وزارة املالية والبنك املركزي األردين

ونتيجــة لذلــك، أدى الفشــل يف االســتمثار بشــل حصيــح يف رأس املــال البــري األردين إىل تشــوهات هيلكيــة وعــدم مســاواة 
يف ســوق العمــل األردين. عــى ســبيل املثــال، بلــغ معــدل املشــاركة االقتصاديــة يف األردن 34.5% يف هنايــة الربــع األول مــن 
عــام 2021. وبوجــود 65.5% مــن الســان األردنيــن غــر الفاعلــن اقتصاديــا، يتضــح أن األردن يعــاين مــن مشــلكة خطــرة 
تمتثــل يف تجشيــع ســانه ومتكيهنــم مــن االلتحــاق بســوق العمــل. وإضافــة إىل ذلــك، فميــا يتعلــق بالفــوارق بــن اجلنســن، تظهــر 
البيانــات املتاحــة أن 54.8% مــن الرجــال األردنيــن فاعلــن اقتصاديــا، بيمنــا تبلــغ نســبة األردنيــات الفاعــات اقتصاديــا %14 
فقــط مــن النســاء. واألمه مــن ذلــك، تشــر معــدالت البطالــة يف األردن إىل تشــوهات كبــرة يف نظــام التعلم األردين. عى ســبيل 
املثــال، بلــغ معــدل البطالــة لألردنيــات احلاصــات عــى درجــة بالوريــوس أو أعــى 73.7%، بيمنــا اكن املعــدل لــدى الذكــور 
19.7%. لــذا ميكننــا القــول إن فشــل سياســات التمنيــة األردنيــة يعــّد ذا شــقن: أواًل، اكن األردن ضعيفــا يف بنــاء رأس مــال 

بــري منتــج وحصــي. ثانيــا، فشــل األردن يف بنــاء نظــام بيــي متكيــي ميّكــن األردنيــن مــن أن يكونــوا فاعلــن يف االقتصــاد.

وأخــرًا، يشــر تقريــر التمنيــة املســتدامة لعــام 2021 إىل تواضــع أداء األردن فميــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة. 
مكــا يظهــر تقريــر التمنيــة املســتدامة لعــام 2021 أن األردن حيتــل املرتبــة 72 عامليــا. ومــع ذلــك، اكنــت درجــة األردن )70.1( 
أعــى قليــًا مــن املتوســط اإلقلــي )67.1(. ومــن حيــث القضــاء عــى الفقــر )اهلــدف 1(، بلغــت نســبة الفقــراء الذيــن يتلقــون 
3.20 دوالرات يف اليــوم 4.75% يف األردن، ويه نســبة أعــى مــن لبنــان )0.9%( وتونــس )2.87%( واجلزائــر )%2.89(. 

ــك، اكنــت النســبة يف األردن أقــل مــن دول مثــل املغــرب )6.37%( والعــراق )19.62%( ومــر )24.77%(. وعــى  ومــع ذل
العكــس مــن ذلــك، يعــّد أداء األردن مــن حيــث وصــول ســانه إىل الكهربــاء وامليــاه النظيفــة وخدمــات الــرف الــي مــن 
األفضــل عــى مســتوى العــامل. وفميــا يتعلــق حبقــوق العمــل وظــروف العمــل الائــق، اكن أداء األردن قريبــا من املتوســط اإلقلي.

وبنــاًء عــى مــا ســبق، ال ميكننــا االدعــاء بــأن بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل اكن هلــا تأثــر ســلي أو إجيــايب مبــارش عــى 
الوضــع االجمتــايع يف األردن. ومــع ذلــك، ميكــن لــراجم صنــدوق النقــد الــدويل أن تكــون أكــر دمعــا لبنــاء أردنٍّ أكــر مرونــًة 
يف مواجهــة الصدمــات االجمتاعيــة واالقتصاديــة. مبعــى آخــر، ميكــن لصنــدوق النقــد الــدويل أن يكــون أكــر دمعــا مــن حيــث 
تجشيــع األردن عــى إصــاح سياســته املاليــة بغيــة ختصيــص األمــوال املتاحــة بشــل أفضــل خلطــط امحلايــة االجمتاعيــة. 

وســيم رشح ذلــك بشــل أفضــل يف قســم التوصيــات.

4.00%

3.50%

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

2011 2010 2009 2008201220132014201520162017201820192020

2.33%

2.82%

1.75%

3.29%

2.26%
1.97%2.04%

3.00%
3.35%

1.67%

اإلنفاق احلكويم عىل الصحة والتعلمي بالنسبة إىل الناجت احمليل اإلمجايل (2020-2008)

نسبة اإلنفاق عىل الصحة إىل الناجت احمليل اإلمجايل

نسبة اإلنفاق عىل التعلمي إىل الناجت احمليل اإلمجايل



115 شروط صندوق النقد الدولي والحماية االجتماعية في األردن: تراجع أم تحسن؟

VI. نقص البيانات

ــة العامــة  ــي تنرهــا بشــأن املالي ــات ال ــث البيان ــة تتســم بالشــفافية مــن حي ــول إن احلكومــة األردني بشــل عــام، ميكــن الق
وغرهــا مــن القضايــا االقتصاديــة واالجمتاعيــة. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك جفــوات، ومــا زال هنــاك جمــال للتحســن، حيــث 
مــا زلنــا نفتقــر إىل البيانــات املاليــة التفصيليــة، إضافــة إىل البيانــات اجلزئيــة املتعلقــة بالفقــر والعمــل غــر الرمســي وقضايــا 
ســوق العمــل واملســاعدة االجمتاعيــة، وغرهــا مــن القضايــا والسياســات االجمتاعيــة واالقتصاديــة. وفميــا يــي بعــض املجــاالت 

الرئيســية الــي يفتقــر فهيــا األردن إىل البيانــات:

y  مل تنــر احلكومــة األردنيــة بيانــات جزئيــة حمدثــة عــن معــدالت الفقــر منــذ عــام 2010. وتعــّد هــذه البيانــات رضوريــة
لفهــم كيــف تغــر الفقــر وبنيــة الطبقــات االجمتاعيــة يف األردن مبــرور الوقــت. واألمه مــن ذلــك، تعــّد هــذه البيانــات مهمــة 

لتقيــم كيفيــة تأثــر سياســات صنــدوق النقــد الــدويل عــى املجمتــع األردين منــذ عــام 2011.

y  ال تنــر احلكومــة األردنيــة بيانــات مفصلــة حــول جحــم إنفاقهــا عــى دمع خدمــات الغــذاء والكهربــاء وامليــاه. وتعــّد هــذه
البيانــات مهمــة لتقيــم مقــدار مــا ســتدخره احلكومــة بفضــل إلغــاء هــذا الــدمع. مكــا تكتــي هــذه البيانــات أمهيــة يف 

فهــم كيــف ســتعيد احلكومــة ختصيــص هــذه األمــوال بعــد إلغــاء الــدمع.

y  ال تتوفــر البيانــات حــول العمــل غــر الرمســي يف األردن. تعــد البيانــات احملدثــة واملفصلــة حــول العــامل غــر الرمسيــن
واملؤسســات غــر الرمسيــة مهمــة لفهــم هــذه الفــات الضعيفــة وكيــف ميكــن إدراجهــا يف بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة.

y  عــى غــرار العمــل غــر الرمســي، يفتقــر األردن إىل بيانــات حــول الهــرب الرضيــي. وتعــّد هــذه البيانــات رضوريــة
لفهــم قــدرة احلكومــة األردنيــة عــى حتســن مجــع البيانــات. ومــن مث، حتســن القــدرة املاليــة للدولــة، وتعزيــز قدرهتــا 

عــى توســيع أنمظــة وبــراجم امحلايــة االجمتاعيــة.

y  تفتقــر بيانــات صنــدوق املعونــة الوطنيــة إىل تفاصيــل بشــأن املســتفيدين مــن بــراجم املســاعدة النقديــة، ومــا إذا اكنــوا
قــد خترجــوا مــن براجمهــا أم ال.

y .تعّد البيانات املتوفرة عن إعانات البطالة الي تنفقها املؤسسة العامة للضامن االجمتايع غر اكفية

y  ال تتوفــر بيانــات املســح حــول مواقــف األردنيــن جتــاه بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل. وإضافــة إىل ذلــك، حيتــاج األردن
إىل بيانــات املســح لتقيــم مــدى رضــا الســان عــن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة احلــايل.

y  تعــد بيانــات املســح حــول تصــورات صانــي السياســات األردنيــن بشــأن بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل رضوريــة لفهــم
كيفيــة تفاعــل صانــي السياســات مــع صنــدوق النقــد الــدويل بشــل أفضــل، وكيــف يــرون احللــول البديلــة.
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VII. خامتة

هتــدف هــذه الدراســة إىل حتليــل نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف األردن وإطــاره القانــوين واإلنفــاق االجمتــايع العــام وكيــف 
تأثــر بــروط صنــدوق النقــد الــدويل يف الفــرة 2011-2021. وقــد وجــدت الدراســة أن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة األردين 
ــة.  ــة االجمتاعي ــد التصمــم للحامي ــوين ومؤســي جي ــر األردن إىل إطــار قان ــث افتق ــات، حي ــل هــذه االتفاقي ــا قب اكن ضعيف
ــد مــن  ــة، فإهنــا تعــاين مــن العدي ــة االجمتاعي ــة املســؤولة عــن توفــر خدمــات امحلاي ــق باملؤسســات احلالي وحــى فميــا يتعل

ــة واالفتقــار إىل القــدرات. املشــكات الوظيفي

يعــاين األردن مــن مســتويات عاليــة مــن الفقــر والبطالــة والعمــل غــر الرمســي واجلــودة املعتدلــة للخدمــات الصحيــة والتعلمييــة. 
ــك،  ــع ذل ــدويل. وم ــد ال ــدوق النق ــب رشوط صن ــة، إىل جان ــة املالي ــدرة الدول ــف ق ــبب ضع ــات بس ــذه التحدي ــت ه ــد تفامق وق
وعــى الــرمغ مــن هــذه التحديــات، توصلــت الدراســة إىل أن احلكومــة األردنيــة ميكــن أن تفســح املجــال أمــام زيــادة اإلنفــاق 
االجمتــايع عــن طريــق إعــادة ترتيــب أولويــات اإلنفــاق، وســن إصاحــات سياســية حتــدُّ مــن الفســاد واحملســوبية، فضــًا عــن 
ــذه اإلصاحــات بإصاحــات يف قطــايع الصحــة  ــرن ه ــك، جيــب أن تق ــاوة عــى ذل ــة. وع ــة تدرجيي ــذ إصاحــات مالي تنفي

والتعلــم، إضافــة إىل إصــاح بيئــة األمعــال.

فميــا يتعلــق بــراجم صنــدوق النقــد الــدويل يف األردن، وقَّــع األردن أربــع اتفاقيــات الحقــة مــع صنــدوق النقــد الــدويل 
ــاء دمع اخلــز  ــك إلغ ــة مــن اإلصاحــات، مبــا يف ذل ــة متنوع ــات مجموع ــت هــذه االتفاقي ــرة 2011-2021. تضمن خــال الف
ــا، أو ازداد  ــه تقريب ــك، بــي الوضــع يف األردن عــى حال ــاء، إضافــة إىل إصاحــات يف النظــام الرضيــي. ومــع ذل والكهرب
ســوءًا عــى مســتوى االقتصــاد اللكــي؛ حيــث بلغــت معــدالت البطالــة 25%، وبلغــت نســبة الديــن إىل النــاجت احملــي اإلمجــايل 
ــايع  ــع أداء األردن يف قط ــة، تراج ــة االجمتاعي ــد امحلاي ــى صعي ــا حمــدودًا. وع ــايل تراجع ــز امل 111.65%، وهشــد العج

ــم وارتفعــت معــدالت الفقــر. الصحــة والتعل

ــع  ــدويل والوض ــد ال ــدوق النق ــن رشوط صن ــببية ب ــة س ــل إىل عاق ــا التوص ــك، ال ميكنن ــن ذل ــرمغ م ــى ال ــام، وع ــل ع بش
االقتصــادي واالجمتــايع املتدهــور يف األردن. مكــا أننــا جنــادل بــأن هــذه الــراجم مل تــؤدِّ إىل حتســينات يف نظــام امحلايــة 

االجمتاعيــة األردين. 
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VIII. توصيات السياسات

السياسة املالية

y  جيــب أن تكــون احلكومــة األردنيــة أكــر فاعليــة يف تعبئــة اإليــرادات الرضيبيــة. وينبــي أال يــم ذلــك عــن طريــق زيــادة
الرضائــب اجلديــدة. بــل يتعــن عــى احلكومــة األردنيــة أن تكــون أكــر فاعليــة يف معاجلــة الهــرب الرضيــي، إضافــة 

إىل فــرض رضائــب أكــر تصاعديــة بغيــة حتســن العدالــة الرضيبيــة.

y  بغيــة تعزيــز اســتعداد األردنيــن لدفــع الرضائــب، جيــب عــى احلكومــة األردنيــة اختــاذ خطــوات مملوســة حنــو زيــادة
العدالــة الرضيبيــة يف األردن.

y  حتتــاج احلكومــة األردنيــة إىل اســراتيجية واحضــة لتخفيــف اعمتادهــا عــى الرضائــب غــر املبــارشة )رضيبــة
املبيعــات(. تشــل هــذه الرضائــب عبــًا عــى الطبقــة الوســى والــراحئ األفقــر يف املجمتــع، مــا يــؤدي إىل اخنفــاض 

القــوة الرائيــة وتــدين جــودة احليــاة.

y  ــة لتجشيعهــا عــى التحــول إىل أمعــال ــة تقــدمي حوافــز وإعفــاءات لألمعــال غــر الرمسي جيــب عــى احلكومــة األردني
رمسيــة. وميكــن أن يمشــل ذلــك إعفــاء الــراكت مــن رســوم الرخيــص، ورضائــب الســنة األوىل، وخفــض اشــرااكت 

الضــامن االجمتــايع.

y  ــة. ومــن شــأن المســاح ــون األردين عــى مؤسســة الضــامن االجمتــايع االســتمثار يف األســواق الدولي حيظــر القان
لملؤسســة باالســتمثار يف األســواق الدوليــة أن ميكهنــا مــن تأمــن املزيــد مــن األمــوال والعائــدات الــي ميكــن 

ــواًل. ــر مش ــل وأك ــة أفض ــة اجمتاعي ــط محاي ــر خط ــراك وتوف ــوم االش ــل رس ــتخدامها لتقلي اس

y  ــة إعــادة ختصيــص بعــض األمــوال للصحــة ــاق العســكري واألمــي بغي ــة مراجعــة اإلنف جيــب عــى احلكومــة األردني
ــة. ــاق عــى املســاعدات االجمتاعي ــم واإلنف والتعل

y  جيــب عــى احلكومــة األردنيــة أن تكــون أكــر شــفافية فميــا يتعلــق بنفقاهتــا وإيراداهتــا. عــى ســبيل املثــال، ال تتوفــر
أرقــام حــول مقــدار مــا ســتدخره احلكومــة مــن إلغــاء بعــض إعانــات الســلع واخلدمــات العامــة )مثــل الكهربــاء(، وحــول 

كيفيــة ختصيــص األمــوال الــي ســيم توفرهــا.

التعلمي والصحة

y  يتكــون اإلنفــاق احلكــويم عــى التعلــم بشــل أســايس مــن األجــور، وُيعــزى هــذا اإلنفــاق املرتفــع إىل ارتفــاع عــدد
املعملــن. تبلــغ نســبة الطــاب إىل املعملــن يف األردن حنــو 15.9، ويه قريبــة مــن نســبة دول منمظــة التعــاون 
االقتصــادي والتمنيــة الــي تبلــغ 14.5. ومــع ذلــك تعــّد الرواتــب منخفضــة، لــذا يتعــن عــى احلكومــة النظــر يف طرائــق 
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لتخصيــص املزيــد مــن األمــوال للــوزارة هبــدف زيــادة رواتــب املعملــن لتحســن أداهئــم، مــا ميكهنــم مــن تقــدمي تعلــم 
أفضــل جــودة.

y .يتعن عى احلكومة األردنية زيادة اإلنفاق عى إصاح املناجه وتدريب املعملن

y  فميــا يتعلــق بالصحــة، جيــب عــى األردن النظــر يف طرائــق لزيــادة التأمــن الــي لســانه. وإضافــة إىل ذلــك، جيــب
تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق الــي عــن طريــق احلــد مــن اهلــدر والفســاد.

y  يتعــن عــى األردن زيــادة اإلنفــاق الــي عــى التدابــر الوقائيــة، مثــل محــات التوعيــة، لتقليــل مســتويات األمــراض
املزمنــة مثــل مــرض الســكري.

y  تظهــر املســتويات املرتفعــة لفقــر الــدم بــن األطفــال األردنيــن أن األردن يف حاجــة إىل زيــادة اإلنفــاق عــى الرعايــة
ــة املبكــرة. ــة الطفول الصحيــة يف مرحل

y  ــف ــة ختفي ــا بغي ــة القامئــة حالي ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــن مراك ــر يف ســبل االســتفادة م ــى األردن النظ ــن ع يتع
ــام. ــول إلهي ــة الوص ــز إماني ــتوين وتعزي ــات املس ــن خدم ــايل حتس ــة، وبالت ــفيات وزارة الصح ــى مستش ــط ع الضغ

سوق العمل 

y  %41 جيــب عــى األردن معاجلــة قضيــة العــامل غــر الرمسيــن. مكــا ذكرنــا ســابقا، يشــل العــامل غــر الرمسيــن حنــو
مــن القــوى العاملــة يف األردن. ويعــّد إضفــاء الطابــع الرمســي عــى هــؤالء العــامل رضوري محلايهــم مــن الوقــوع يف 

براثــن الفقــر، وذلــك عــر مضــان تلقهيــم مزايــا الضــامن االجمتــايع والتأمــن الــي.

y  يتعــن عــى وزارة العمــل تعزيــز كفــاءة جهــود املراقبــة وإنفــاذ القانــون هبــدف مضــان ظــروف معــل الئقــة للعاملــن يف
األردن.

y  .ــة ــاركهن االقتصادي ــدالت مش ــادة مع ــات هبــدف زي ــاء األردني ــف النس ــادة توظي ــة لزي ــر مملوس ــاد تداب جيــب اعمت
ــارق  ــص ف ــر احلاجــة إىل دمع مواصــات النســاء العامــات، وحتســن جــودة املواصــات، وتقلي وتمشــل هــذه التداب
األجــور بــن الرجــال والنســاء. وعــاوة عــى ذلــك، جيــب عــى احلكومــة األردنيــة توفــر الــدمع للــراكت الــي تــرايع 

التــوازن بــن اجلنســن.

y  وباملثــل، تفتقــر سياســات ســوق العمــل يف األردن إىل التصمــم والتنفيــذ املناســب املســتند إىل األدلــة. لــذا جيــب إجــراء
البحــوث املناســبة هبــدف تنفيــذ هــذه الــراجم بشــل أفضــل، مــا يــؤدي إىل زيــادة فــرص العمــل لألردنيــن وحتســن 

املشــاركة االقتصاديــة.
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بيئة األمعال

y  جيــب أن تكــون بيئــة األمعــال األردنيــة أكــر ماءمــة لمنــو الــراكت الصغــرة واملتوســطة. وهــذا يتطلــب تقــدمي إعفــاءات
رضيبيــة مزتايــدة للــراكت الصغــرة واملتوســطة وخفــض تاليــف االشــراك يف الضــامن االجمتــايع.

y  ــذا ــأن ه ــن ش ــام 2020. وم ــاد لع ــدراكت الفس ــؤرش م ــى م ــة )100/49( ع ــا بنتيج ــة 60 عاملي ــل األردن املرتب احت
املســتوى مــن الفســاد أن يثبــط االســتمثار ويعيــق توســع األمعــال احملليــة. ومــن مث، فــإن حتســن الشــفافية وجهــود 

ــام يف األردن. ــة األمعــال بشــل ع ــز بيئ ــان لتعزي ماحفــة الفســاد رضوري

y  ــايل حتســن خطــط ــرادات مؤسســة الضــامن االجمتــايع، وبالت ــادة إي ــاه إىل زي ــورة أع ســتؤدي اإلصاحــات املذك
ــة. ــات البطال الضــامن االجمتــايع وإعان

منمظات املجمتع املدين

y  حتتــاج منمظــات املجمتــع املــدين يف األردن إىل نقــل جهودهــا مــن محــات املنــارصة النوعيــة القامئــة اآلراء إىل املزيــد
مــن املنــاجه القامئــة عــى األدلــة. بعبــارة أخــرى، يف أثنــاء الدفــع حنــو أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة الشــاملة، يتعــن 
عــى املجمتــع املــدين األردين تقــدمي جحــج تســتند إىل البيانــات بغيــة التأثــر عــى صنــع السياســات مــن باســتخدام 

احللــول القامئــة عــى األدلــة.

y  ــارصة ــراجم من ــة ب ــز فاعلي ــدين األردين لتعزي ــه إىل املجمتــع امل ــل املوج ــادة المتوي ــى جممتــع املاحنــن زي ــن ع يتع
ــا. ــة وحتســن الوصــول إلهي ــة االجمتاعي امحلاي

y  تفتقــر منمظــات املجمتــع املــدين األردين إىل التدريــب املناســب عــى السياســات االقتصاديــة. وبالتــايل، حتتــاج هــذه
املنمظــات إىل بــراجم بنــاء القــدرات حــول كيفيــة قــراءة البيانــات االقتصاديــة وفهمهــا وحتليلهــا، هبــدف تزويدهــا بالقــدرة 

عــى تقــدمي أوراق سياســات صارمــة تــدمع أنمظــة محايــة اجمتاعيــة أفضــل يف األردن.

y  يف الســياق نفســه، جيــب عــى منمظــات املجمتــع املــدين األردنيــة إطــاق بــراجم هتــدف إىل مراقبــة اإلنفــاق احلكــويم
وتقــدمي خدمــات امحلايــة االجمتاعيــة.

y  بســبب التحديــات االقتصاديــة امللحــة بشــل مزتايــد يف األردن، قــد يتعــن عــى منمظــات املجمتــع املــدين األردنية تشــكيل
حتالــف ميــارس الضغــط لتحقيــق إصــاح اقتصــادي أكــر مشــوالً ونظــام محايــة اجمتاعيــة شــامل. ومــن شــأن مثــل هــذا 
التحالــف أن يســاعد يف توحيــد اجلهــود، ومجــع أمــوال أكــر، وتعزيــز كفــاءة محــات منــارصة منمظــات املجمتــع املــدين.

y  يتعــن عــى منمظــات املجمتــع املــدين يف األردن زيــادة اجلهــود يف الدعــوة إىل الشــفافية احلكوميــة يف قضايــا مثــل
اإلنفــاق العــام واملســاعدة االجمتاعيــة ومعــدالت الفقــر، وغرهــا مــن القضايــا االجمتاعيــة واالقتصاديــة. وهــذا يتطلــب 
تدريبــا مكثفــا للفاعلــن يف املجمتــع املــدين هبــدف تعزيــز قدراهتــم الفنيــة يف اإلرشاف عــى هــذه القضايــا، فعــادًة مــا 

جتــد احلكومــات طرائــق للتاعــب بالــرأي العــام والفاعلــن املدنيــن.
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امللحقات

I. مقدمة

تراجــع، يف العقــود األخــرة، التضامــن التقليــدي بــن األفــراد1، فقــد أخــذ املغاربــة يف التخــي معــا اكن، يف املــايض، أســاس 
متاســك جممتعاهتــم. تــاراك املزيــد مــن املغاربــة عــى هامــش مســار التمنيــة، ال حــول هلــم وال قــوة أمــام تقلبــات احليــاة. ويه 

ظاهــرة واســعة النطــاق هتــدد جممتعــا حيمكــه اختــال وتراجــع يف منظومــة القــم.  

ــة إىل  ــة امللح ــام باحلاج ــرأي الع ــة واملؤسســية وال ــة االجمتاعي ــات الفاعل ــْت اجله ــة، وع ــذه الســرورة الفتاك ــة ه ويف مواجه
ــع. ــة الشــاملة للجمي ــر امحلاي ــدمي لتوف ــام الق ــد حيــل حمــل النظ ــن جدي تضام

غــر أن هــذا الــويع ال يعــي وجــود توافــق بشــأن طــرق امحلايــة االجمتاعيــة املســتقبلية، تكــون هــذه املــرة معممــة عــى مجيــع 
الســان. وحــى يومنــا هــذا، يظــل العديــد مــن األســئلة األساســية غــر حمســوم: هــل يتعــن االختيــار بــن املســاعدة والتأمــن، 
ــدج )Beveridge( ونظــام بمســارك )Bismarck(، أو مــزجي بــن  بــن التضامــن املهــي والتضامــن الوطــي، بــن نظــام بفري
النظامــن؟ هــل ينبــي تشــييد نظــام يقــوم عــى ركــزية واحــدة، أم اإلبقــاء عــى عــدة راكئــز مــن شــأهنا أن تقــوض أســاس 

التضامــن ذاهتــا؟  

إحسان قنون )2017(، »المتاسك االجمتايع، املؤسسات والسياسات العامة« حتت إرشاف: عبد اهلل ساعف.  1
.https://www.policycenter.ma/publications/coh%c3%a9sion-sociale-institutions-et-politiques-publiques-0
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ــات  ــى التحدي ــة ع ــدمي إجاب ــن اليســر تق ــس م ــذا لي ــة، وهل ــول املســألة االجمتاعي ــة واحضــة ح ــد، حــى اآلن، إجاب  ال توج
االجمتاعيــة بالنســبة إىل بلــد جمــزأ، ذي وضــع شــديد التنــوع، وعــى هامــش سياســة ماليــة حمــدودة للغايــة، وجهــات اجمتاعيــة 

فاعلــة حتمكهــا نزعــة قطاعويــة متفامقــة. 

ــات  ــن اإلصاح ــد م ــروع يف العدي ــرن، ال ــذا الق ــع ه ــر، يف مطل ــاح الســياق الســيايس واالقتصــادي املتوت ــك، أت ــع ذل وم
ــد  ــة رامي ــاري )AMO( ونظــام املســاعدة الطبي ــة األساســية مــن خــال صنفهيــا التأمــن الــي اإلجب ــة الطبي ــل التغطي مث

.)FACS( ــايع ــك االجمت ــدوق دمع المتاس ــة )INDH( وصن ــة البري ــة للتمني ــادرة الوطني ــك املب )RAMED( وكذل

ــذي أدى  ــر 2010 وال ــؤ االقتصــادي احلــاد يف أواخ ــة التباط ــدويل، ونتيج ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــة صن وحتــت رعاي
إىل إلغــاء العديــد مــن إعانــات الــدمع، بــدأ يظهــر للوجــود جيــل جديــد مــن اإلعانــات املوجهــة يســتند إىل الجســل االجمتــايع 
املوحــد2، وهــو قاعــدة بيانــات مــن أجــل محايــة اجمتاعيــة خمصصــة للفــات اهلشــة دون غرهــا. مبتعــدة، بالتــايل، عــن املفهــوم 

األوســع ملنمظــة العمــل الدوليــة ))OIT3 القــامئ عــى حقــوق اإلنســان.

ــم الوطــي دون أن تمتكــن مــن  ــة ســد جفــوة تأخرهــا يف جمــال التعل ــة جهــدا كبــرا حماول ــت الدول ويف الوقــت نفســه، بذل
القضــاء عــى األميــة الــي ال تــزال مرتفعــة جــدا، إذ يبلــغ عــدد العاجزيــن عــن القــراءة والكتابــة نســبة 44% مــن الســان. 
أمــا الصحــة العموميــة، فتظــل احللقــة الضعيفــة يف مزيانيــة الدولــة، وميثــل املغــرب التمليــذ الــيء يف منطقــة الــرق األوســط 

. OCDE ومشــال أفريقيــا، وكذلــك يف تقيميــات منمظــة التعــاون االقتصــادي والتمنيــة

هــل تعــود هــذه الوضعيــة بصفــة حريــة إىل ضغوطــات املزيانيــة؟ هــل تعــود سياســة احلــد األدىن االجمتــايع، يف منشــها، 
إىل اخلــوف مــن املديونيــة املفرطــة؟ أم أن ذلــك راجــع أيضــا إىل أســلوب احلومكــة يف املغــرب، وبصــورة أمع، إىل توجهــات 

املغــرب االســراتيجية حتــت تأثــر صنــدوق النقــد الــدويل )والبنــك الــدويل(؟

ــة املغربيــة يف جمــال امحلايــة االجمتاعيــة لإلجابــة عــى الســؤال التــايل: كيــف ترتبــط  و تقــوم الورقــة بتحليــل قــرارات الدول
ــة لملؤسســات املاليــة الدوليــة الكــرى، ال ســميا البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل؟  ــة الدول امحلايــة االجمتاعيــة مبديوني

عملــا أن هــذه املؤسســات قــد اعمتــدت تعريفاهتــا اخلاصــة للحاميــة االجمتاعيــة؟

تنظــر هــذه الدراســة يف اإلنفــاق االجمتــايع عــى التعلــم والصحــة، فضــا عــن بــراجم الــدمع املوجهــة الــي ُتعتــر أدوات 
ــي  ــراجم ال ــر ال ــل تأث ــم حتلي ــن مث ي ــدويل. وم ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــل صن ــن قب ــة م ــة املفضل ــة االجمتاعي امحلاي

ــة. ــة االجمتاعي ــر نظــام امحلاي ــدويل( عــى تطوي ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق يدمعاهنــا )صن

يــوحض اجلــزء األول، كيــف أعــاد صنــدوق النقــد الــدويل تشــكيل االقتصــاد املغــريب وامحلايــة االجمتاعيــة تدرجييــا بنــاء عــى 
رشطياتــه.

الجســل االجمتــايع املوحــد )RSU( هــو نظــام معلومــات لتنســيق أنشــطة امحلايــة االجمتاعيــة الــي تضــم قاعــدة بيانــات وطنيــة لملســتفيدين مــن   2
.)rsu.gouv.ml( ــايل ــة م ــد– دول ــايع املوح ــل االجمت ــف -الجس ــامهن. تعري ــر املس ــق بغ ــة. ويتعل ــة االجمتاعي امحلاي

ملزيد من املعلومات حول خمتلف تعاريف امحلاية الي تتبناها منمظة العمل الدولية )OIT( واملؤسسات املالية الدولية )IFI( انظر املقدمة.  3
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أمــا اجلــزء الثــاين فيقــوم بتحليــل بعــض جوانــب نظــام امحلايــة االجمتاعيــة املغــريب. وكذلــك وحتليلــي الســياق ذاتــه، خطــاب 
صنــدوق النقــد الــدويل وسياســاته جتــاه امحلايــة االجمتاعيــة.

وســنتناوأخرا تتنــاول الدراســة آثــار أســوأ أزمــة حصيــة يف تــارخي املغــرب، والــي اكنــت مبثابــة الاشــف عــن حــدود منــوذج 
ــة  نيوليــرايل ذي بعــد اجمتــايع هامــي. وســرى أيضــا كيــف يمكــن أن تفــرز هــذه األزمــة نفهســا نظامــا شــاما للحامي

االجمتاعيــة.

تقــدم امللحقــات الســياق العــام للدراســة. ويه ثريــة باملعلومــات عــن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف املغــرب ومكوناتــه ومصــدره 
وطريقــة حْومكتــه وحــدوده. باإلضافــة إىل تــارخي صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل يف اململكــة املغربيــة.  

يف هناية املطاف،  تتضافر لك معطيات هذه الدراسة لتقدم للقارئ صورة للواقع املغريب وخِليارات اململكة االسراتيجية.

II. املغرب، ثغرات منوذج اقتصادي واجمتايع مستلهم 
من النيو ليربالية

منوال يتسم هبشاشة اقتصادية واجمتاعية هيلكية: 2020-2011 

ــة، تشــكيل  ــدويل، خاصــة، وبصــورة معيق ــد ال ــدوق النق ــون وودز«)Bretton Woods(، وصن ــاد تدخــل مؤسســات »بريت أع
اقتصــاد اململكــة املغربيــة منــذ اســتقاهلا4.  وباالقــران مــع الضــخ اهلائــل لــرأس املــال منــذ هنايــة التســعينيات، اكن هلذيــن 
ــة. غــر أن املغــرب ظــل  ــة لملغارب ــدرة الرائي ــايل عــى الق ــر حقيــي عــى المنــو االقتصــادي وبالت ــة أث ــن يف البداي العامل
ــه  ــدين أدائ ــاده وت ــع اقتص ــف يف تنوي ــع إىل ضع ــه الراج ــزيان دفوعات ــز م ــبب جع ــي بس ــال األجن ــى رأس امل ــدا ع معمت

االســتمثاري5.  

ــذي اكن يف األصــل حمــدودا يف جمــال  ــد المنــوذج االقتصــادي املغــريب -ال ــة عــام 2010، فق ــذ هناي ــك، مفن فضــا عــن ذل
إعــادة التوزيــع- زمخــه. وإذا اكن معــدل مســتوى املعيشــة قــد اســمتر يف التحســن )حبســاب الــدرمه املغــريب(، فإنــه مل ترتفــع 
إال بنســبة 2.7% فقــط بــن عــايم 2013 و2019، مقارنــة بنســبة 3.6% بــن عــايم 2007 و2014. مكــا تأثــرت املناطــق 
الريفيــة بشــل خــاص هبــذا الراجــع خــال نفــس الفــرة، مبــا أن منــوه قــد اخنفــض إىل النصــف، لميــر مــن 4.6 بــن عــام 
2007 و2014 إىل 2.7 % بــن عــايم 2013 و2019. وجتــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن هــذه األرقــام ليســت ســوى معــدالت 

أبعــد مــا تكــون عــن كشــف حقيقــة أوجــه عــدم املســاواة داخــل املجمتــع املغــريب6.

ملزيد االطاع حول دور صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف إعادة تشكيل االقتصاد املغريب منذ االستقال الرجاء مراجعة امللحق.   4
HCP املصدر : املندوبية السامية للتخطيط  5
HCP املصدر : املندوبية السامية للتخطيط  6
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وتمكــن إحــدى نقــاط الضعــف اهليلكيــة الــي يعــاين مهنــا االقتصــاد املغــريب يف جعــز مدخراتــه الوطنيــة 7عــن مواكبــة أحــد 
أعــى معــدالت االســتمثار عــى مســتوى العــامل )34% يف عــام 2019(. وبــدال مــن الديناميكيــة املتوقعــة الــي افرضــت أن 
مــن شــأن االســتمثار أن حيقــق نقــاط منــو إضافيــة، تســامه بدورهــا يف تعبئــة املزيــد مــن املدخــرات وتــح، بالتــايل، مبزيــد 
االســتمثار، فقــد حــدث عكــس ذلــك. ومل يكــن المنــو الــذي حتقــق يف مســتوى اجلهــود املبذولــة8، إذ ظــل املُعامــل احلــدي لــرأس 
املــال9 مرتفعــا أكــر ممــا ينبــي بالنســبة إىل القــدرات االدخاريــة لاقتصــاد املغــريب. والواقــع أنــه مــن الــرضوري، لتوليــد نقطــة 

)1( مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف املغــرب، خض 7 وحــدات مــن رأس املــال10.

وهنــاك مشــلكة هيلكيــة أخــرى تقــوض االقتصــاد املغــريب: جعــزه عــن تنويــع اقتصــاده وتــدين مســتوى التصنيــع فيــه.  وإذا 
اكن التوزيــع القطــايع للقميــة املضافــة منــذ أوائــل المثانينــات قــد مــال قليــا لصــاحل قطــاع اخلدمــات، فإنــه مل يتطــورا تطــورا 
كبــرا، إذ ال تــزال الزراعــة حتتــل مانــة هامــة يف خلــق الــروة. مث أن االســتمثارات قليلــة التنــوع ومركــزة بصــورة مزتايــدة 
عــى الصناعــات امليانيكيــة والكهربائيــة، وكذلــك عــى البنــاء واألشــغال العامــة11، ويه قطاعــات كثــرة االســتراد. مكــا أن 
توريــد احملروقــات واحلبــوب يغــذي بــدوره العجــز التجــاري. وعــاوة عــى ذلــك، يظــل االقتصــاد الوطــي موجهــا حنــو الســوق 

الداخليــة، وحمكومــا بالطلــب.  

وتــؤدي هــذه العوامــل إىل زيــادة كبــرة يف الــواردات، وال ســميا الســلع االســهاكية، يتفــامق مبوجهبــا العجــز التجــاري يف 
غيــاب ديناميكيــة تصديــر اكفيــة.  

ويظــل املــزيان التجــاري يعــاين مــن جعــز هيلكــي يشــر إىل ختصــص دويل غــر مــوات يعــزز صــورة االقتصــاد املوجــه حنــو 
االســهاك.  

منوال إعادة توزيع حمدود: المنو االقتصادي ال يستفيد منه امجليع  

حيجــب ارتفــاع مســتوى املعيشــة فــوارق معيقــة، إذ مل تســتفد لك األرس املعيشــية بنفــس القــدر مــن فوائــد المنــو االقتصــادي. 
وخيتلــف مســتوى املعيشــة اختافــا كبــرا وفقــا للبيئــة االجمتاعيــة واحمليــط )ريــي/ حــرضي( الــذي ينــي إلهيا الفــرد. وعندما 

يــم تطبيــق هــذا الهنــج باعمتــاد متوســط قميــة اإلنفــاق والفئــة االجمتاعيــة، تصبــح أوجــه عــدم املســاواة أكــر وضوحــا.  

ــذا  ــن ه ــة األوىل، م ــات، بالدرج ــاع اخلدم ــر مســبوق، واســتفاد قط ــدا اســتمثاريا غ ــن ســنة 2000 إىل ســنة 2019، جه ــة م ــت اململك بذل  7
اجلهــد غــر متافــئ التوزيــع، إذ جتــاوز معــدل االســتمثار يف قطــاع اخلدمــات 45%. ودون الوصــول إىل هــذه املســتويات، ظلــت النســب يف 
قطــاع الصناعــة ثابتــة لتحــوم حــول 29 %. وباملقابــل عرفــت الزراعــة، الــي تعــد مــوردا رئيســيا للعاملــة وقطاعــا حامســا بالنســبة إىل مزياننــا 
التجــاري، اخنفاضــا يف معــدل اســتمثاراهتا بلــغ يف املتوســط 7%.  املصــدر: املندوبيــة الســامية للتخطيــط HCP، دراســة حــول مــردود رأس 

املــال املــادي يف املغــرب.
معدل 3,7%. املصدر: البنك الدويل.  8

 PIB مؤرش حول متوسط عدد وحدات االستمثار اإلضافية الرضورية لتحقيق وحدة من الناجت احملي اإلمجايل  9
HCP دراسة حول مردود رأس املال املادي يف املغرب، املندوبية السامية للتخطيط  10

البنــاء واألشــغال العامــة: قطــاع اقتصــادي جيمــع لك أنشــطة تصمــم وتشــييد البنــاءات العامــة واخلاصــة، صناعيــة أو غــر صناعيــة، وبــى   11
ــا(. ــوات )املصــدر ويكيبيدي ــات والقن ــل الطرق ــة مث حتتي
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ــام 2019،  ــش، يف ع ــن يعي ــن اثن ــر متوســط مســتوى املعيشــة أن واحــدا مــن لك مغربي ــاس للخشــص الواحــد، ُيظه وبالقي
ــة  ــزداد التفــاوت حســب البيئ ــا(. وي بإنفــاق ســنوي يقــل عــن 15187 درمهــا12 )1266 درمهــا أو حــوايل 130 دوالرا هشري
الــي يعيــش فهيــا ريفيــة يه أم حرضيــة. حفســب مــان اإلقامــة، يبلــغ متوســط مســتوى املعيشــة حــوايل 18,040 درمهــا 
للفــرد يف املــدن )1503 درمه أو حــوايل 150 دوالر هشريــا( مقابــل 11,233 درمهــا يف الريــف )936 درمهــا يف الهشــر/

أقــل مــن 100 دوالر يف الهشــر(. 

ودامئــا يف عــام 2019، اكن مســتوى معيشــة 10% مــن أغــى املغاربــة يعــادل أو يزيــد عــن 37,631 ألــف درمه. ويســتأثر 
أغــى ُعــر مــن الســان املغاربــة بـــ 30.9% مــن إمجــايل اإلنفــاق االســهايك، أي مــا يقــارب 10 أضعــاف إنفــاق الُعــر 
األكــر فقــرا، والــذي ال يتجــاوز مســتوى معيشــها 7,402 ألــف درمه )حنــو 750 دوالر(. وعــى حنــو مماثــل، احتكــر %20 
مــن أكــر املغاربــة ثــراء 46.1% مــن إمجــايل اســهاك األرس املعيشــية )47% يف عــام 2014(، مقابــل 7% بالنســبة للـــ 

20% مــن املغاربــة األقــل ثــراء )6.7% يف عــام 2014(. 

وإذا أخذنــا بأحــدث منشــورات املندوبيــة الســامية للتخطيــط )HCP( فقــد تراجــع ُمعامــل جيــي )GINI( مــن 39.5 يف عــام 
ــام 2019.  ــد 38.5 يف ع 2014 ليســتقر عن

والواقــع أن املندوبيــة الســامية للتخطيــط الــي توقفــت منــذ 2014 عــن اإلبــاغ عــن لك البيانــات املتعلقــة مُبعامــل جيــي، قــد 
غــرت سياســها جفــأة بعــد أزمــة كوفيــد. وهكــذا عــم املغاربــة أن ُمعامــل جيــي قــد اســتقر عنــد 38.5 يف عــام 201913. 
ويف مجيــع األحــوال، فــإن هــذه املاســب املتواضعــة قــد جرفهــا الزلــزال االقتصــادي يف أعقــاب أزمــة كوفيــد. لقــد رضبــت 

األزمــة الصحيــة، بشــل مبــارش، بلــدا يعــاين مــن هشاشــة اقتصاديــة واجمتاعيــة واحضــة.  

تعمق اهلشاشة االقتصادية واالجمتاعية

ميثــل األداء الضعيــف لاســتمثارات14، وارتفــاع مســتواه، والعجــز املزمــن يف املــزيان التجــاري مصــدرا لاختــاالت يف 
ــن  ــة، فتنطــوي، وبشــل متكــرر، عــى خماطــر سياســية ل مســتوى مــزيان الدفوعــات15. أمــا أوجــه عــدم املســاواة االجمتاعي

ــل املناســب هلــا.     ــن إجيــاد المتوي ــة يتع ــر اجمتاعي ــن خــال تداب ــف مهنــا إال م يتســى التخفي

HCP املصدر: املندوبية السامية للتخطيط  12

HCP تطور مستوى عيش األرس املعيشية وتأثر أزمة كوفيد-19 عى أوجه عدم املساواة االجمتاعية، منشورات املندوبية السامية للتخطيط  13

لتحقيق نقطة من الناجت احملي اإلمجايل املغريب، جيب خض 7وحدات من رأس املال. راجع. أعاه املاحظة عدد 11  14

ــوازن رشط  ــدان الــي يكــون مــزيان دفوعاهتــا غــر مت ــا للبل ــه التأســيي، أن يوفــر متويــا مؤقت ــا مليثاق ــدويل، وفق ــدوق النقــد ال ميكــن لصن  15
ــدان  ــة للبل ــة عــى السياســات االقتصادي ــه ميــارس رقاب ــدمع، فإن ــذا ال ــل ه ــدوق(. ومقاب ــا )الصن ــي حيدده ــة« ال ــات الافي ــر »الضامن توف
املعنيــة باســتخدام نظــام املروطيــة. وبوجــه عــام، فــإن اتفاقيــة واشــنطن يه اإلطــار املفاهــي املســتلهم مــن النيوليراليــة الــذي هييــل هــذه 
املروطيــات. وتســتند إىل ثــاث مقدمــات مفادهــا أن السياســات ينبــي أن تكــون مواتيــة للســوق وموجهــة إىل اخلــارج ومســتقرة يف جمــال 
االقتصــاد اللكــي. وتتضمــن حزمــة سياســات صنــدوق النقــد الــدويل المنوذجيــة 10 اشــراطات سياســية: االنضبــاط يف املزيانيــة، واحلــد مــن 
اإلعانــات املاليــة العامــة، واإلصــاح الرضيــي، والتحريــر املــايل، وحريــة حركــة رأس املــال، وأســعار الــرف املوحــدة والتنافســية، وحتريــر 

التجــارة، وإزالــة احلواجــز أمــام االســتمثار األجنــي املبــارش، واخلصخصــة، وإلغــاء القيــود التنظمييــة، وحقــوق امللكيــة.
ويف هذا السياق، فإن هلذه املروطيات من األمهية ما جيعل البلد الذي ال ميتثل لبنودها حُيرم آليا من قروض صندوق النقد الدويل.

ممــا ســيحد، كذلــك، بطريقــة آليــة، مــن إمانيــة وصوهلــا إىل مســاعدات التمنيــة وإىل أســواق رأس املــال الدوليــة، ومــن هنــا تتــأيت األمهيــة 
احلامســة هلــذه األدوات.



بـال غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية االجتماعية126

ــة إىل الدائنــن عــى غــرار صنــدوق النقــد الــدويل، هــذه  وال ميكــن لــل هــذه العوامــل إال أن تســامه يف زيــادة تبعيــة الدول
املؤسســة الــي تظــل مهمينــة مــادام هشاشــة املغــرب اهليلكيــة جتعــل مهنــا رشيــا ال غــى عنــُه، يــم االســتنجاد بــه مبجــرد 

ظهــور املصاعــب الداخليــة واخلارجيــة.

عــودة صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام 2012: خــط الوقايــة والســيولة أداة اســتقرار ومراقبة 
يف اآلن ذاتــه 

ــع مناســبات خــال الفــرة 2011-2020.  ويتضمــن اجلــدول )1( ملخصــا  ــدويل يف أرب ــد ال ــدوق النق جلــأ املغــرب إىل صن
لوضعيــة اململكــة احلاليــة حيــال صنــدوق النقــد الــدويل. 

مل يضطــر املغــرب إىل اســتخدام األرصــدة املوضوعــة عــى ذمتــه وفــق اتفاقيــة خــط الوقايــة والســيولة LPL املوقعــة يف عــام 
2018 )حنــو 3 مليــارات دوالر( إال يف عــام 2020، وذلــك حتــت وطــأة اجلاحئــة.

اجلدول 1: وضعية املغرب مع صندوق النقد الدويل حبساب الدوالر، يف 30 نومفرب 2021

التخصيصات % وحدة حقوق الحسب اخلاصة 
حبساب املليون

وحدة حقوق الحسب اخلاصة

100.00 1,418.66 صايف التخصيصات الرتامكية

103.13 1,463.09 األصول

حصة % وحدة حقوق الحسب اخلاصة 
حبساب املليون

رشاءات وقروض جارية

167,69 1,499.80 خط الوقاية والسيولة

آخر االلزتامات املالية

الرصيد املعمتدتارخي االنهتاءتارخي االتفاقالنوع
)حقوق الحسب 

اخلاصة حبساب 
املليون(

األرصدة املحسوبة
)حقوق الحسب 

اخلاصة حبساب 
املليون(

)LPL( 2,150.802,150.80    07 أبريل، 2020ديمسر 17، 2018خ.و.س

)LPL( 0.00   2,504.00يوليو 21، 2018يوليو 22، 2016خ.و.س

)LPL( 0.00   3,235.10يوليو 21، 2016يوليو 28، 2014خ.و.س
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املدفوعات املقررة للصندوق   
)حبساب مليون وحدة من حقوق الحسب اخلاصة؛ استنادا إىل استخدام املوارد وختصيصاهتا حاليا يف شل حقوق 

حسب خاصة(

قادمة

20212022202320242025

962.10537.70رئيسية

15.7715.7711.711.75نفقات/فوائض

15.7715.77973.81539.45املجموع

املصدر: صندوق النقد الدويل )2021(16.

خــال هــذه الفــرة، طلــب صنــدوق النقــد الــدويل مــن احلكومــة، عــى وجــه اخلصــوص، إجرائــن ميكــن أن يلحقــا الــرضر برفــاه 
ــام للــدمع الشــامل  ــادة يف الدخــل. وهــذان اإلجــراءان مهــا: ســعر رصف مــرن، وإلغــاء ت ــة الســان إذا مل تقابلهــام زي أغلبي

للطاقــة.

وباإلضافــة إىل ذلــك، مل يكــف خــراء املؤسســة املاليــة الدوليــة عــن املطالبــة مبزيــد مــن التقييــد املــايل/ الكبــح املــايل، مبــا يف 
ذلــك أثنــاء مراحــل انمكــاش الطلــب والركــود، الــي تتطلــب بــدال مــن ذلــك سياســات ماليــة معاكســة للــدورة االقتصاديــة17. وقــد 
قيــد هــذا التقشــف املفــرط أيــدي احلكومــة مبنعهــا مــن زيــادة مزيانيــات الــراجم االجمتاعيــة، مبــا يف ذلــك التعلــم والصحــة، 

مكــا هــو مبــن يف هــذه الدراســة أدنــاه.

اكن عــى املغــرب، خافــا لبلــدان منمظــة التعــاون والتمنيــة االقتصاديــة OCDE، أن يعمتــد تدابــر تقشــفية يف املزيانيــة حــى 
خــال العامــن اللذيــن هشــدا الوبــاء. ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن ينخفــض جعــز املوازنــة بنســبة 1% يف عــام 2021، 

وهــو رمق مــن املفــرض أن ينخفــض أكــر يف عــام 202218.

األزمة االقتصادية والسياسية، رشارة البداية 

ــة  ــت احلكوم ــي19، طلب ــاريج والداخ ــع اخل ــابكة ذات الطاب ــات املتش ــن الصدم ــد م ــة العدي يف 2010 -2011، ويف مواجه
ــل عــدم االســتقرار االقتصــادي إىل األزمــة  ــت عوام ــدويل التدخــل. إذ انضاف ــد ال ــدوق النق ــذاك مــن صن ــة القامئــة آن املغربي
السياســية الــي أعقبــت الربيــع العــريب، وبــن االحتجاجــات، واخنفــاض الطلــب اخلــاريج )االحتــاد األورويب(، وارتفــاع تلكفــة 

 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=680&date1key=2099-12-31  16

إلنعاش االقتصاد وتعزيز المنو  17
       IMF )2021(, IMF Staff Completes 2021 Article IV Mission, A Press Release, Washington DC  18

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10/pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-
morocco

خــال مشــاورات 2013 الــي جــرت يف إطــار املــادة الرابعــة، »رحــب املديــرون مبرونــة االقتصــاد يف مواجهــة صدمــات خارجيــة كبــرة ووضــع   19
داخــي حســاس«.

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=680&date1key=2021-11-30&category=FORTH&year=2023&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=680&date1key=2021-11-30&category=FORTH&year=2023&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=680&date1key=2099-12-31
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10/pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-morocco
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10/pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-morocco
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الطاقــة، واختــال تــوازن مــزيان الدفوعــات20، اكنــت هنــاك حاجــة ملحــة ألن مجيــع عوامــل اخلطــر تتجــه حنــو أزمــة خطــرة. 
واكن الــرأي العــام يدعــو إىل إجــراء إصاحــات سياســية جوهريــة، وتفــامق جعــز حســاب املعامــات اجلاريــة بشــل كبــر ليصــل 

إىل 9.7% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل، وجعــز املوازنــة إىل 21%7.4.

اســتجاب صنــدوق النقــد الــدويل، حيمنــا أحيــط عملــا باالضطرابــات االقتصاديــة والسياســية الــي تلحــق الــرضر باملغــرب، 
لطلــب اململكــة يف 3 أغســطس 2012 باملوافقــة عــى أول اتفــاق خــط الوقايــة والســيولة  22LPL مببلــغ قــدره 4,1 مليــار مــن 
حقــوق الحســب اخلاصــة »الذهــب الــوريق«23DTS  وســيعقب هــذا االتفــاق األول اتفــاق ثــان بقميــة 3.2 مليــار مــن حقــوق 
الحســب اخلاصــة24 متــت املوافقــة هيلع يف 28 يوليــو 2014. أمــا االتفــاق الثالــث الــذي تبلــغ قميتــه 2.5 مليار25، فمتــت املوافقة 
هيلع يف 22 يوليــو 2016. واملوافقــة عــى اتفــاق خــط الوقايــة والســيولة الرابــع مببلــغ قــدره 2,97 مليــار دوالر يف ديمســر 
2018. ومــن خــال »لعبــة« املروطيــات، مكنــت سلســلة اتفاقــات خــط الوقايــة والســيولة )LPL( تلــك صنــدوق النقــد الــدويل 

مــن قــدرة أقــوى عــى التأثــر، خاصــة وأن املغــرب قــد أصبــح مــرة أخــرى مثقــا بالديــون.

رد فعل الدولة املغربية: دستور جديد واتفاق مع صندوق النقد الدويل

ــن  ــن اســراتيجيتن، إصــاح ســيايس تارخيــي ومســاعدة م ــة باســتخدام أدات ــات اللحظــة الراهن ــة لرهان اســتجابت اململك
صنــدوق النقــد الــدويل. وخافــا للبلــدان األخــرى يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال إفريقيــا، مل تــدمع اململكــة ماســهبا. بــل 
رفضــت اخليــار األمــي، واختــارت ردا سياســيا ســمليا26 اختــذ شــل إصــاح دســتوري رحــب بــه صنــدوق النقــد الــدويل27.

بلــغ العجــز يف حســاب املعامــات اجلاريــة 4.3% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف عــام 2010، مث بلــغ حنــو 8% يف عــام 2011، عــى   20
الــرمغ مــن األداء اجليــد للصــادرات والزيــادة الواحضــة يف التحويــات املاليــة وعائــدات الســياحة. تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل عــدد 239/12. 

ــطس 2012 أغس
تقرير صندوق النقد الدويل عدد 239/12 أغسطس 2012.  21

خــط الوقايــة والســيولة هــو مبلــغ حيســب مــن خــال حصــة املتلــي ويتــاح لملســتفيد مقابــل مبلــغ يدفعــه ســنويا يتفــق هيلع مــع صنــدوق النقــد   22
الــدويل. ووفقــا لملوقــع الرمســي للصنــدوق، فإنــه يوفــر المتويــل لتلبيــة االحتياجــات الفعليــة أو احملمتلــة ملــزيان املدفوعــات يف البلــدان ذات 
السياســات االقتصاديــة اجليــدة، وقــد مُصــم ليكــون مبثابــة تأمــن أو لملســاعدة يف حــل األزمــات يف مجموعــة واســعة مــن احلــاالت. وهــو جيمــع 
بــن معليــة التأهيــل )عــى غــرار خــط االئمتــان املــرن LCM، ولكــن مــع عتبــة أدىن( ومروطيــة اســهداف الحقــة ملعاجلــة أوجــه الضعــف املعتدلــة 
املتبقيــة الــي مت حتديدهــا خــال مرحلــة التأهيــل. وقبــول بلــد مــا المتتــع خبــط الوقايــة والســيولة LPL يــدل عــى اجلــدارة االئمتانيــة القتصادهــا 
https:// :وعــى السياســة االقتصاديــة الــي تنهجهــا الســلطات، ممــا يســاعد عــى تعزيــز ثقــة األســواق يف التدابــر الــي تتوخاهــا. املصــدر

Precautionary-and-Liquidity-Line/45/20/01/08/2016/www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets

أي حوايل 6,2 مليار دوالر عند املوافقة هيلع.  23

حوايل 5 مليار ات دوالر عند املوافقة هيلع  24

حوايل 3,5 مليار دوالر عند املوافقة هيلع  25

خافــا للخيــارات االســراتيجية لغالبيــة الــدول الــي واجهــت الثــورات العربيــة، قــرر املغــرب احلســم لصــاحل حــل ســيايس ألزمــة 20 فرايــر   26
ــع احلساســيات السياســية يف املجمتــع  ــة خاصــة ينــي أعضاؤهــا إىل مجي ــد إىل جلن ــة بصياغــة دســتور جدي ــس الدول ــد رئي 2011. وعه
املغــريب. واكنــت النتيجــة نصــا أساســيا خفــف مــن حــدة التوتــرات. ومــن وجهــة نظــر طويلــة املــدى، فــإن هــذا القــرار التارخيــي يــدل عــى قــدرة 
حقيقيــة للســلطة عــى اســتراف املســتقبل وتقيــم مزايا/عيــوب القــرارات السياســية الكــرى. قــدرة ســُتتاح هلــا مــرة أخــرى فرصــة تنفيذهــا 

بعــد بضــع ســنوات مــن خــال جعــل امحلايــة االجمتاعيــة الشــاملة، إصاحــا رئيســيا جديــدا يف عهدهــا.
رحــب صنــدوق النقــد الــدويل باإلصاحــات السياســية، مذكــرا يف الوقــت ذاتــه، بــأن »ضغوطــا ال تــزال متــارس مــن أجــل إجــراء مزيــد مــن   27
اإلصاحــات ملعاجلــة مســائل مــن بيهنــا نســبة بطالــة الشــباب الــي تظــل مرتفعــة، وانعــدام املســاواة يف الدخــل واحلومكــة ». تقريــر صنــدوق 

ــدويل عــدد 239/12. ــد ال النق
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 :)LPL( وأفــاد الصنــدوق بــأن أداء املغــرب اكن متينــا يف ثاثــة مــن املجــاالت امخلســة املؤهلــة للمتتــع خبــط الوقايــة والســيولة
»القطــاع املــايل واإلرشاف هيلع، والسياســة النقديــة، والبيانــات النوعيــة«28 وجســل اخنفاضــا متوســطا يف األداء يف املجالــن 
اآلخريــن، السياســة النقديــة، والوضــع اخلــاريج، والنفــاذ إىل األســواق«. وإذا اكن الصنــدوق قــد عــر عــن ارتياحــه، فإنــه، 
مــع ذلــك، وحــن أبــدى ماحظاتــه حــول »املخاطــر االجمتاعيــة والسياســية املســمترة وتعــامظ أوجــه عــدم املســاواة حــث املغــرب 
عــى مواصلــة جمهوداهتــا يف ضبــط أوضــاع املزيانيــة29 الــذي يتحقــق مــن خــال مراقبــة أفضــل لإلنفــاق العــام، ســميا مــا 

يتصــل منــه بالتعويــض.

تركــز السياســة املاليــة عــى خفــض اإلنفــاق العــام. واكن مــن بــن هــذه التدابــر الزيــادة، خاصــة، يف أســعار النفــط30 اخلاضعة 
لقــرار إداري. مكــا الزتمــت احلكومــة باعمتــاد نظــام ســعر رصف أكــر مرونــة عــى وجــه الرعــة.

غــر أن لــكا التدبريــن تأثــرا مبــارشا عــى التــم، الــذي يعتــر عــادة رضيبــة عــى دخــول أشــد النــاس حرمانــا. ومــن 
ــة  ــادة يف كتل ــة »غــر األساســية« للتعويــض عــن الزي ــدويل خبفــض النفقــات اجلاري ــة أخــرى، طالــب صنــدوق النقــد ال ناحي
األجــور بنحــو¼ % مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل31 )املرتبطــة بــدمع القــوى العاملــة يف املجــاالت ذات األولويــة مــن حصــة 

ــو 2011 عــى الســنة بأمكلهــا(32 ــادات يف األجــور لهشــر ماي ــاع، وبانعــاس الزي ــم وأمــن ودف وتعل

لكــن اإلصــاح اهليلكــي الرئيــي أعلــن عــن التغيــرات القادمــة، واملمتثلــة يف إلغــاء أبــرز صاحيــات صنــدوق التعويضــات مــع 
هنايــة33 معظــم إعانــات دمع املــواد البروليــة34 الــي جيــب أن متــر مــن 5,5% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف 2012 إىل 
1,2% يف 2015.  مقابــل إرســاء نظــام إعــادة توزيــع  35 ُيفــرض أن يكــون أكــر إنصافــا باعتبــار قيامــه عــى اســهداف 

ــة خاصــة، إىل أهنــا  ــزتام، بصف ــق هبــذا االل ــة، فميــا يتعل ــة املغربي ــد أشــارت احلكوم ــات الســانية األكــر هشاشــة. وق الف
سياســة قــد مت وضعهــا بالتعــاون الوثيــق مــع البنــك الــدويل.

تأكيــد غــر حصيــح دامئــا: الغريــب يف األمــر أن املندوبيــة الســامية للتخطيــط، الــي توقفــت عــن اإلبــاغ عــن لك البيانــات املتصلــة مُبعامــل   28
جيــي )GINI( منــذ عــام 2014، غــرت جفــأة سياســها بعــد أزمــة كوفيــد. وعــدم نــر مــؤرش يف أمهيــة ُمعامــل جيــي )GINI( عــى مــدى 5 

ــة«. ــدويل »البيانــات النوعي ســنوات ال يتفــق يف الواقــع مــع مــا يمسيــه صنــدوق النقــد ال
ــه للحصــول عــى دمع صنــدوق النقــد الــدويل )خــط الوقايــة  أعلــن صنــدوق النقــد الــدويل أن االقتصــاد املغــريب اكن قويــا مبــا يكــي لتأهيل  29

والســيولة( LPL. أغســطس 2012، تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل عــدد 239/12.
أدى ارتفــاع أســعار الطاقــة إىل خفــض جعــز املزيانيــة بنســبة 0.6% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف عــام 2012. أغســطس 2012، تقريــر   30
صنــدوق النقــد الــدويل عــدد 239/12. وجتــدر اإلشــارة إىل أن إعانــات دمع املنتجــات النفطيــة قــد ألغيــت هنائيــا أواخــر عــام 2015 دون أن 

تتســبب يف اضطرابــات اجمتاعيــة.
تعهدت الدولة، عى وجه اخلصوص، بعدم تعويض الشغورات الناجتة عن االحاالت عى التقاعد وبتحسن أداء اإلدارة.  31

ــق صــايف فــرص العمــل،  ــد »احلــد مــن خل ــر الوزارية وأي ــره لعــام 2014، بــن خمتلــف الدوائ يف املقابــل، مل يعــد الصنــدوق ميــزي يف تقري  32
ــوغ األهــداف املقــررة عــى املــدى  والزيــادة يف الرواتــب والرقيــات عــن طريــق ختصيــص اعمتــادات حمــددة مســبقا وبوضــوح مــن أجــل بل

ــطس 2014.  ــدد 241/14، أغس ــدويل ع ــد ال ــدوق النق ــر صن ــط«، تقري املتوس
ــدوق يف  ــوحض الصن ــة. وي ــة االجمتاعي ــريب التعويــض يف نظــام امحلاي ــع االجمتــايع املغ ــن التري ــدويل ال يضم ــد ال ــدوق النق ــا لصن خاف  33
تقريــره لهشــر أغســطس 2012 )ص 17(: كذلــك أن »النظــام احلــايل للحاميــة االجمتاعيــة يف املغــرب يقــوم باألســاس عــى الــدمع الشــامل، 

ــدد 293/12. ــدويل ع ــد ال ــدوق النق ــر صن ــر اســهدافا«. أغســطس 2012، تقري ــدة أك ــادرات عدي ــن أيضــا مب ــه يتضم لكن
يف 2011، تلكــف دمع املــواد البروليــة مــا يعــادل 5,1% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل أي 41,4 مليــار درمه )3,7 مليــار يــورو( مقابــل ال   34

يشء تقريبــا يف العــام 2003.
 Réforme des subventions aux carburants au Maroc : les bons conseils du FMI )usinenouvelle.com(.

عــرت الدولــة يف خطــاب نواياهــا عــن رغبهــا، مســتقبا، يف إحــداث برنــاجم حيــد »مــن التفــاوت يف الدخــل ويف الفــرص ســواء مــن منظــور   35
ــة«. ــة االجمتاعي ــة وامحلاي ــات االجمتاعي ــر اخلدم ــزز توف ــن اجلنســن، ويع ــات وب ــن اجله شــامل أو ب

https://www.usinenouvelle.com/article/reforme-des-subventions-aux-carburants-au-maroc-les-bons-conseils-du-fmi.N199258
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ورمغ اســمترار أوجــه عــدم املســاواة فــإن ذلــك مل مينــع صنــدوق النقــد الــدويل مــن دمع احلكومــة الــي مل تعــد ختــي رغبهــا يف 
إلغــاء إعانــات دمع الطاقــة36 والغــذاء، ولزيــادة الطــن بلــة أشــار الصنــدوق، كدليــل إثبــات، إىل دراســة لملندوبية الســامية للتخطيط 
ــن  ــى م ــية األغ ــا الرحيــة امخلس ــتأثر هب ــة37 تس ــذاء والطاق ــات دمع الغ ــن مجمــوع إعان ــوايل 43% م ــد أن ح )HCP( تؤك

الســان38. وقــد ضغــط عــى احلكومــة لتضــع حــدا لنظــام مل يفــد الســان، بــل أصبــح، كذلــك، عبــا ال يطــاق عــى مزيانيــة الدولة.

ــة  ــور تلكف ــن منظ ــا م ــة حري ــة االجمتاعي ــر إىل امحلاي ــي تنظ ــق، فه ــن احلقائ ــة م ــة، لألســف، مجل ــذه املقارب ــل ه وتتجاه
املوازنــة39، ال حكاميــة مــن تقلبــات احليــاة. مكــا تغفــل عــن األثــر التضخمــي لتفكيــك منظومــة الــدمع، وهــو أثــر يطــال أشــد 
ــه »ســيكون أكــر بثــاث مــرات بالنســبة إىل  ــا أكــر مــن غرهــا بكثــر40. واكن البنــك الــدويل قــدر حيهنــا أن الفــات حرمان
أفقــر النــاس منــه بالنســبة إىل أغنــامه. ولتجنــب ارتفــاع معــدل الفقــر، اعــرف بــأن »تدابــر تعويضيــة ســتكون حمتيــة«41.

إال أن احلكومــة وقهــا )ائتــاف بقيــادة حــزب العدالــة والتمنيــة(42 ظــل أمص إزاء هــذا التحذيــر، ومــا حسبــه بالمُيــى مل ُيرجعــه 
بالُيرى.

وإذا اكن صنــدوق النقــد الــدويل قــد دمع الــراجم الــي »تســهدف الفقــراء بشــل أفضــل« مثــل نظــام املســاعدة الطبيــة راميــد 
)RAMED( وبرنــاجم تيســر )Tayssir( فــإن بــراجم املســاعدة هــذه مل تقــدم ســوى مســاعدة حمدودة يف جمــايل الصحة والتعلم، 

ومل تكــن قــادرة، بــأي حــال مــن األحــوال، عــى التعويــض عــن تدهــور القــدرة الرائيــة النــامج عــن هنايــة دمع الطاقــة والغــذاء. 

عقد من الزمان بعد اتفاقيات خط الوقاية والسيولة LRL العديدة: أية حصيلة؟  

مل حيقــق املغــرب، عــى الــرمغ مــن تفكيكــه ألســاس نظــام التعويضــات، األهــداف »اإلرشــادية« الــي حددهــا صنــدوق النقــد 
الــدويل إطاقــا. وبالفعــل فــي عــام 2014، وخــال االتفــاق الثــاين خلــط الوقايــة والســيولة LPL، دق صنــدوق النقــد الــدويل 
ناقــوس اخلطــر43. وحــى إذا اكنــت وضعيــة احلســابات العموميــة قــد حتســنت حتســنا طفيفــا يف منتصــف 2010، فــإن ذلــك 
اكن ظرفيــا: بعــد اخنفــاض العجــز إىل 3.5%44 مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف عــام 2017، عــاد فــورا يف العــام التــايل 

حســب صنــدوق النقــد الــدويل : »جعــل املزيانيــة، إىل حــد كبــر جــدا، يف مأمــن مــن املخاطــر النامجــة عــن تقلــب أســعار النفــط الدوليــة«.   36
تقريــر الصنــدوق عــدد 241/14، أغســطس 2014.

ــان مــن خــال التحفــزي عــى  ــاء دمع غــاز البوت ــدويل التجشيــع عــى »التخفيــض التدرجيــي ألعب يف ســنة 2014، واصــل صنــدوق النقــد ال  37
اســتعامل مصــادر الطاقــة املتجــددة، واإلدخــال التــدريج لتدابــر التخفيــف مــن دمع دقيــق الــح اللــن« تقريــر الصنــدوق عــدد 241/14، 
أغســطس 2014. وحلســن احلــظ مل تعمــد أي حكومــة مــن احلكومــات املتعاقبــة إىل إلغــاء دمع غــاز البوتــان والــح اللــن، مدركــة أن يف املــس 

ــدا لألمــن الغــذايئ األســايس. ــن املنتوجــن هتدي هبذي
ص 17 من تقرير صندوق النقد الدويل عدد 239/12. اإلطار 2. نظام امحلاية االجمتاعية يف املغرب.      38

يف عــام 2014 أعلــن صنــدوق النقــد الــدويل »أن الســلطات بصــدد وضــع املزيانيــة، وإىل حــد كبــر، يف مأمــن مــن املخاطــر الناجتــة عــن تقلــب   39
أســعار النفــط الدوليــة« بفضــل تفكيــك منظومــة دمع الطاقــة. تقريــر الصنــدوق عــدد 242/14، أغســطس 2014.

نفقات الغذاء والنقل تؤثر بشل كبر عى الفات األشد حرمانا.  40
  Le Maroc, le pays qui a )presque( supprimé les subventions aux produits pétroliers )novethic.fr(  41

رئيس احلكومة، عبد اهلل بن كران، زعم المين احملافظ ذو مرجعية إسامية مت تعيينه مبرسوم ملي يف 29 نومفر 2011.  42

يف عــام 2014 أشــار صنــدوق النقــد الــدويل يف تقريــره إىل أن »يــزان الدفوعــات ال يــزال معرضــا للصدمــات اخلارجيــة عــى الــرمغ مــن   43
تقلــص عوامــل الضعــف مبوجــب اتفــاق خــط الوقايــة والســيولة LPL لعــام 2012 وتظــل احلســابات اخلارجيــة وحســابات املاليــة العموميــة عرضــة 

ــدويل عــدد 241/14، أغســطس 2014. ــدوق النقــد ال ــة«. تقريــر صن للصدمــات اخلارجي
يف حن أن اهلدف املعلن هو الوصول إىل 3% من العجز يف 2017.  44

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-maroc-le-pays-qui-a-presque-supprime-les-subventions-aux-produits-petroliers-144153.html
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إىل االرتفــاع مــرة أخــرى ليســتقر عنــد 3.9% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل. وبلــغ، مــع األزمــة الصحيــة، 7.6% مــن النــاجت 
احملــي اإلمجــايل يف عــام 2020 وهــو مســتوى غــر مســبوق. وألســباب هيلكيــة، مل تمتكــن احلكومــة املغربيــة، أبــدا، مــن حــل 
أزمــة الديــون والعجــز املزمــن لملزيانيــة، ومــرت نســبة الديــن العــام اإلمجــايل املرتفعــة جــدا بطبيعهــا مــن 80.4%45 مــن النــاجت 

احملــي اإلمجــايل يف عــام 2019 إىل 94% يف عــام 202046. 

ومل يعقــب هــذا الفشــل تشــكيا يف سياســات احلكومــة وسياســات صنــدوق النقــد الــدويل. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد 
جشــع الصنــدوق املغــرب يف عــام 2014 عــى املــي يف »هــذا املســار« بإعانــه أن »املزيانيــة هتــدف إىل مواصلــة خفــض 
العجــز مــن خــال إصاحــات ماليــة هيلكيــة. وينبــي أن يــم حتقيــق هــذا التخفيــض الــذي ســيزنل إىل مســتوى 4.9% مــن 
الدخــل احملــي اإلمجــايل، أساســا، مــن خــال التقليــص املســمتر مــن تاليــف دمع الطاقــة بيمنــا، ُيفــرض أن يــم »توســيع« 
ــذا، واصــل  ــة خصيصــا هلــذا الغــرض«، وهك ــراجم مصمم ــات األشــد هشاشــة »بواســطة ب ــة للف ــة االجمتاعي نظــام امحلاي
صنــدوق النقــد الــدويل الدعــوة إىل اتبــاع تعالــم الليراليــن اجلــدد مــن خــال وضــع إعانــات الــدمع وحدهــا يف قفــص االهتــام، 
واعتبارهــا املســؤولة الوحيــدة عــى العجــز املــزدوج، يف احلســاب املــايل وحســاب املعامــات اجلاريــة47. وهــو موقــف متناقــض 
إىل حــد مــا، بالنظــر إىل االســتنتاجات الــي توصــل إلهيــا الصنــدوق، ذلــك أنــه ياحــظ، يف لك تقريــر مــن تقاريــره -رصاحــة أو 
بطريقــة مضنيــة- ضعــف أداء االســتمثار العــام، واالقتصــاد الوطــي حمــدود التنــوع ويه عوامــل ســامهت بالقــدر ذاتــه، إن مل 
يكــن أكــر، يف تعميــق مشــلكة »العجــز املــزدوج« بســبب الديــن العــام وأوجــه القصــور يف حســاب املعامــات اجلاريــة الوطــي.

وواصــل صنــدوق النقــد الــدويل يف هــذا االجتــاه، وســاند بثبــات بــراجم املســاعدة املوجهــة. غــر أن هــذه الــراجم، املجــزأة 
ــة.  ــة االجمتاعي ــة وامحلاي ــث العدال ــن حي ــرب م ــارات ســان املغ ــى االســتجابة النتظ ــا، ع ــادرة، وحده ــن ق بطبيعهــا، مل تك
ــى  ــا ع ــة وإنصاف ــر عدال ــع أك ــادة توزي ــة إع ــون مــح 2021 يف إرســاء منظوم ــام 2020 ليك ــار ع ــر انتظ ــى األم واقت

جــدول األمعــال.

ويف الســنة نفهســا، يف هشــر أبريــل 2020، أطلــق املغــرب، حتــت ضغــط األحــداث، آليــة خــط الوقايــة والســيولة )LPL(الــي 
ــة  ــاب األزم ــة يف الكســاد االقتصــادي يف أعق ــة الغارق ــام الدول ــن أم ــه. ومل يك ــدويل حتــت ترف ــد ال ــدوق النق ــا صن وضعه
الصحيــة كوفيــد-19 مــن خيــار ســوى اقــراض مــا يقــرب مــن 3 مليــارات دوالر واجبــة الســداد عــى مــدى مخــس ســنوات 
مــع فــرة إمهــال بثــاث ســنوات. وللحصــول عــى هــذا القــرض، عــرض وزيــر املاليــة، عــى التصويــت، بصفــة عاجلــة، مــروع 

املرســوم بقانــون عــدد 2.20.320 املتعلــق بتجــاوز ســقف القــروض اخلارجيــة.

فضــا عــن الضعــف اهليلكــي لاقتصــاد املغــريب، واملديونيــة املفرطــة، وأوجــه عــدم املســاواة االجمتاعيــة، فــإن نفــوذ صنــدوق 
النقــد الدويل ورقابتــه يعمتــد عــى عــدة أدوات:  

حســب صنــدوق النقــد الــدويل : »اكن مــن املفــروض، أن ينخفــض العجــز األويل املعــدل دوريــا، إىل النصــف بــن 2015 و2017، وميــر مــن   45
ــد األويل مــع  ــول عــام 2019. ويتوافــق هــذا املســار للرصي 2,6% مــن الدخــل احملــي اإلمجــايل إىل 1,4% إىل مــا يقــرب مــن 0% حبل
الرغبــة يف وضــع نســبة الديــن العــام/ دخــل حمــي إمجــايل عــى منحــى تنــازيل بعــد الــذروة املتوقعــة لعــام 2015 حبيــث تقــرب مــن %60 

ــدد 241/14، أغســطس 2014. ــدويل ع ــد ال ــدوق النق ــر صن ــام 2019«. تقري ــول ع حبل
Dette publique au Maroc : Que penser du niveau de dette du Maroc ? )cmconjoncture.com(  46

أشــار الصنــدوق يف عــام 2016 إىل أن : »الســلطات تــويل اهمتامــا خاصــا يف اســراتيجيها التمنويــة لإلدمــاج االجمتــايع واحلــد مــن أوجــه   47
عــدم املســاواة« تقريــر الصنــدوق عــدد 35/16



بـال غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية االجتماعية132

y  مل يضــع ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة وتعبئــة املدخــرات العامــة حــدا لنفــوذ صنــدوق النقــد الــدويل. ومــن بــن
ــك  ــب البن ــدويل، يلع ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي يفرضه ــة ال ــة والمكي ــة اهليلكي ــادئ التوجهيي ــب املب ــي تراق املؤسســات ال
املركــزي )بنــك املغــرب( ووزارة االقتصــاد واملاليــة دورا حموريــا. ومــع اســتثناءات نــادرة، تتبــى هــذان اهليئتــان بانتظــام 
سياســات اقتصاديــة وماليــة ونقديــة مســتوحاة مــن اتفاقيــة واشــنطن. ومــن املهــم أيضــا أن الطلــب الــذي مت توجهيــه، 
إىل صنــدوق النقــد الــدويل لاســتفادة مــن خــط الوقايــة والســيولة يف عــام 2012 قــد ُوقــع، آنــذاك، مــن قبــل حمافــظ 

البنــك املركــزي ووزيــر االقتصــاد واملاليــة.

y  خيضــع املغــرب لملراقبــة املســمترة يف شــل مشــاورات ســنوية مبوجــب املــادة الرابعــة مــن النظــام األســايس لصنــدوق
النقــد الــدويل. ويف لك عــام، تنظــر أفرقــة صنــدوق النقــد الــدويل يف السياســات االقتصاديــة املنفــذة مــن أجــل »دمع 
اســتقرار االقتصــاد اللكــي« فضــا عــن اإلصاحــات النظاميــة اجلاريــة. وميثــل بنــك املغــرب ووزارة املاليــة احملاوريــن 
ــا  ــع تقاريرمهــا الســنوية تقريب ــان يف مجي ــة، ويعلن ــه الســنوية لملراقب ــدويل خــال بعثات ــد ال ــدوق النق الرئيســين لصن

أهنــام يعمتــدان املبــادئ التوجهييــة العامــة للتقيميــات الــي جيرهيــا الصنــدوق.

ويــم التدقيــق يف الوثيقــة املنبثقــة عــن مهمــة صنــدوق النقــد الــدويل مــن قبــل الدائنــن وواكالت التصنيــف واملنمظــات متعــددة 
األطــراف والــراكء الرئيســين لململكــة. ومينــح هــذا االجمتــاع صنــدوق النقــد الــدويل قــوة نفــوذ هائلــة ال يســتطيع التصــدي 

هلــا ســوى عــدد قليــل جــدا مــن البلــدان.

III. امحلاية االجمتاعية يف املغرب: اخليار القرسي 
لصندوق النقد الدويل بني الدمع املممع/ الشامل 

واالسهتداف بالوسائل غري املبارشة لقياس مستوى 
)Proxy Means Test( ،الدخل

نظم امحلاية االجمتاعية يف املغرب

ــات  ــة وامجلاع ــة واملؤسســات العمومي ــى أن الدول ــه »ع ــادة 31 من ــام 2011، وال ســميا يف امل ــريب لع ــص الدســتور املغ ين
الرابيــة، تعمــل عــى تعبئــة لك الوســائل املتاحــة، لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن، عــى قــدم املســاواة، مــن 

ــة«48. ــدن الدول ــة أو املنظــم مــن ل ــة، والتضامــن التضامني ــة الصحي ــة والتغطي ــة االجمتاعي احلــق يف العــاج وامحلاي

ــة  ــح إجــراء حتليــات جمدي ــة يف املغــرب، مــن شــأهنا أن تتي ــة االجمتاعي ــة للحامي ــة مكي ــا رؤي ــا أن تكــون لدين لكــن، إذا أردن
ــذ، منطــق مجــع  ــع، عندئ ــاء هيلع يتب ــذي يتعــن اإلبق ــة ال ــإن التعريــف األكــر أمهي هلــذه الُنظم، وهــذا هــو هــدف دراســتنا، ف

ــة. ــة االجمتاعي ــة املخصصــة للحامي ــات القطاعي االســراتيجيات واملزياني

مزيد من املعلومات عن اإلنشاء والتطوير ومؤسسات امحلاية االجمتاعية يف اململكة، انظر امللحق الثاين 2.  48
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ــة أو  ــية، العام ــات املؤسس ــع اآللي ــذ »مجي ــل عندئ ــرب يمش ــة يف املغ ــة االجمتاعي ــف امحلاي ــإن تعري ــق، ف ــذا املنط ــا هل ووفق
اخلاصــة، الــي تتخــذ شــل نظــام محايــة مجــايع و/ أو تنفــذ مبــدأ مــن مبــادئ التضامــن االجمتــايع الــي تغــي التاليــف 
النامجــة عــن وجــود عــدد معــن مــن املخاطــر االجمتاعيــة الــي مت حتديدهــا بالنســبة إىل األفــراد أو األرس املعيشــية )الصحــة، 
الشــيخوخة، البطالــة، الفقــر، التعلــم، حــوادث الشــغل ...(«. وهــذا يعــي، إذن، دفــع اســتحقاقات لألخشــاص أو األرس 
املعيشــية الــي تواجــه واحــدا أو أكــر مــن هــذه املخاطــر، والغــرض مــن هــذا الدفــع التعويــض عــن الزيــادة يف نفقاهتــم أو عــن 

االخنفــاض يف مــواردمه مكنتفعــن.

ــن  ــة، وخاصــة م ــم االجمتاعي ــي إلدارة الُنظ ــن المنــوذج الفرن ــر م ــد كب ــريب مســتوىح إىل ح ــاء املغ ــذا البن ــق ه إن منط
خــال تعــدد اخلدمــات )البطالــة، الشــيخوخة، املــرض، التعلــم، حــوادث الشــغل...(، ومــن خــال مزيانيــة الضــامن االجمتــايع 

ــة. ــة الوطني واحلســابات الصحي

بيــد أن النظــام اإلحصــايئ يف املغــرب ورصــد البيانــات املتصلــة هبــذه القطاعــات مل يتطــور بعــد. مكــا أن هنــاك تأثــرا لتقنيــات 
ــا  ــي جيــري تقيميه ــروط ال ــن ال ــة م ــات، مــن خــال وضــع مجموع االســهداف يف احلصــول عــى احلــق يف هــذه اخلدم
ــرة أوال )2( مــن نظــام االســهداف  ــورة هــذه النقطــة يف الفق ــدويل. )متــت بل ــل ال ــا لوصــول املغــرب إىل المتوي بانتظــام وفق

وإســناد اخلدمــات االجمتاعيــة(.

ومــع ذلــك، ُتعــرف معليــة إســناد اخلدمــات واحلصــول عــى امحلايــة االجمتاعيــة بأهنــا حــق مــن حقــوق اإلنســان هيــدف إىل 
مضــان الدخــل، واحلــد مــن الفقــر ومــن أوجــه عــدم املســاواة، فضــا عــن تعزيــز اإلدمــاج االجمتــايع والكرامــة49.

وبنــاء هيلع فــإن تعمــم امحلايــة االجمتاعيــة وفعاليهــا ســيكونان مــن مســؤولية الدولــة مــن خــال رمس سياســات اقتصاديــة 
 ODD واجمتاعيــة وماليــة، ذلــك أن امحلايــة االجمتاعيــة يه أيضــا عنــر أســايس مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة العامليــة

الــي الزتمــت مجيــع دول املجمتــع الــدويل بتحقيقهــا حبلــول عــام 2030.

يتكون نظام امحلاية املغريب50 من عنرين رئيسين )انظر الشل 1(:

y  عنــر قــامئ عــى االشــرااكت )املســامهات( يف الضــامن االجمتــايع جيمــع خمتلــف صناديــق املعاشــات التقاعديــة
ــد  ــي للتقاع ــدوق الوط ــد RCAR، الصن ــب التقاع ــح وروات ــايع ملن ــام امجل ــد CMR، النظ ــريب للتقاع ــدوق املغ )الصن
 ،)CMAM( والصنــدوق املغريب للتأمــن الي ،)CNSS( الصنــدوق الوطــي للضــامن االجمتــايع ،)CNRA والتأمــن

وهــو الصنــدوق الوطــي ملنمظــات االحتيــاط االجمتــايع )CNOPS( ســابقا. 

y  عنــر آخــر غــر قــامئ عــى االشــرااكت، متولــه اخلزانــة العامــة ويســتند إىل مجموعــة مــن بــراجم املســاعدة االجمتاعية
يف شــل حتويــات نقديــة مروطــة تربــط بــن االنتفــاع بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة وعــدد مــن الــروط الــي يتعــن 

وفقــا إلعــان فيادلفيــا الصــادر عــن منمظــة العمــل الدوليــة يف عــام 1944، مت االعــراف بالضــامن االجمتــايع حكــق أســايس مــن حقــوق   49
اإلنســان. مث يف عــام 1948 مــن خــال اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان وأخــرا يف عــام 1966 مــن قبــل العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق 

ــة. ــة والثقافي ــة واالجمتاعي االقتصادي
ملزيد من التفاصيل حول التارخي واحلومكة، انظر امللحق الثاين.  50



بـال غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية االجتماعية134

 ،)RAMED( نظــام املســاعدة الطبيــة ،)INDH( عــى الســان املســهدفن تلبيهــا )املبــادرة الوطنيــة للتمنيــة البريــة
تيســر )Tayssir(، املطــامع املدرســية، املــدراس الداخليــة، املنــح الدراســية، بــراجم اإلدمــاج املهــي، مؤسســات املســاعدة 

االجمتاعيــة، إخل...(.

وهنــاك بــراجم أخــرى لــدمع أســعار املــواد األساســية والوقــود وملاحفــة الفقــر ولكهنــا تقــع خــارج نطــاق امحلايــة االجمتاعيــة. 
وقــد مت وضــع العديــد مــن هــذه الــراجم وإطاقهــا يف هنايــة المثانينيــات، عندمــا اكن املغــرب يتحــول إىل منــوذج اقتصــادي 
)BIRD( جديــد أكــر ليبراليــة، وفقــا لــروط خمصصــات المتويــل اخلــاريج ومديونيتــه، خاصــة، لــدى بنــك اإلنشــاء والتعمــر

وصنــدوق النقــد الــدويل )انظــر التفاصيــل يف امللحــق 3(.

الشل 1: جشرة نظام امحلاية االجمتاعية املغريب

نظام امحلاية 
االجمتاعية يف 

املغرب

النظم القامئة 
عىل املسامهات

براجم 
املساعدة

فرع التأمني اإلجباري
AMO عىل املرض

فرع املعاشات التقاعدية

فرع حوادث الشغل 
واألمراض املهنية

MRE النظام التعاقدي

نظام املساعدة الطبية 
RAMED

دمع التعلمي

دمع التشغيل

املبادرة الوطنية للتمنية 
INDH البرشية

مناهضة العنف ضد النساء

فك العزلة عن الريف

املصدر: من إعداد املؤلفن
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يــح لنــا الشــل البيــاين أعــاه بتلخيــص جشــرة نظــام امحلايــة االجمتاعيــة املغــريب بطريقــة مبســطة، ويشــر إىل نظــم 
الضــامن االجمتــايع وبــراجم املســاعدة االجمتاعيــة يف جمــاالت خمتلفــة مثــل التعلــم وماحفــة الفقــر وإدمــاج املــرأة )هــذه 

الــراجم ليســت حريــة(.

لكــن لــرمس صــورة تــوحض وضــع امحلايــة االجمتاعيــة يف املغــرب، جنــد أن اإلنفــاق العــام علهيــا حمــدود جــدا، وال يــح إال 
بتغطيــة أقليــة مــن الســان، مهمــا الكثــر مــن املواطنــن )انظــر الشــل 2(.

الشل 2: النفقات االجمتاعية املخصصة لرباجم املساعدة االجمتاعية )% من الناجت احمليل اإلمجايل(

املصدر: البنك الدويل 2016
https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/aspire/country/morocco

ــار  ــقة وإط ــراتيجية متس ــض( إىل اس ــق التعوي ــتثناء صنادي ــايع )باس ــامن االجمت ــبكة الض ــر ش ــدويل، تفتق ــك ال ــا للبن وفق
ــدورة  ــل مــن الــراجم األساســية الــي تغــي املخاطــر الرئيســية ل ــات واحضــة تقــوم عــى عــدد قلي مؤســي بســيط وأولوي
ــات  ــى ف ــز ع ــر ويرك ــا صغ ــر مهن ــا، كث ــرا 140 برناجمــا خمتلف ــا اليونيســيف مؤخ ــة أجرهت ــددت دراس ــد ح ــاة. وق احلي
مســهدفة بعيهنــا. وتتــوىل إدارة الــراجم أو تنفيذهــا أو متويلهــا حنــو 50 إدارة خمتلفــة )وزارات ودوائــر ومؤسســات وجلــان(. 
وعــى الــرمغ مــن هــذا العــدد اهلائــل مــن الــراجم واملؤسســات املســؤولة، فــإن شــبكة الضــامن االجمتــايع تشــكو مــن نقائــص 
ــات  ــا اختصاص ــراجم هل ــض ال ــن أن بع ــة(، يف ح ــن إلعاق ــاص احلامل ــن أو األخش ــر املمتدرس ــال غ ــل األطف ــرة )مث كب

ــة للســان(51. ــة عــى نفــس املجموعــات الفرعي ــل تركــزي املعون ــة، وتكــرر تدابــر مســاعدة متشــاهبة )مث متداخل

صندوق النقد الدويل )2012( ، املراجعة األوىل خلراء صندوق النقد الدويل بشأن خط الوقاية والسيولة، الصفحة 24.  51
1st review of the IMF Experts on the Precaution Liquidity Line, P. 241

2016
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2016
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2016
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امحلايــة االجمتاعيــة املغربيــة قياســا إىل أهــداف التمنيــة املســتدامة )ODD( ومعايــري 
ــة الشــاملة  ــق بامحلاي ــدويل )BIT( فميــا يتعَل ــل ال ــب العم مكت

الضــامن االجمتــايع هــو امحلايــة الــي يوفرهــا املجمتــع لألفــراد واألرس املعيشــية لضــامن احلصــول عــى الرعايــة الصحيــة 
ومضــان الدخــل، ال ســميا يف حالــة الشــيخوخة أو املــرض أو اإلعاقــة أو حــوادث الشــغل أو األمومــة أو فقــدان املعيــل52.

ــة  ــن املســؤولية الفردي ــة، م ــة حمتي ــؤرش بصف ــة، حتــول امل ــاء دول الرفاهي ــة بن ــرن التاســع عــر، خــال مرحل ــة الق ــذ هناي من
حنــو التضامــن امجلــايع، واليــوم، بــدأ تطــور عكــي يف الظهــور. وقــد صادقــت جــــــــــميع دول الرفــاه ســواء امللهمـــــة مــن 
ــات منمظــة العمــل  ــذ الســبعينات، عــى اتفاقي ــردجية beveridgienne(54( من البيـــمساركية bismarckienne(53(، أو البيفــ
ــن  ــن معياري ــك مرجع ــا يف ذل ــدويل، مب ــايع ال ــامن االجمت ــون الض ــي لقان ــي الرئي ــار املرج ــل اإلط ــي تش ــة ال الدولي

ــة: ــة واملعاشــات التقاعدي ــاق عــى الصحــة والبطال ــوي جــدا يف اإلنف ــة المنــو الق ــك يف مواجه أساســين، وذل

y  االتفاقيــة رمق 102 املتعلقــة بالضــامن االجمتــايع )املعيــار األدىن( لعــام 1952، والــي حتــدد احلــد األدىن خلدمــات
الضــامن االجمتــايع ورشوط إســنادها، مكــا حتــدد الفــروع التســعة الرئيســية الــي تكــون امحلايــة فهيــا مكفولــة.

y  التوصيــة رمق 202، مت اعمتادهــا يف عــام 2012، حــول أرضيــات امحلايــة االجمتاعيــة، وتوفــر إرشــادات عامــة لتوســيع
وتمكيــل نظــم الضــامن االجمتــايع عــر إرســاء أرضيــات محايــة اجمتاعيــة وطنيــة تكــون متاحــة مجليــع األخشــاص 

احملتاجــن إىل املســاعدة.

ــة  ــوم، )14 نومفــر(، عــى 65 اتفاقي ــة، صــادق املغــرب إىل حــد الي ــر منمظــة العمــل الدولي ويف هــذا الســياق، وحســب تقري
لملنمظــة، مهنــا 49 اتفاقيــة ســارية املفعــول، و11 اتفاقيــة طالــب بعــدم تطبيقهــا، و3 صكــوك مت إلغاؤهــا، ومل يــم توقيــع أي 

اتفاقيــة طيلــة االثــي عــر هشــرا املاضيــة55.

ويف امجللــة، مل يصــادق املغــرب بعــد، عــى 41 اتفاقيــة تقنيــة لملنمظــة بشــأن امحلايــة االجمتاعيــة. وبــدأ يف 14 يونيــو 2019، 
إجــراءات التصديــق عــى ثــاث اتفاقيــات مــع مكتــب العمــل الــدويل، ويه االتفاقيــة رمق 97 حــول العــامل املهاجريــن لســنة 
1949، واالتفاقيــة رمق 102 حــول الضــامن االجمتــايع لســنة 1952، واالتفــاق الــدويل رمق 187 بشــأن اإلطــار الروجيــي 

للســامة والصحــة املهنيتــن )2006(، ويه معاهــدة تجشــع الــدول األعضــاء عــى وضــع سياســة وبــراجم وطنيــة يف جمــال 
ــر  ــة مبعاي ــة املتعلق ــة يف وضــع الزتاماهتــا الدولي ــة اململك ــك، رغب ــذه اخلطــوة، كذل ــس ه الســامة والصحــة يف العمل. وتعك

العمــل حــزي التنفيــذ.

مكتــب العمــل الــدويل BIT: جملــة منمظــة العمــل الدوليــة »افريقيــا حبثــا عــن العمــل الائــق: مقــال عــن الضــامن االجمتــايع للجميــع: رهــان   52
عاملــي« العــدد 49، ديمســر 2003.

  Le magazine de l’OIT ‘’ Afrique En quête de travail décent : Article sur La sécurité sociale pour tous: Un pari mondial
’’N°49, décembre 2003.

53  تأمن متصل بالعمل.

54  محاية قامئة عى التضامن امجلايع، بغض النظر عن أي نشاط مهي.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:10293  55
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اجلدول 2: موقف املغرب من اتفاقيات امحلاية االجمتاعية

مصادق علهيا/ غري مصادق علهيا من املغرباالتفاقيةالفرع

نعم102لك الفروع 

ال130رعاية طبية

مرض

ال168بطالة

ال128شيخوخة

جعز

باق عى قيد احلياة/ ناج

ال121حوادث شغل

نعم183أمومة 

ال118مساواة يف املعاملة

ال157حمافظة عى احلقوق 

املصدر: جدول من إجناز مؤلّي الدراسة

وميكننــا التذكــر أيضــا يف هــذه الفقــرة بــأن الــزتام املغــرب بتحقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة ســيمشل أيضــا تعزيــز امحلايــة 
االجمتاعيــة مــن خــال الســي إىل بنــاء نظــم مســتدامة وشــاملة وعامليــة، وأن حيقــق عــى وجــه اخلصــوص أهــداف التمنيــة 

املســتدامة56 1 و3 و4 و5 و8 و10، ويه، عــى ســبيل التذكــر: 

أهداف التمنية املستدامة التمنية املستدامة 

ماحفة الفقرهدف1

احلصول عى الرعاية الصحيةهدف 3

احلصول عى تعلم جيد هدف 4

املساواة بن اجلنسنهدف 5

احلصول عى معل الئق هدف 8

احلد من أوجه عدم املساواةهدف 10

 

  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  56
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امحلايــة االجمتاعيــة الشــاملة: تأثــري مرشوطيــات صنــدوق النقــد الــدويل عــىل اإلنفــاق 
ــمي والصحــة ــة التعل االجمتــايع يف املغــرب: حال

 ،57)scarring( »ولــدت مروطيــات صنــدوق النقــد الــدويل، بوجــه عــام، تأثــرات، ضــارة عــى املــدى الطويــل، »تركــت ندوبــا
أثــرت تأثــرا مبــارشا عــى القــدرة التنافســية للدولــة وعــى إيراداهتــا يف املســتقبل.

ولتوضيــح أثــر املروطيــات عــى اإلنفــاق االجمتــايع، مقنــا بعــزل بنديــن هامــن مــن بنــود املزيانيــة عــن السياســة االجمتاعيــة 
للدولــة: التعلــم والصحــة. 

ويربــط هــذا املقطــع مــن الدراســة اإلنفــاق العــام عــى التعلــم والصحــة بركــزييت الــدمع الشــامل ويســم بــأن الرفيــع فهيــام 
ــه  ــة املطــاف، ملعاجلــة أوج ــن، يف هناي ــن رضوري ــن اهلدف ــة املســتدامة 3 و4 وأن هذي ــق هــديف التمني سيســاعد عــى حتقي

التفــاوت يف الدخــل، وتيســر االرتقــاء االجمتــايع.

والواقــع أن مجيــع اتفاقــات خــط الوقايــة والســيولة املرمــة بــن صنــدوق النقــد الــدويل واملغــرب تشــر إىل العاقــة بــن معــدالت 
البطالــة والتعلــم. وخطــاب صنــدوق النقــد الــدويل يــدمع حتســن نوعيــة التعلــم لتلبيــة احتياجــات أربــاب العمــل الذيــن يواجهــون 
ــد  ــدوق النق ــة صن ــت الراهــن -حتــت وصاي ــرمج يف الوق ــذا اخلطــاب مل ُي ــد أن ه ــة. بي ــوى العامل ــن الق ــدين مســتوى تكوي ت

الــدويل- إىل زيــادة يف حــزي املزيانيــة القطاعيــة، وهــو رشط ال بــد منــه لتحســن حقيــي يف التعلــم العمــويم.

1. مثال التعلمي 

 Bernhard( وبرهنــارد راينســرغ ،)Thomas Stubbs( وتومــاس ســتابس ،)Lawrence King( مت تطبيــق هنــج لورنــس كينــغ
Reinsberg(، وألكســندر كينتيكيلينيــس )Alexander Kentikelenis( عــى قطــاع التعلــم العمــويم بشــأن العاقــة الســببية 

بــن املروطيــات وآثارهــا عــى جحــم اإلنفــاق االجمتــايع ونفقــات املزيانيــة. هــذه الدراســة املرجعيــة الــي نــرت يف عــام 58 
2018 محتــل عنــوان »كيفيــة تقيــم آثــار مروطيــة صنــدوق النقــد الــدويل. امتــدادا لملقاربــة المكيــة والتجريبيــة«.

وقــد أكــدت نتــاجئ هــذه الدراســة اســتنتاجات مجيــع الدراســات الســابقة حــول هــذا املوضــوع59: املروطيــات هلــا تأثــر ســلي 
ــه اخنفــاض بنســبة  عــى اإلنفــاق عــى التعلــم60. وعــى وجــه اخلصــوص، فــإن لك رشط إضــايف مــن رشوط اإلنفــاق يقابل

0.47 % عــى األقــل مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف اإلنفــاق العــام عــى التعلــم.

انطلــق العمــل هبــذا املفهــوم منــذ 2020 مــن طــرف ثــاث خــراء مــن البنــك الــدويل لإلشــارة إىل االخنفــاض الــدامئ للقــدرة االنتاجيــة ،ومنــذ   57
ــح. ــذا املصطل ــر  اســتعامل ه ــك احلــن انت ذل

   How to evaluate the effects of IMF conditionality. An extension of quantitative approaches and an empirical. Lawrence  58
King, Thomas Stubbs, Bernhard Reinsberg et Alexander Kentikelenis.

مع استثناء ملحوظ لتلك الي اضطلع هبا صندوق النقد الدويل.  59

خيتلــف خــراء صنــدوق النقــد الــدويل مــع الدراســات الــي تســتنتج أن هنــاك أثــرا ســلبيا ملروطيــات صنــدوق النقــد الــدويل. ومــن األمثلــة عــى   60
ذلــك مقــال ســاجنييف غوبتــا )Sanjeev Gupta( وماســاهرو نــوزايك )Masahiro Nozaki( املعنــون »مــاذا حيــدث لإلنفــاق االجمتــايع يف 
الــراجم املدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل .» ?What happens to social spending in IMF-supported programmes «ووفقــا هلــام، فــإن 
اإلنفــاق عــى التعلــم والصحــة قــد هشــد يف الــراجم الــي يدمعهــا صنــدوق النقــد الــدويل زيــادة بوتــرة أرسع مــن مجيــع البلــدان الناميــة. عــى 
مــدى فــرة مخــس ســنوات مــن خــال بــراجم مدعومــة مــن صنــدوق النقــد، زادت النفقــات عــى التعلــم حبــوايل ¾ نقطــة موئيــة مــن النــاجت احملي 
اإلمجــايل، ويف حالــة الصحــة حبــوايل نقطــة موئيــة. ومــع ذلــك يبــى ذلــك الــرأي أقليــة وســط موجــة مــن األدبيــات الــي تذهــب إىل عكــس ذلــك. 
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ومــن خــال معليــة اســتقرائية، ميكننــا أن نســتنتج املســار اإلحصــايئ ملزيانيــة التعلــم لــو مل حتــرم مــن هــذا املــورد اهلــام. 
وقــد مقنــا باعمتــاد األرقــام املســتخلصة مــن قوانــن املاليــة للعريــة املاضيــة61 بوضــع رمس ذي منحنيــن متوازيــن: أحدمهــا 
يظهــر اإلنفــاق احلقيــي واآلخــر يظهــر اإلنفــاق مكــا اكن ُيفــرض أن يكــون خــارج الــروط الــي يفرضهــا صنــدوق النقــد 

الــدويل )والبنــك الــدويل(.

الشل 3: املرشوطية تلهتم من خمصصات التعلمي

املصدر: انظر احلاشية 62

يــوحض الشــل أعــاه تأثــر املروطيــات المكيــة واهليلكيــة لصنــدوق النقــد الــدويل )والبنــك الــدويل( عــى خمصصــات التعلــم 
يف املزيانيــة. وإذا اكن الــرمق البالــغ 0.47% يبــدو مــن حيــث القميــة النســبية متواضعــا إىل حــد كبــر، فإنــه ميثــل باألرقــام 
املطلقــة مــا بــن 4 و5 مليــارات درمه، أو مــا بــن 7 و9% مــن مزيانيــة التعلــم الوطــي والتعلــم املهــي والتعلــم العــايل ســنويا.

وباإلضافــة إىل ذلــك، تفــرض رشطيــات صنــدوق النقــد الــدويل المكيــة عــى احلكومــة ترفــا يف املزيانيــة وفقــا ملعــدل المنــو. 
ورمغ أن هــذه القاعــدة ال تطبــق برامــة يف حالــة التعلــم، فــإن النــاجت احملــي اإلمجــايل ومنحنيــات منــو التعلــم كثــرا مــا 

تتــاىق بفــارق يــراوح بــن ســنة وســنتن عــى النحــو املبــن يف الشــل أدنــاه.

من 2011 إىل 2020.  61

اإلنفاق احلكويم عى التعلم حسب السنة املالية  62
http://lof.finances.gov.ma/fr/budget/47/64. PIB en $ courants : https://data.worldbank.org/country/MA
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الشل 4: خمصصات التعلمي ترقص عىل إيقاع المنو

املصدر: انظر احلاشية رمق 63

ولــن اكن هــذان املنحنيــان غــر متطابقــن بشــل تــام، فإهنــام يناقضــان رمغ ذلــك، اخلطــاب الرمســي الــذي يــر عــى محايــة 
ــا، مراعــاة الفــروق الدقيقــة  ــم العــايل والبحــث العــي، ولكــن ينبــي، هن ــم الوطــي والتدريــب املهــي والتعل ــة التعل مزياني
ــاجم  ــة. ويهشــد برن ــق عــى جــودة احلومكــة العمومي ــه بشــل وثي ــذي تتوقــف فعاليت ــة القامئــة عــى املتغــر املــايل ال لملقارب
ــة قــد بذلــت جهــدا اســتثنائيا قــدره 12 مليــار درمه64  الطــوارئ للفــرة 2009-2012 عــى ذلــك: فعــى الــرمغ مــن أن الدول

لتحســن نظــام التعلــم، فقــد اكنــت النتــاجئ خميبــة لآلمــال.

يشــر تقريــر حممكــة احملاســبات65 الصــادر ســنة 2018 إىل فشــل ذريــع وإىل إهــدار غــر مســبوق لملــوارد. ويشــر حمــررو 
التقريــر إىل عــدد كبــر مــن االختــاالت:

y .اسمترار االنقطاع املدريس املقدر بأكر من 270000 تمليذ سنويا
y .الوضع املثر للقلق الكتظاظ الفصول يف خمتلف مراحل الدراسة
y .عدم استغال املؤسسات التعلميية االستغال األمثل
y .استغال مؤسسات تربوية تفتقر إىل الروط الدنيا للمتدرس
y  .اسمترار الزيادة عن النصاب والنقص يف عدد املدرسن
y .حمدودية فعالية براجم الدمع االجمتايع
y .نظام معلومات يفتقد للنجاعة الافية

ــة ومــن  ــم والنــاجت احملــي اإلمجــايل اســتنادا إىل األرقــام املســتخلصة مــن مســودات قوانــن املالي ــات التعل احتســبنا معــدالت منــو مزياني  63
.64/47/https://data.worldbank.org/country/MA; http://lof.finances.gov.ma/fr/budget الــدويل:  البنــك  بيانــات 

لمتويــل خطــة الطــوارئ هــذه ، جلــأت احلكومــة املغربيــة إىل مــا ال يقــل عــن مخســة ماحنــن : االحتــاد األورويب ، وبنــك االســتمثار األورويب ،   64
والواكلــة الفرنســية للتمنيــة ، والبنــك اإلفريــي للتمنيــة ، والبنــك الــدويل. وتضاعــف هــذه االســراتيجية الفشــل الذريــع بزيــادة يف الديــون تقــدر 

بنقطــة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل.
  http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_3/File_3_613.pdf  65
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وإىل يومنــا هــذا، يعــاين النظــام التعلــي مــن نفــس العلــل » Cum hoc ergo propter hoc66 « . ومبــا أن نفــس األســباب 
تــؤدي إىل نفــس النتــاجئ، فــإن املغــرب ال يــزال أبعــد مــا يكــون عــن حتقيــق أهــداف التعلــم اجليــد الــي تدعــو إلهيــا أهــداف 
التمنيــة املســتدامة67 وعــى ســبيل املثــال، يصنــف تقريــر امجلعيــة الدوليــة لتقيــم التحصيــل الربــوي لعــام 2020 املغــرب مضــن 

آخــر مخســة بلــدان يف العــامل68 يف جمــال الرياضيــات والعلــوم الصحيحــة.

فضــا عــن ذلــك فــإن النظــام التعلــي املغــريب اليــوم مــن أكــر األنمظــة تفاوتــا يف العــامل69، إذ تتعايــش فيــه ثاثــة أمنــاط 
مــن التعلــم:

y .تعلم معويم رديء، بشل عام، يركز عى الي عى حساب الكيي
y  ــة أبناهئــا ــة الوســى مــن رؤي ــه يســتفيد مــن خمــاوف الطبق ــاد أفضــل مــن نظــره العمــويم ولكن ــم خــاص بال تعل

عرضــة للراجــع االجمتــايع.
y .تعلم خاص، أجني يف الغالب، غر متاح للطبقات احملرومة واملتوسطة

2. مثال الصحة

ظلــت الصحــة، منــذ االســتقال، يه احللقــة الضعيفــة يف السياســات العامــة: فاملــوارد املخصصــة لــوزارة الصحــة بعيــدة لك 
البعــد عــن احلــد األدىن املطلــوب، وجــزء كبــر مهنــا خمصــص للتســير )75/60%( وللطــب الوقــايئ 70. وحــى إذا أضفنــا 
 )INDH(71 ــة ــة البري ــة للتمني ــادرة الوطني ــدارة بصــورة مســتقلة )SEGMA(، واملب ــة امل ــق الدول احلســابات اخلاصــة، ومراف
ــي تقدمهــا األرس املعيشــية بشــل  ــك ال ــوزارة، فضــا عــن تل ــة  ال ــف أنمظــة املســاعدة والتأمــن إىل مزياني ــات خمتل ، ونفق
مبــارش، فــإن احلصــة املخصصــة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل هلــذا القطــاع احليــوي ال تتجــاوز 5% يف املتوســط. ويقــرب 
هــذا املســتوى مــن معــدل البلــدان ذات متوســط الدخــل األدىن )5.6% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل(، لكنــه أقــل مــن معــدل 
البلــدان ذات متوســط الدخــل األعــى )6.7% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل(، أو البلــدان ذات الدخــل املرتفــع )7.8% مــن 

النــاجت احملــي اإلمجــايل( أو مــن بلــدان املنطقــة مثــل تونــس )6.9% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل( كذلــك.

مع هذا، إذن بسبب هذا.  66
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wpcontent/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_4_French.pdf  67

جملة »Tel Quel«عدد 932، من 18 إىل 24 ديمسر 2020 صفحة 14.   68

املذكرة االقتصادية حول املغرب 2017. البنك الدويل.  69

.))HCP يف حن أن اهلرم الساين مييل إىل الهرم بشل رسيع. املندوبية السامية للتخطيط  70

املبــادرة الوطنيــة للتمنيــة البريــة )INDH( أطلقــت يف عــام 2005 ويه عبــارة عــن برنــاجم تمنــوي تقــوده وزارة الداخليــة. وميــول منــذ عــام   71
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الشل أدناه يوحض ذلك جيدا: 

الشل 5: الصحة: احللقة الضعيفة يف السياسات العامة 

املصدر: انظر احلاشية رمق 72

نظام المتويل اليحص يف املغرب تراجيع وغري منصف:

متثــل املســامهات املبــارشة لــألرس املعيشــية املصــدر الرئيــي لمتويــل القطــاع. وطبقــا آلخــر إحصــاءات وزارة الصحــة الــي 
ــن  ــألرس، و24% م ــارشة ل ــات املب ــن الدفوع ــن 51% م ــد ع ــة ممــول بنســبة تزي ــاع الصح ــإن قط ــام 2015، ف ــود إىل ع تع
مســامهات الضــامن االجمتــايع، و22% مــن املــوارد الرضيبيــة، و1% مــن غرهــا مــن النفقــات األخــرى اخلاصــة لــألرس، 
وأقــل مــن 1% مــن التعــاون الــدويل. وباملقارنــة مــع معــدل البلــدان متوســطة الدخــل، فــإن املغــرب يعمتــد أكــر مهنــا بكثــر 

عــى مدفوعــات األرس املعيشــية املبــارشة، يف حــن أنــه احملــدد الرئيــي إلنفاقهــا.

https://data.worldbank.org/ ــاجت احملــي اإلمجــايل ــة مــن مجمــوع الن ــالنسبة املوئي ــام عــى الصحــة بـ ــات القطــاع اخلــاص والع نفق  72
http://lof.finances.gov. :اإلنفــاق احلكــويم عــى الصحــة حســب الســنة املاليــة .indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=MA

ــة  ــق باملوازنــات: مفــن املســتحيل يف الواقــع حتديــد اإلجنــازات احلقيقي ــا يتعل ma/en/budget/64/47. مــن املهــم التوضيــح بــأن األمــر هن
انطاقــا مــن وثائــق وزارة االقتصــاد واملاليــة. ال تضــع قوانــن التســوية عــى ذمــة القــارئ ســوى أرقــام إمجاليــة. ولتيســر معلنــا، مل يكــن أمامنــا 
مــن خيــار ســوى االعمتــاد عــى املســودات. ومل نمتكــن عــى الــرمغ مــن البحــث املعمــق، مــن الوصــول إىل اجلــداول التوليفيــة الــي تتبــع اإلنفــاق 
الــي عــى مــدى عــدة ســنوات. اكن علينــا اســتخاص املعطيــات وثيقــة تلــو األخــرى. وغالبــا مــا تكــون أحــدث األرقــام تقريبيــة وغارقــة يف 
https://data.worldbank. : :رسديــات حــول التــم تعقــد التحليــل. النــاجت احملــي اإلمجــايل بالــدوالر حســب ســعر الــرف اجلــاري

org/country/MA. وقــد اســتخلصنا البيانــات األخــرى مــن املعلومــات املذكــورة أعــاه. 
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اإلطار 1: اهلدف 3 للتمنية املستدامة 

يتعــن عــى املغــرب لاقــراب مــن غايــات اهلــدف الثالــث للتمنيــة املســتدامة يف عــام 2030 أن يرفــع مســتوى اإلنفــاق 
عــى الصحــة بـــ 2,5% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل ليبلــغ 8,2 % مهنــا 2,2 % لإلنفــاق العــام. ومــن شــأن هــذا 
الزيــادة أن ترفــع يف معــدل اإلنفــاق الفــردي مــن 178 دوالر يف عــام 2017 إىل 419 دوالر يف عــام 2030، ومــن 
ــاء مبقــدار 2.6 مــرة، وعــدد اإلطــار الطــي مبقــدار 3.6 مــرة )رشيطــة احلفــاظ عــى نفــس  مضاعفــة عــدد األطب
السياســات الصحيــة املتعلقــة باملــوارد البريــة(. وهــذا مــن شــأنه أن يعــادل زيــادة خــال تلــك الفــرة بـــ107 مليــار 

درمه )7,7 مليــار ســنويا(، مهنــا 77 مليــارا لإلنفــاق العــام )5,5 مليــار ســنويا(. 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le- :املصدر
financement-de-la-sante-au-maroc.pdf

نظام االسهتداف وإسناد االستحقاقات االجمتاعية

ــف مــن  ــذي يتأل ــدمع »املــم« أو الشــامل بـ«نظــام التعويــض« ال ــدويل نظــام ال ــدوق النقــد ال يف عــام 2012، وصــف صن
إعانــات الــدمع الغــذايئ، أي الدقيــق والســكر إضافــة إىل املنتجــات النفطيــة، مبــا يف ذلــك البزنيــن والبوتــان والديــزل. وقــد لكــف 
هــذا النظــام مزيانيــة الدولــة مــا يعــادل 6.1% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل. ومثــل دمع الطاقــة 84% مــن فاتــورة الــدمع73، 
وتكشــف خارطــة النظــام املغــريب لاســتحقاقات االجمتاعيــة عــن نظــام متنــوع يعــاين مــن نقــص يف المتويــل، حتــرر تدرجييــا 
باالنتقــال مــن االســتحقاقات املتعلقــة بالقــوى العاملــة )برنــاجم التأمــن االجمتــايع اإلهســايم( أو التضامــن امجلــايع الثقــايف 
والديــي )بــراجم املســاعدة االجمتاعيــة غــر اإلهساميــة(، إىل منطــق رحب يقــوم عــى أســاس فــرض رشوط مرتبطــة بأنمظــة 

اســهداف خمتلفــة للحصــول عــى هــذه االســتحقاقات.

ــة  ــر االجمتاعي ــة للتداب ــة املغربي ــر الســيايس احلاصــل يف تصــور الدول ــة، إىل التغ ــور، ال حمال ــذا التط ــل ه ــا حتلي وحييلن
ــدوق  ــة، وعــى رأهســا صن ــة الدولي ــة املغــرب باملؤسســات املالي ــك إىل تطــور يف عاق وملانهــا يف السياســات العامــة، وكذل

ــدويل. ــك ال ــدويل والبن ــد ال النق

كيف يمت االسهتداف يف املغرب؟ 

ظهــرت تقنيــات االقتصــاد القيــايس القامئــة عــى االختبــارات بالوســائل غــر املبــارشة لقيــاس مســتوى الدخــل )االســهداف 
ــة  ــا طريق ــون وودز )Bretton Woods( باعتباره ــد روجــت هلــا مؤسســات بريت اإلحصــايئ(74 يف منتصــف التســعينات، وق
موثوقــة وفعالــة يف إجــراء حتويــات مروطــة لملــوارد يف البلــدان الناميــة الــي جلــأت إىل متويــل هــذه املؤسســات ســميا مــن 

أجــل دمع تنفيــذ السياســات االجمتاعيــة.

LPL https://www.elibrary.imf.org/view/ والســيولة  الوقايــة  خــط  التفاقيــة  األوىل  املراجعــة   )2012( الــدويل  النقــد  صنــدوق   73
en.xml -article-A001/096 /2013 /002 /journals

ينبــي التذكــر بــأن االســهداف »هــو معليــة اكملــة )مهنــج، أداة، نظــام معلومــات( لتحديــد الكيانــات )األفــراد/ األرس املعيشــية / املناطــق( ذات   74
اخلصائــص املشــركة، يف مجموعــة ســانية معينــة. وسيســى االســهداف، إذن، يف ظــل حمدوديــة املــوارد، إىل حتســن توزيعهــا / إعــادة 

توزيعهــا، عــن طريــق مضــان وصــول املعونــة إىل مــن مه يف أمــس احلاجــة إلهيــا، بالدرجــة األوىل.

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le-financement-de-la-sante-au-maroc.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le-financement-de-la-sante-au-maroc.pdf
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2013/096/article-A001-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2013/096/article-A001-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2013/096/article-A001-en.xml
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وممارســة االســهداف يف املغــرب ليســت حديثــة يف مســار السياســات العامــة، وقــد أثــارت خافــات حــول األســاليب املناســبة 
للوصــول إىل الســان املســهدفن أو األقالــم ذات األولويــة يف السياســات والــراجم االجمتاعيــة. وأكــر األمثلــة تعبــرا عــن 
ــاجم  ــة )RAMED( وتيســر )TAYSSIR(، يف إطــار برن اســتخدام االســهداف وآثاره يف املغــرب مهــا نظــام املســاعدة الطبي

واســع للخدمــات املجانيــة املوجهــة للرعايــة الصحيــة، وللتعلــم يف املقــام األول.

إطار 2: ما هو نظام املساعدة الطبية )RAMED(؟ 

ــة والتضامــن الوطــي لصــاحل الفــات  ــادئ املســاعدة االجمتاعي ــة )RAMED( إىل مب يســتند نظــام املســاعدة الطبي
الســانية الفقــرة، والــي تتكــون مــن األخشــاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر واهلشاشــة وال خيضعــون لنظــام التأمــن 
ــة  ــة الطبي ــر التغطي ــايئ لتوف ــهداف االحص ــتخدم االس ــروط يس ــاعدة م ــاجم مس ــو برن ــاري. وه ــي اإلجب ال
ــا يف نومفــر  ــوزراء رمسي ــس ال ــل الســيد رئي ــن قب ــا م ــاجم رمسي ــذا الرن ــاق ه ــات. مت إط ــر الف األساســية ألفق
2008، يف إطــار جتربــة رائــدة يف منطقــة تــادال )أزيــال ســابقا( ومشلــت ثــاث مقاطعــات يه: بــي مــال، أزيــال 

وفقيــه بــن صــاحل. واســهدفت هــذه التجربــة مــا يقــدر بـــ 420000 خشــص مؤهــل يف منطقــة جغرافيــة يبلــغ عــدد 
ســاهنا 1,5 مليــون نمســة.

يف أعقــاب هــذه املرحلــة التجريبيــة، املدعومــة مــن االحتــاد األورويب، والبنــك العاملــي وصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 
ــة  ــة باألهلي ــة املتعلق ــة واإلجرائي ــت األحــام التنظميي ــام 2010، خضع ــا يف ع ــي مت تقيميه ــة، وال ــي للتمني االفري
ــفيات  ــم املستش ــا هل ــي تقدمه ــة ال ــات الصحي ــى اخلدم ــا ع ــانية وحصوهل ــات الس ــهداف الف ــات يف اس لتعدي

ــة. ــة للدول ــة التابع ــة العامــة واخلدمــات الصحي ــة، واملؤسســات الصحي العمومي

ــع مناطــق اململكــة يف 13 مــارس 2012  ــة تعمــم النظــام )RAMED( عــى مجي ــك دمحم الســادس معلي ــق املل أطل
يف الــدار البيضــاء. ومــن املتوقــع، بعــد التعمــم، أن يصــل نظــام املســاعدة الطبيــة )RAMED( إىل حنــو 8 مايــن 
خشــص، مهنــم 2.7 مليــون خشــص يف حالــة فقــر و5.3 مليــون خشــص يف حالة هشاشــة )معدالت الفقر واهلشاشــة 

الــي حددهتــا املندوبيــة الســامية للتخطيــط يف عــام 2007(.

وهكــذا أصبــح نظــام )RAMED( أول سياســة معوميــة مغربيــة تســتخدم الطريقــة املمســاة باالختبــارات بالوســائل غــر 
املبــارشة لقيــاس مســتوى الدخــل، أي اســهداف األرس املعيشــية عــى أســاس الظــروف االقتصاديــة واالجمتاعيــة، 
وليــس مبعايــر جغرافيــة أو جممتعيــة. وقــد أشــار التخشيــص الــذي أجــري عــى تنفيــذ هــذا النظــام إىل أن 

االســهداف تعــرض إىل أعطــال عــى مســتوى التطبيــق.

ما هو برناجم تيسر )Tayssir(؟

ــن االســهداف  ــور م ــذي تط ــاجم تيســر )Tayssir(، ال ــار برن ــرى يف االســهداف يف إط ــة أخ ــك، إىل طريق ــوء، كذل مت اللج
ــن  ــال املجسل ــإن األطف ــة، ف ــة الوطني ــوزارة الربي ــا ل ــل، فوفق ــية. وبالفع ــألرس املعيش ــردي ل ــهداف الف ــرايف إىل االس اجلغ
باملــدارس املســتفيدة والذيــن تــراوح أمعــارمه بــن 6 و15 عامــا مه املؤهلــون لاســتفادة مــن برنــاجم تيســر الــذي انطلــق يف 
عــام 2008 مــن خــال ختصيــص إعانــة هشريــة لوالدهيــم للتصــدي للتــرب املــدريس. وقــد مت االســهداف، يف مرحلــة أوىل 
مــن هــذا الرنــاجم حســب البلديــات، ويــم اســهداف البلديــات الريفيــة وفقــا ملعــدالت الفقــر األعــى الــي جيــب أن تكــون أكــر 

مــن 30% ومعــدالت االنقطــاع عــن الدراســة الــي جيــب أن تكــون أكــر مــن %8. 
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وهبــدف تعمميــه، مــر برنــاجم تيســر يف عــام 2016 مــن االســهداف اجلغــرايف )املعاجلــة حســب البلديــة( إىل اســهداف فردي 
لــألرس املعيشــية. ومت توزيــع هــذا التغيــر يف طريقــة االســهداف إىل مرحلتــن: 

y  عــىل املــدى القصــري: حتســن مزيانيــة الرنــاجم مــن خــال مواءمــة قاعــدة بيانــات »تيســر« مــع تلــك املتعلقــة بالنظــام
التعلــي لتعزيــز األداء العــام للرنــاجم ومضــان مصداقيــة البيانــات. ويضــاف إىل ذلــك تطويــر قاعــدة بيانات املســتفيدين 
مبــا يــح بتحديــد غــر املؤهلــن: )األرس املعيشــية ذات الدخــل الثابــت، إرث، إعانــات أرسيــة..( وميــر جتســيد معليــة 
ــة  ــاجم ونظــم املعلومــات اخلاصــة بالــراكء واإلدارات املعني ــات الرن ــن بيان ــة ب ــق واملطابق التحســن هــذه عــر التوفي
األخــرى، ال ســميا الصنــدوق الوطــي للضــامن االجمتــايع )CNSS(، واملركــز الوطــي لملعاجلــة )CNT(، والصنــدوق 

.)DGI( واملديريــة العامــة للرضائــب )CNRA( والصنــدوق الوطــي للتقاعــد والتأمــن )CIMR( املهــي املغــريب للتقاعــد

y  عــى أســاس حزمــة مــن الــراجم »RSU« عــىل املــدى املتوســط: مــن املخطــط لــه إنشــاء جســل اجمتــايع موحــد
االجمتاعيــة »رايم« و«تيســر« و«دمع األرامــل«. عــى أن يكــون هــذا الجســل شــاما وموثوقــا فيــه ليتســى حتديــد 

الفــات الســانية الــي حيمتــل أن يســهدفها لك برنــاجم اجمتــايع.

موجز لطرق االسهتداف املستخدمة يف املغرب

y .االسهداف اجلغرايف، خاصة باستعامل خرائط الفقر الي مت عى أساهسا تنفيذ عدة براجم مساعدة
y  اعمتــاد أســاليب االســهداف االحصــايئ وفــق مســتوى الدخــل )هشاشــة وفقــر(، وهــذا حــال نظــام املســاعدة لفائــدة

.)RAMED( األخشــاص احملرومــن
y .)Tayssir( األسلوب الثالث لاسهداف هو اسهداف جغرايف حسب الفات، وهو املعمتد يف برناجم تيسر

يشــر خــراء صنــدوق النقــد الــدويل خــال املراجعــة األوىل التفــاق خــط الوقايــة والســيولة لعــام 2012 إىل أن احلكومــة هتــدف 
إىل وضــع برنــاجم »دمع أكــر فعاليــة عــن طريــق االســتعاضة التدرجييــة عــن إعانــات الــدمع الشــامل مبســاعدة حممكــة التوجيه 
ــة لاســهداف راميــد  ــة، والــراجم التجريبي ــة البري ــة للتمني ــذي يضــم املبــادرة الوطني ــا، وال تســتند إىل اإلطــار القــامئ حالي
)RAMED( وتيســر )Tayssir(75. وتمشــل املراحــل القادمــة، حســب نفــس املراجعــة »حتديــدا أفضــل لملجموعــات اهلشــة«، 

فضــا عــن بنــاء توافــق يف اآلراء بشــأن الــراجم والتدابــر الــي يدعــو إلهيــا صنــدوق النقــد الــدويل76.

وعــى هــذا األســاس، يــويص الصنــدوق، عــى املــدى املتوســط، بتخفيــض تاليــف نظــام الــدمع وامحلايــة االجمتاعيــة، مــع 
مضــان اســهداف أفضــل. عــى أن تســتند االســراتيجية إىل أربعــة راكئــز:

y .التخفيض يف نفقات دمع الطاقة
y  إنشــاء صنــدوق للتضامــن مُيــول مــن الرضائــب املوظفــة عــى التبــغ والكحــول، وعــى اقتنــاء األرايض العموميــة، وعــى

الزيــادات يف مداخيــل الفــات امليســورة، مبــا يف ذلــك اقتنــاء الســيارات الفاخــرة77.
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y .78)نظام محاية اجمتاعية موجه بالامل )مبساعدة البنك الدويل
y  ،ــادات يف األســعار إىل األرس املعيشــية ــر الزي ــب أســعار النفــط، أي متري ــة )Hedging( للتخفيــف مــن تقل ــة وقاي آلي

لتفــادي الزيــادة يف فاتــورة إعانــات الــدمع.

وحســب البنــك الــدويل مل تتجــاوز تلكفــة إعانــات الــدمع األخــرة الــي مل يــم إلغاؤهــا )الــح اللــن والســكر وغــاز البــرول 
ــة حبــوايل %0,4.  املســال( 1.4% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل، يف حــن زادت النفقــات املخصصــة للــراجم االجمتاعي
ومبعــدل إنفــاق يبلــغ حــوايل 1,8% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل79 فــإن املغــرب يقــرب مــن متوســط املســتوى العاملــي80.

 يف عــام 2018، وحــى يف الوقــت الــذي هشــدت فيــه الفــات الســانية اهلشــة قدرهتــا الرائيــة تتأثــر بإلغــاء دمع الغــذاء 
ــة إىل حتســن  ــا احلكوم ــا دع ــد )RAMED(م ــاجم رامي ــة برن ــاق تغطي ــارج نط ــاس خ ــر الن ــن أفق ــزال 75% م ــة، ال ي والطاق
اســهداف كا الرناجمــن81. »الحظت)الســلطات( أن معليــة اهليلكــة اإلقلمييــة اجلاريــة فرصــة لتحســن التنســيق وســد الفجــوة 

الواســعة بــن معــدالت الفقــر يف املناطــق الريفيــة واملناطــق احلرضيــة«.

 ورحــب صنــدوق النقــد الــدويل بــدوره باخنفــاض اإلنفــاق العمــويم بأكــر مــن 3% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل، نتيجــة إللغــاء 
الــدمع الشــامل. غــر أن هــذا املبلــغ مل خيصــص قــط إلعانــات الــدمع املوجهــة. وال تســتأثر هــذه اإلعانــات إال بـــ 0.4 % مــن 

النــاجت احملــي اإلمجــايل82.

امجليع حيبذ االسهتداف االختبارات بالوسائل غري املبارشة لقياس مستوى الدخل  
)Proxy Means Test(

عنــد قــراءة نتــاجئ خمتلــف املنــاجه يف املغــرب ويف بعــض الــدول األخــرى، تــرز التجربــة هامشــا كبــرا مــن األخطــاء 
ــس االســهداف شــاملة إىل حــد  ــون مقايي ــا تك ــع احلــال خاصــة عندم ــة، وهــو واق ــراحئ املعني واإلقصــاء يف اســهداف ال
مبالــغ فيــه بالنظــر إىل املــوارد املتاحــة، وكذلــك عندمــا ال تكــون املقاييــس حمــددة برامــة أو غــر دقيقــة. وتــرز التجربــة كذلــك 
تواتــر جلــوء اللجــان إىل القــرارات التقديريــة يف التحديــد الهنــايئ لملنتفعــن، وهــذا بــدوره يزيــد مــن إمانيــة إقصــاء بعــض 

ــن. ــات أو املســهدفن األصلي املجموع

إضافــة إىل ذلــك، فــإن تقيــم اهليــالك املوجــودة مثــل راميــد )RAMED( وتيســر )Tayssir(، قــد بــن صعوبــة حتديــد لك أرسة 
ــا.  ــة قــد صادقــت علهيــا، الحق ــت الســلط واإلدارات احمللي معيشــية باالســتناد فقــط عــى جمــرد الترحيــات حــى إذا اكن
ولقــد عــززت األزمــة احلاليــة النامجــة عــن جاحئــة كوفيــد هــذه االســتنتاجات، ذلــك أن الدولــة قــد قامــت مبســح واســع لدفــع 
التعويضــات للــراحئ األكــر تــرضرا مــن األزمــة الصحيــة، ومــع ذلــك فــإن االســهداف مل يكــن دقيقــا وذلــك حســب تــرحي 
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وزيــر الداخليــة نفســه أمــام الرملانيــن يف صائفــة 2020 املنقضيــة بوجــود أخشــاص غــر مؤهلــن قــد اســتفادوا مــن 
ــن مســهدفن مل يســتفيدوا. املســاعدات، وآخري

ــة  ــه املتعلق ــه وماحظات ــان توصيات ــي الرمل ــى غرف ــوق اإلنســان ع ــس الوطــي حلق ــرض املجل ــو 2020 ع ــارخي 10 يولي وبت
مبــروع القانــون عــدد 72–18 خبصــوص نظــام اســهداف املنتفعــن بــراجم الــدمع االجمتــايع واســتحداث واكلــة وطنيــة 
ــة  ــة تمتحــور حــول الـــ 12 توصي ــر الداخلي ــة ووزي ــس احلكوم ــن رئي ــل م ــملت مهنــا نخســة ل ــي ُس ــة ال للجســات. والوثيق
وماحظــة. وأكــد املجلــس الوطــي حلقــوق اإلنســان عــى رضورة الهســر عــى أن يكــون نظــام االســهداف مرتبطــا باملراهنــة 
عــى بنــاء نظــام وطــي شــامل للحاميــة االجمتاعيــة حيقــق اإلنصــاف وينــي املــزي وحيــد مــن إمانيــات إقصــاء املنتفعــن ســواء 

ــة. ــوا أخشاصــا أو رشاحئ اجمتاعي اكن

ــات  ــى التوجه ــح ع ــهداف منفت ــام اس ــع نظ ــى رضورة اإلرساع بوض ــه ع ــس يف وثيقت ــد املجل ــد أك ــرى فق ــة أخ ــن جه وم
االســراتيجية ملنــوال التمنيــة اجلديــد، وقابــل للتكيــف مــع التحــوالت الــي ميكــن أن هتــم السياســة الوطنيــة للحاميــة االجمتاعيــة 
ال يف مســتوى تدعــم تقــارب الــراجم وطبيعهــا املندجمــة حفســب، بــل يف مســتوى حتويــل بــراجم الــدمع إىل نظــام مــدجم يف 

السياســات يف السياســات العموميــة القطاعيــة كذلــك.

ويف ســنة 2018 فــإن التقريــر الســنوي بعنــوان ســني 2016-2017 لدائــرة احملاســبات قــد ســلط الضــوء عــى النقائص وعى 
احلومكــة الســيئة ملــوارد دمع اللحمــة االجمتاعيــة مــرزا غيــاب اســراتيجية مدجمــة لتنفيــذ بــراجم الــدمع االجمتــايع، ونقــص 
الرجمــة لملــوارد واملصاريــف، وانتقــد التقريــر كذلــك إدارة الــراجم التاليــة: مهنــج اســهداف برنــاجم تيســر )Tayssir(، وبرنــاجم 

الــدمع لألخشــاص املعوقــن، والتأخــر يف تنفيــذ برنــاجم راميــد )RAMED( وأوجــه التقصــر يف برنــاجم مليــون حمفظــة«.

وخــال قــراءة خمتلــف بيانــات الفشــل، مبناســبة خطــاب العــرش بتــارخي 29 يوليــو 2018 أطلــق امللــك دمحم الســادس مبــادرة 
اســتحداث هيــل اســهداف يرتكــز عــى أمعــدة ثاثــة، ويه الجســل االجمتــايع املوحــد )RSU( والجســل الوطــي للشــعب، 

والواكلــة الوطنيــة للجســات.

ويف إطــار هــذا اإلصــاح ال حيــدد الرنــاجم هدفــا معينــا باالســتناد إىل تقنيــة ميكــن أن تتغــر مــن برنــاجم إىل آخــر، بــل 
يتعلــق األمــر بوضــع نظــام اســهداف فريــد مــن نوعــه موجــه إىل الــراحئ الــي ســتركز علهيــا الــراجم االجمتاعيــة لتبلــغ 

هدفهــا يف ضــوء مقاييهســا اخلاصــة.

y  وهــو بصــدد التعمــم، يرتكــز عــى تقنيــات حتديــد متقدمــة ونظــام احتســاب ،)RSU( إن نظــام الجســل االجمتــايع املوحــد
نقــاط دقيــق، وال تنــوي احلكومــة املغربيــة أن ُتدخــل هــذا النظــام حــزي التطبيــق إال مــع بدايــة ســنة 2023. وقــد مثــن 
ــاس  ــارشة لقي ــر املب ــائل غ ــارات بالوس ــة االختب ــو إىل اســتخدام مهنجي ــذي يدع ــدويل، ال ــدوق ال ــد صن ــدوق النق صن
مســتوى الدخــل )proxy means testing( 83، هــذه اخلطــوة، ويذكــر بــأن نظــام الجســل االجمتــايع املوحــد »جيــب أن 
يدخــل حــزي التنفيــذ ســنة2022 ويكــون المتويــل بإعــادة ختصيــص التحويــات احلاليــة واإللغــاء التدرجيــي لــدمع الغــاز«.

إذن، فبــدل تطويــر نظامــن متاملــن وجعلهــام أكــر فاعليــة، فــإن الــدمع املوجــه هــو الــذي يعــوض مــرة أخــرى، ودامئــا، الــدمع 
الشــامل حتــت رعايــة صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل.
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IV. أزمة كوفيد 19: مزايا وعوائق امحلاية االجمتاعية 
يف املغرب

يؤكــد خطــاب صنــدوق النقــد الــدويل عــى أن املغــرب عــى الطريــق الصحيحــة إىل أن حلــت اجلاحئــة، إال أن األرقــام الرمسيــة، 
وبعــد عــر ســنوات مــن الــراجم واإلجــراءات املدعومــة مــن قبــل هــذه املؤسســة املاليــة، تبــن، ُقبيــل اجلاحئــة، أن املغــرب اكن 
فعــا يعــاين اقتصاديــا واجمتاعيــا، فثلثــا الســان النشــيطن )60%( ال يمشلهــم نظــام املعاشــات التقاعديــة، وقرابــة النصــف 
)40%( ال يمتتعــون بالتغطيــة الطبيــة يف آجاهلــا84، واألغلبيــة الســاحقة مــن النشــطن، باســتثناء قلــة مــن األجــراء يف القطــاع 

اخلــاص الرمســي ال تمتتــع حباميــة اجمتاعيــة  ضــد حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة، والبلــد ال يتوفــر كذلــك عــى نظــام 
خصــويص هيــم بالرعايــة االجمتاعيــة للطفولــة، وملــن يعانــون مــن البطالــة، وال حــى باألخشــاص املعوقــن، وبالــرمغ مــن هــذه 
املرامكــة ملختلــف أنمظــة وبــراجم امحلايــة االجمتاعيــة )راجــع  الشــل 1 وامللحــق 2( فالــرضورة حتــم أن جيــد نظــام امحلايــة 
االجمتاعيــة باملغــرب احلــايل نفســه يف مواجهــة خماطــر وحتديــات عــدة، حتــد مــن تأثــره ســواء عــى مســتوى عنــر امحلايــة 
ــتدامة  ــرايف، واس ــل الدميوغ ــر العام ــة وتأث ــة احلومك ــدم جناع ــر ع ــا خماط ــة مهن ــة، وخاص ــاعدة االجمتاعي ــر املس أو عن

المتويــات واألمهيــة املمنوحــة إىل تصــور تعمــم السياســات العموميــة للحاميــة االجمتاعيــة.

إن لك هذه املقاييس ستحدد الشل الذي ستتخذه امحلاية االجمتاعية يف العريات املقبلة، ويه: 

االنقالب التدرجيي هلرم األمعار باملغرب يف أفق سنة 2050

جــرت العــادة أن الدميوغرافيــا وديناميكيــة ســوق الشــغل معيــاران يؤثــران مبــارشة يف األنمظــة االجمتاعيــة، وملواجهــة ذلــك 
تلجــأ الســلطات العموميــة إمــا إىل تعديــات معياريــة وإمــا إىل إصاحــات منظوميــة أكــر معقــا إذا اكنــت االنعاســات مؤثــرة.

ــة  ــات االجمتاعي ــى السياس ــارشة ع ــرات مب ــا تأث ــة اكن هل ــة الدميوغرافي ــة يف البني ــرات احلاصل ــإن التغي ــرب، ف ويف املغ
وخاصــة عــى أنمظــة التأمــن عــى املــرض )املطالبــات وأســلوب االســهاك(، وأنمظــة التقاعــد )رفــع الســن التقاعــد وتغيــر 

ــاش..(. ــة/ املع ــة احتســاب قميــة اجلراي صيغ

إن الدميوغرافيــا، إذن، مرجــع ال غــى عنــه يف حتديــد حاجيــات أساســية مثــل الربيــة والصحــة والتشــغيل )وأنمظــة احليطــة 
االجمتاعيــة ويه مــن بــن التوجهــات امللكفــة( الــي يؤثــر ثقلهــا يف حتديــد مســار التطــور االقتصــادي واالجمتــايع والثقــايف 

ألي بلــد.
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التوجهات السياسية وماكنة امحلاية االجمتاعية واحلومكة

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن اإلجــراءات العموميــة فميــا يتعلــق بالرعايــة االجمتاعيــة تتســم بضعــف يف اإلنصــاف مرتبــط بالتجزئــة 
املفرطــة للــراجم، وبغيــاب التنســيق حبيــث جعــل مــن مه غــر حمتاجــن محميــن بشــل زائــد عــن احلــد، يف حــن قــد جيــد 

احملتاجــون الفعليــون أنفهســم مســتبعدين مــن شــبات الرعايــة االجمتاعيــة.

ولقــد كشــفت األزمــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة الناجتــة عــن جاحئــة كوفيــد-19 عــن الــدور احليــوي للحاميــة االجمتاعيــة ومــا 
ميكــن أن حيدثــه غيــاب الشــبات االجمتاعيــة عــى الســان الذيــن أصبحــوا، جفــأة، عرضــة للخطــر، وكذلــك األثــر العــام هلــذا 
الغيــاب عــى الديناميكيــة االقتصاديــة، واالســتنتاج اكن بســيطا وتبســيطيا بالنســبة إىل أحصــاب القــرار املغاربــة أثنــاء هــذه 
األزمــة، فالســان الذيــن أصبحــوا فقــراء وضعفــاء، مه ســان مل يعــودوا قادريــن عــى الشــغل يف مثــل هــذا الظــرف، وميثلــون، 

بالنتيجــة، خطــرا عــى الســم االجمتاعيــة الواهنــة.

ــدة  ــد لفائ ــات البل ــع إماني ــبة م ــة ومتناس ــة متضامن ــة االجمتاعي ــة للحامي ــات معومي ــر آلي ــة، إذن، لتطوي ــرب يف حاج إن املغ
األخشــاص والــراحئ غــر املمتتعــة بامحلايــة: الناشــطون يف القطــاع غــر الرمســي، والعــامل غــر املأجوريــن، واملســتقلون، 
وأحصــاب األمعــال احلــرة، ومعــال التعاضديــات، واملعينــون املزنليــون وخاصــة النســاء يف الوســط الريــي، واألمهــات العازبات، 
واألطفــال، مــع إعطــاء األولويــة لألكــر فقــرا )أطفــال الشــوارع، واألطفــال الذيــن يشــتغلون، واألطفــال الجسنــاء(، واألخشــاص 
يف حالــة إعاقــة، واملســنون )الفصــل 10 مــن االتفاقيــة(، واألخشــاص يف وضعيــة فقــر وإقصــاء اجمتــايع )الفصــل 11 مــن 

االتفاقيــة(، وكذلــك حضايــا حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة، والعاطلــن عــن العمــل.

إن تطويــر سياســات جديــدة للحاميــة االجمتاعيــة جيــب أن يصبــح، مــن هنــا فصاعــدا، معــادا للسياســة العموميــة للمنــو، ومكونــا 
أساســيا لــل جهــد تمنــوي يف العريــات املقبلــة وذلــك حســب جحــم التحالفــات احلكوميــة القادمــة وقدرهتــا عــى التفــاوض 

وإدارة االتفاقيــات مــع املؤسســات الدوليــة.

تأثري جاحئة كوفيد 19 عىل املنوال االقتصادي واالجمتايع املغريب

مــن ســنة 2020 واجهــت اململكــة زلــزاال اقتصاديــا واجمتاعيــا غــر مســبوق، فاألزمــة الصحيــة مل تعصــف، بقطاعــات بأمكلهــا 
مــن االقتصــاد )الســياحة، الطــران، خمابــر صناعــة األدويــة..( حفســب، بــل ضاعفهــا بأخــرى بيئيــة، فاجلفــاف الشــديد قــد 
ــار املقــدرة  ــة باهني ــد ُترمجــت هــذه األزمــة املضاعف ــزرايع ســنة 2020. وق ــاجت احملــي اإلمجــايل ال أرض بشــل قــوي بالن
الرائيــة، وفقــدان ملواطــن الشــغل عــى نطــاق واســع، وحــاالت إفــاس متتابعــة وتراجــع غــر مســبوق -األول مــن نوعــه منــذ 
1995- بنســبة منــو ســالبة بـــ 7% حســب املندوبيــة الســامية للتخطيــط )HCP( والبنــك الــدويل. ومل تكــن الصدمــة النامجــة عــن 

جاحئــة كوفيــد-19 يه الســبب الوحيــد، بــل إن اهنيــار الصــادرات النــاجت عــن اضطــراب ساســل القميــة العامليــة، واخنفــاض 
عائــدات الســياحة قــد ســامها يف ذلــك. ويلخــص تقريــر للبنــك الــدويل التأثــرات مكــا يــي: »لقــد اكن لألزمــة انعــاس قــاس 
ــدر  ــر واهلشاشــة«85، ويق ــور مــؤرشات الفق ــة أقــى الدرجــات، وتده ــوغ البطال ــل األرس، وبل عــى مواطــن الشــغل ومداخي

  Díaz-Cassou,Javier; Iraqi,Amina; Deen,Matina )2021(, Morocco Economic Monitor : From Relief to Recovery. Washington,  85
D. C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/365441608752111119/Morocco-Economic-Mon-

itor-From-Relief-to-Recovery
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التقريــر أن 581 ألــف خشــص فقــدوا مواطــن شــغلهم مــا بــن ســبمتر 2019 وســبمتر 2020، يعمــل نصفهــم، تقريبــا، يف 
القطــاع الفــايح )مــع أن نســبة الفقــر يه األعــى يف املناطــق الريفيــة(، وخــال الثاثيــة الثانيــة فــإن عــدد ســاعات العمــل قــد 
تراجعــت إىل النصــف بســبب احلجــر الــي ليبلــغ 22 ســاعة يف األســبوع للفــرد مقابــل 45 ســاعة، ســابقا، و62% مــن 
العــامل فقــدوا أجــورمه »يف نفــس هــذا الظــرف، فــإن نســب الفقــر واهلشاشــة مرحشــة لارتفــاع«86. ومــع ذلــك، مفــن الصعــب 

أن نقيــس الوطــأة االجمتاعيــة واالقتصاديــة للجاحئــة بســبب الُقــدرات اإلحصائيــة الــي تظــل دامئــا ضعيفــة يف اململكــة87.

أزمة مدمرة لملالية العمومية  

خــال األهشــر األوىل للصدمــة الصحيــة، تقبلــت الدولــة وطــأة األزمــة الصحيــة، وانفــات احلســابات الــذي اكن، عــى أقــل تقديــر، 
شــديدا كنظــره املرتــب عــن أزمــة 2008، مــع فــارق أن الدولــة اكنــت حينــذاك أقــل تداينــا، إال أن الدولــة، هــذه املــرة، مرهقــة 
ــدمع االقتصــاد،  ــت أن ت ــس وق ــن، واكن علهيــا، يف نف ــات الراه ــة أولوي ــن ملواجه ــرة أخــرى إىل التداي ــون، واضطــرت م بالدي
وحتــارب اجلاحئــة، وتواجــه املصاريــف، وتقــدم الــدمع واملســاعدة للســان، وتقــومي مســالك نظــام رضيــي عــى حافــة اهلاويــة، 
وانهــى تــرامك األزمــات بالراجــع امللحــوظ للعائــدات الرضيبيــة لســنة 202088، ونتيجــة لتفــامق الديــون الــي قفــزت برعــة مــن 
12 نقطــة لتبلــغ 76% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل خلزينــة الدولــة، يف حــن أن الديــن العــام اإلمجــايل قــد ارتفــع إىل %92. 

لكفة اجمتاعية مرتفعة جدا

إن اجلاحئــة واإلجــراءات الصحيــة الصارمــة )احلجــر الــي( الــي مت اختاذهــا خــال األهشــر األوىل باملغــرب وعنــد 
ــات بالداخــل  ــود غــر مســبوقة، وهشــدت الطلب ــة رك ــارشة، باالقتصــاد الوطــي يف حال ــت مب ــد ألق رشاكهئــا األساســين، ق
واخلــارج والعــروض أزمــة حــادة، تســببت، حبــم مبــدأ التأثــر التسلســي، يف إهنــاء نشــاط آالف املؤسســات يف القطاعــن 

ــامل.  ــوازي89، والطــرد امجلــايع للع الرمســي وامل

وتبعــا هلــذه الضغوطــات جســل االقتصــاد خــال الثاثيــة فقــدان 344000 موطــن شــغل يف الريــف و237000 يف احلــرض، 
ويف ظــرف بضعــة أهشــر فــإن اجلاحئــة قــد طــوت، مقرنــة باجلفــاف، صفحــة 20 ســنة مــن الــرحب يف جمــال خلــق مواطــن 
الشــغل وعــادا، معــا، بالبــاد إىل مــا جسلتــه ســنة 1999، إذ قفــزت نســبة البطالــة مــن 3,3% لتبلــغ 12% مقابــل %9,9 

يف نفــس الفــرة مــن الســنة املاضيــة.
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باســتثناء الرضيبــة عــى الــراكت، ويه رضيبــة تســتند إىل الســنة املاليــة الســابقة. واخنفضــت اإليــرادات املتأتيــة مــن رضيبــة القميــة املضافــة   88
ــوق 10 %. واخنفضــت  ــق عــى االســهاك الوطــي، بنســبة تف ــان تعمتــدان بشــل وثي ــات واالتصــاالت، ومهــا رضيبت ــا املعلوم وتكنولوجي
إيــرادات الرضيبــة عــى الدخــل بنســبة 5 % نتيجــة للعديــد مــن خطــط التــرحي. وهنــاك فئــة أخــرى مــن الرضائــب هشــدت تراجعــا حــادا مــع 
ــة واملعامــات  ــارات واملعامــات املالي ــق عــى العق ــذان يعمتــدان بشــل وثي ــايئ الل ــع اجلب ــل والطاب اخنفــاض بأكــر مــن 20%، ويه التجسي
ــد  ــار درمه( يف عائ ــبة 7.7% )13.4 ملي ــاض بنس ــك اخنف ــا يف ذل ــار درمه، مب ــويم 17.4 ملي ــز احلك ــغ العج ــة، بل ــة. ويف الهناي العقاري

ــة. ــرادات الرضيبي اإلي
مكــا أظهــرت األزمــة حــدود املنــوال االقتصــادي. ولقــد أدى هــذا اإلدراك إىل إنشــاء صنــدوق دمحم الســادس لاســتمثار: ســيضع عــى ذمــة   89
الصنــدوق مــا يعــادل 45 مليــار درمه أو 4,5% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل الوطــي. وحُيمــل ثلثــه عــى املزيانيــة العامــة مبــارشة، وجُيمــع 
البــايق البالــغ 30 مليــارا مــن مســتمثري مؤسســات القطاعــن العــام واخلــاص. وميكــن إرشاك منمظــات متعــددة األطــراف مثــل صنــدوق النقــد 
الــدويل والبنــك اإلفريــي للتمنيــة والبنــك الــدويل والبنــك األورويب لإلنشــاء والتعمــر. وســيتدخل الصنــدوق، الــذي يمتتــع بالخشصيــة املعنوية، يف 
6 جمــاالت: إعــادة اهليلكــة الصناعيــة، واإلبــداع، واملؤسســات الصغــرى واملتوســطة والبــى األساســية املشــركة بــن القطــاع اخلــاص والقطــاع 
العــام، والزراعــة، والســياحة. وخُيصــص صنــدوق لــل قطــاع ُتفــوض إدارتــه إىل رشاكت خمتصــة يــم اختيارهــا عــن طريــق طلــب عــروض. 
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لقــد اكنــت تلكفــة اجلاحئــة واجلفــاف مرتفعــة: قرابــة املليــون ونصــف مغــريب يعانــون اليــوم مــن البطالــة، ويف مقدمهــم العــامل 
الذيــن يعيشــون يف وضــع هــش، والنســاء والشــبان مه األكــر عرضــة. وهــذا رمق مرتفــع يف ضــوء معــدل النشــاط90. والشــغل 
املنخفــض جــدا يف البــاد وشــبات األمــان االجمتــايع منعدمــة األثــر بشــأن فقــدان مواطــن الشــغل وارتفــاع نســبة مواطــن 

الشــغل غــر املُؤجــرة يف الفاحــة.

األزمة تعري ثغرات املنوال االجمتايع واالقتصادي املغريب

لقــد أثــرت األزمــة الصحيــة كثــرا عــى الســان األكــر فقــرا، ووجــد املايــن مــن املغاربــة أنفهســم يف وضعيــة هشاشــة، أو 
ــغ  ــة الفقــر املدقــع91 اكنــت تبل ــة فقــر مدقــع، ويف حــن أن نســبة الســان الذيــن يعانــون مــن حال ألــي هبــم، جفــأة، يف حال
يف الســنة املاضيــة 1,7%، فــإن الصدمــة الصحيــة لكوفيــد قــد ألقــت بـــ 4,2 مغــريب92 )11,7%( يف العــوز، حبرماهنــم مــن 
ــن  ــر م ــك ازدادت نســبة اهلشاشــة بأك ــع ذل ــوازي م ــا، وبالت ــة األساســية وغره ــة حاجاهتــم الغذائي ــة لتلبي ــوارد الرضوري امل
الضعــف، حســب الوســط االجمتــايع، حيــث مــر مــن 4,5% إىل 16,7% يف الوســط احلــرضي، ومــن 11,9% إىل 20,2 

يف الوســط الريــي93.

ــوارق  ــت الف ــة هشاشــة، واكن ــون يف وضعي ــا أي حــوايل 11.2 ملي ــث ســان املغــرب تقريب ــح ثل وبــن عشــية وحضاهــا، أصب
االجمتاعيــة قــد جتــاوزت غــر مقبولــة اجمتاعيــا: بلــغ ُمعامــل جيــي 44,4% مقابــل 38.5% قبــل األزمــة الصحية، وهــذه ظاهرة 
مســتفحلة ومتثــل نتيجــة مبــارشة لغيــاب شــبات األمــان االجمتــايع متينــة، عــرت ثغرات المنــوذج املغــريب، »منوذج احلــد األدىن 

االجمتــايع« وريــث تعلميــات صنــدوق النقــد الــدويل الــذي رحج كفــة المنــو االقتصــادي عــى حســاب العدالــة االجمتاعيــة.

يف مواجهة األزمة االجمتاعية الوشيكة، املغرب يتخذ تدابري طوارئ

ــة  ــر عاجل ــان باعمتــاد تداب ــة وخماطرهــا السياســية الوشــيكة، اكن رد فعــل املغــرب يف اإلب ــة الطــوارئ االجمتاعي أمــام حال
واللجــوء إىل مزيــد مــن التدايــن. وقــد اســتخدم لملــرة األوىل األمــوال املخصصــة لــه مبوجــب اتفاقيــة خــط الوقايــة والســيولة 
)LPL( لســنة 2018 والــي ُتقــدر بنحــو 3 مليــار دوالر، أي 3% مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل ُتســدد انطاقــا مــن 2025، 

هــذا باإلضافــة إىل الديــون اخلارجيــة األخــرى والتدايــن احملــي.

و يف الوقــت نفســه، اســتبعدت األزمــة بصــورة دامئــة مــن ســوق العمــل آالف املغاربــة الذيــن ختلــوا عــن أي أمــل يف احلصــول عــى شــغل،   90
وتوقفــوا حبــم األمــر الواقــع عــن االنمتــاء إىل الســان النشــطن وعــن أن حُيتســبوا مضهنــم. واخنفضــت نســبة النشــطن مــن 44.9% إىل 

ــد مــن األفــراد عــن البحــث عــن معــل. 43.5%، وهــو مــا يعــي تقلــص هــذه النســبة، بعــد أن توقــف العدي

91  وفقــا ملــا ورد يف تقريــر املندوبيــة الســامية للتخطيــط ، فــإن التعبــر عــن الفقــر املدقــع ينطــوي عــى عــدم تلبيــة االحتياجــات أو جمــرد تلبيــة 
ــرد. ــاة الف ــمترار حي ــا الس ــد رشط ــي تع ــية ال ــات األساس ــذه االحتياج ــن ه ــوي م ــد األدىن احلي احل

ــع املؤســي  ــل | املوق ــية | تزني ــألرس املعيش ــي ل ــى الوضــع االقتصــادي واالجمتــايع والنف ــا ع ــر كورون ــول تأث ــتقصائية ح ــة اس دراس  92
.)hcp.ma( املغربيــة  لململكــة  التابعــة  للتخطيــط  الســامية  لملندوبيــة 

)HCP( املندوبية السامية للتخطيط  93
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ــرق األوســط ومشــال  ــة ال ــر مقــرض يف منطق ــاين أك ــرب ث ــن اخلــاريج لملغ ــد الدي ــدويل إىل أن رصي ــك ال ويشــر البن
إفريقيــا بعــد مــر، قــد ارتفــع ســنة 2020 بنســبة 19%94. مكــا جلــأ املغــرب إىل التدايــن الداخــي مــن البنــوك واملؤسســات 
العموميــة الــي غطــت، معــا، حنــو 70% مــن االحتياجــات املغــرب املاليــة ســنة202095. وأمكــن لملوظفــن96 املنخرطــن 
بالصنــدوق الوطــي للضــامن االجمتــايع، املوقوفــن وقتيــا عــن العمــل مــن احلصــول عــى تعويــض قــدره 2000 درمه )حــوايل 

ــاري. ــدوق، باإلضافــة إىل التأمــن الــي اإلجب 220 دوالرا( يدفعهــا الصن

وقد تلى 800000 موظف ما مجموعه 2 مليار درمه بمتويل من صندوق ماحفة فروس كورونا.

وبالنســبة إىل املتعاقديــن مــع منظومــة راميــد )RAMED(97 الصحيــة فقــد قــررت جلنــة املراقبــة االقتصاديــة تقــدمي املعونــة لألرس 
املعيشــية. وفعــا فقــد تلقــت هــذه األرس املؤلفــة مــن خشــص أو خشصــن مبلغــا ماليــا إمجاليــا قــدره 800 درمه، وتلقــت األرس 

الــي تضــم أربعــة أخشــاص أو أكــر مبلغــا هشريــا قميتــه 1200 درمه.

ــون أرسة يعمــل أفرادهــا يف القطــاع غــر الرمســي مــن غــر املنخرطــن يف منظومــة  ــت 4,3 ملي ــك حصل ــة إىل ذل باإلضاف
راميــد )RAMED( عــى تعويــض مماثــل لملســتفيدين مهنــا.

وقــد أتــاح رد فعــل الدولــة الريــع، وتوزيــع املعونــات العامــة عــى نطــاق واســع، فرصــة التخفيــف مــن آثــار احلجــر الــي 
عــى مســتويات معيشــة األرس، وخفــض معــدل الفقــر املدقــع بـــ 9 نقــاط عــى الصعيــد الوطــي ليتعــدى مــن 11,7 % قبــل 
ــن  ــة، وم ــن 7,1% إىل 1,4% يف املناطــق احلرضي ــوايل، م ــى الت ــا98، مفــر ع ــد توزيعه ــع املســاعدات إىل 2,5% بع توزي
19,8% إىل 4,5% يف املناطــق الريفيــة. مــر ُمعامــل »جيــي« )GINI( مــن 44,4% دون احتســاب التحويــات العموميــة إىل 

38,4% بعــد تلــي املســاعدات العموميــة99.

مكا هو مبن يف الشل 6، اكن املغرب ثاين أكر البلدان خساء من حيث املساعدات املوزعة عى هؤالء املواطنن.

ومــع ذلــك، يكــي أن نأخــذ بعــن االعتبــار رمقــن اثنــن لكشــف هشاشــة اليــد العاملــة يف مواجهــة بطالــة مرتفعــة إىل حــد كبــر، 
ونظــام مســاعدات ُموجــه للعاطلــن عــن العمــل اخنفــض إىل أدىن مســتوياته. ويف حــن أنــه يوجــد 1,5 مليــون عاطــل عــن العمــل، 

.100)SMIG( فــإن مــا يزيــد قليــا عــن 13000 مهنــم فقــط حيصلــون عــى بــدل يعــادل أو يقــل عــن األجــر األدىن املضمــون

 World Bank )2022(, International Debt Statistics 2022, The World Bank, Washington DC.P. 11  94
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36289/9781464818004.pdf

  IMF )2021(, Four Questions About Debt and Financing Risks from Covid in the MENA, International Monetary Fund,  95
Washington DC.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/27/na042821-4-questions-about-debt-and-financing-risks-from-covid-
19-in-mena

ــت لســداد  ــق اســتثنايئ ومؤق ــة أهشــر، أخــذ شــل تعلي ــه أربع ــاال مدت ــك، إمه ــاس الخشــي، كذل ــون لتجنيهبــم اإلف ــون املدين ــح املوُظف ُمن  96
القــروض البنكيــة )اســهاك، رشاء( حــى هنايــة يونيــو. ومــن الناحيــة العمليــة، يه إعــادة جدولــة مبــا أن ســداد القــروض قــد مت تأجيلــه بعــد 

ــرض. ــرض واملق ــن املق اآلجــال احملــددة مســبقا ب
نظام املساعدة االجمتاعية  97

)HCP( املندوبية السامية للتخطيط  98

)HCP( املندوبية السامية للتخطيط  99

يبلغ األجر األدىن األسايس 2,638 درمها مغربيا )حوايل 240 يورو(.  100
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وألن معــدل العاملــة قــد اخنفــض مــن 41,2%101 إىل 37,9 %102، مفــن الــواحض أن العديــد مــن األرس الضعيفــة قــد أصبحــت 
تعيــش يف وضــع هشاشــة مطلــق.   

الشل 6: مقارنة إقلميية لنسبة اليد العاملة الي حتصلت عىل املساعدات احلكومية )%(

 

املصدر: بيانات مجعها منتدى البحوث االقتصادية 2021  )انظر احلاشية(103 هل أدت أزمة فروس كورونا إىل والدة نظام محاية اجمتاعية جديد؟

املصــدر املندوبيــة الســامية للتخطيــط )HCP(: خمتلــف املــؤرشات الرئيســية لســوق العمــل حــول النشــاط والعاملــة والبطالــة للثــايث الرابــع مــن   101
ســنة 2019.

.)HCP( املذكرة رمق 37 2020. املندوبية السامية للتخطيط  102
 Caroline Krafft, Ragui Assaad, and Mohamed Ali Marouani, ”The Impact of COVID-19 on Middle Eastern and North Afri-  103
 can Labor Markets: Glimmers of Progress but Persistent Problems for Vulnerable Workers a Year into the Pandemic“, ERF
Policy Brief, No. 57 )June 2021(: 17, ]https://erf.org.eg/publications/the-impact-of-covid-19-on-middle-eastern-and-north-

african-labor-markets-glimmers-of-progress-but-persistent-problems-for-vulnerable-workers-a-year-into-the-pandemic/[
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أزمة كوفيد-19 تفرز نظام محاية اجمتاعية جديد؟ 

ــة  ــة مــن عــدم االســتقرار، حمدودي ــة، الذيــن رسعــان مــا وجــدوا أنفهســم يعيشــون يف حال ــل مــن املغارب كشــف العــدد اهلائ
ــل. ــدى الطوي ــي احتياجاهتــم عــى امل ــة أن تل ــن لطبيعهــا املؤقت ــي ال ميك إجــراءات الطــوارئ ال

لعــب فــروس كورونــا دور العدســة املكــرة يف الكشــف عــن نظــام حصــي مرهــل، اكن حضيــة عقــود مــن اإلمهــال والهنــب 
ــت  ــدة وظل ــن أوجــه قصــور عدي ــزال تشــكو م ــي ال ت ــة، ال ــة االجمتاعي ــه عــى امحلاي ــر ذات ــق األم ــاب االســتمثار. وينطب وغي
خمصصــة ألقليــة ضئيلــة جــدا مــن ســان املغــرب، وحنــن نهشــد دومــا تزايــدا كبــرا يف أوجــه عــدم املســاواة وتفامقــا ملعــدالت 

الفقــر يف اكمــل أحنــاء اململكــة.

وقــد أظهــر هــذا الــويع احلاجــة إىل تضامــن اجمتــايع مســتدام حــى أن جالــة امللــك دمحم الســادس أمــر بتعمــم امحلايــة 
ــاري والتقاعــد  ــد مت إطــاق أربعــة مشــاريع: التأمــن الــي اإلجب ــة يف غضــون الســنوات امخلــس القادمــة. وق االجمتاعي

واملســاعدات العائليــة والتعويــض عــن فقــدان الشــغل. 

انطلــق مــروع التأمــن الــي اإلجبــاري ونظــام املســاعدة الطبيــة منــذ 2021 وميتــد عــى ســنتن مــع التريــع يف تنفيــذه. 
وســيمشل توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة )الشــاملة( لك مواطــن مغــريب بنفــس القــدر وباعمتــاد املعايــر ذاهتــا وينفــذ خــال 

ســنتن )2023-2021(.

وســمُتول هــذه اآلليــة مــن الرضائــب واملســامهات االجمتاعيــة، يف آن واحــد، ولــن ترتبــط االســتحقاقات مبســتوى األجــر أمــا نظام 
راميــد )RAMED( فســيعوض بتعمــم نظــام التأمــن الــي اإلجبــاري )AMO( وتغــي الرضائــب تلكفة املنضمــن اجلدد. 

ــة  ــة خماطــر الشــيخوخة والبطال ــدان الشــغل مــن تغطي ــة )2024-2025(، ســمتكن منحــة التقاعــد ومنحــة فق ــة ثاني يف مرحل
ــة، ســنت احلكومــة يف نومفــر  ــادي اخلســائر املالي ــة، وتف ــدة الســان النشــطن. ولضــامن جنــاح إصــاح هــذه املنظوم لفائ
قانونــا خاصــا بالجســل الوطــي للســان مبــا يف ذلــك الُقــر واملواليــد اجلــدد واألجانــب املقميــن باملغــرب وهــو مــا ســيهسل 
ــروين  ــق اإللك ــة إىل التوثي ــة، باإلضاف ــة والبيومري ــات الدميوغرافي ــة والبيان ــة باهلوي ــات املتعلق ــظ البيان ــل وحف مجــع وتجسي

.)IDCS( احليــي مــن خــال املعــرف الرمقــي املــدين واالجمتــايع

 وحــى إذا تغاضينــا عــن أوجــه عــدم املســاواة والبــؤس النامجــن عــن النظــام الليــرايل، فــإن الدولــة الــي ختصــص القليــل 
مــن املــوارد للنفقــات االجمتاعيــة والكثــر مهنــا خلدمــة الديــن 104 تنســف قــدرة اقتصادهــا التنافســية.

ــادة بـــ 0.1% يف  ــه زي ــا بنســبة 1% ُتقابل ــاج ألن ارتفاعه ــى اإلنت ــرا مملوســا ع ــة تأث ــات االجمتاعي ــإن للنفق ــل، ف وبالفع
النــاجت احملــي اإلمجــايل، أي مبضاعــف يناهــز 0.6 باعتبــار حصــة النفقــات االجمتاعيــة منــه )النــاجت احملــي اإلمجــايل(، 
ويكــون التأثــر أكــر خــال فــرات التباطــؤ احلــادة، بيمنــا يكــون متشــاهبا بــن البلــدان حيــث تكــون فهيــا نســبة الديــن إىل 
النــاجت احملــي اإلمجــايل متدنيــة، ومرتفعــة، وبــن البلــدان ذات املســتويات العاليــة واملنخفضــة مــن االنفتــاح التجــاري. ومــن 

وفقــا لقانــون املاليــة لعــام 2021 ، ســيم ختصيــص حــوايل 78 مليــار دوالر لســداد الديــن ، وهــو مــا يعــادل تقريبــا ضعــف مزيانيــة التعلــم   104
الوطــي.
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بــن أنــواع اإلنفــاق االجمتــايع األخــرى، فــإن اســتحقاقات التعلــم والصحــة والبطالــة يه الــي تــؤدي إىل تأثــر أكــر عــى 
النشــاط، فاالســتمثار ال يتوقــف حريــا عــى متغــرات مثــل الرواتــب أو الرضيبــة، بــل حيتــاج رائــد األمعــال إىل مــوارد بريــة 

ُمتدربــة ويف حصــة جيــدة وقــادرة عــى التكيــف مــع التجديــدات105.

أمــام هــذه احلصيلــة، يبــدو أن الســلطات أدركــت حــدود المنــوذج الــذي صاغــه صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل، لــذا 
ــة الشــاملة )التفاصيــل يف اإلطــار التــايل( غــر أن  ــة االجمتاعي أعطــت إشــارة انطــاق مــروع خضــم هــو مــروع امحلاي
ــوغ  ــة وبل ــي هشــدت تدهــور احلســابات العمومي ــة، ال ــرة العصيب ــا خــال هــذه الف ــا جدي ــل حتدي ــل هــذا اإلصــاح ميث متوي
املديونيــة العموميــة ذروهتــا. وهــذه املشــلكة هيلكيــة، ألن املــوارد اجلبايــة ال تغــي، يف املتوســط، ســوى مــا يناهــز 60% مــن 
نفقــات املزيانيــة العامــة اإلمجاليــة بــل تفــامق الوضــع مــع األزمــة الصحيــة ممــا تســبب يف أن الوضعيــة قــد ازدادت تفامقــا مــع 

األزمــة الصحيــة إذ اخنفضــت هــذه النســبة إىل %53.

اإلطار 3: خمطط لتوسيع امحلاية االجمتاعية الشاملة 2021 – 2025 

ميثــل القانــون اإلطــاري 21.9 أســاس تعمــم امحلايــة االجمتاعيــة فهــو يؤســس لنظــام خمتلــط جيمــع بــن مــررات 
التأمــن واملســاعدة اإلهساميــة وغــر اإلهساميــة وهدفهــا محايــة املغاربــة مــن طائفــة واســعة مــن املخاطــر الــي ميكــن 

أن تعرضهــم طــوال دورة حياهتــم.

هيــدف القانــون إىل توســيع التغطيــة الطبيــة )الشــاملة( مجليــع املغاربــة، بنفــس الدرجــة وبنفــس املعايــر يف غضــون 
عامــن )2021–2023( بمتويــل مــن الرضائــب واملســامهات االجمتاعيــة وهــو مــا ســيح بفــك االرتبــاط بــن احلــق 
يف المتتــع باخلدمــات ونظــام التأجــر. أمــا نظــام املســاعدة الطبيــة )Ramed( فســيم اســتبداله مــن خــال توســيع 

التأمــن الــي اإلجبــاري )AMO( إذ ســتم تغطيــة تاليــف املنمظــن اجلــدد مــن مداخيــل الرضائــب.

ــة خماطــر الشــيخوخة  ــن تغطي ــدان الشــغل م ــد ومنحــة فق ــة )2024-2025(، ســمتكن منحــة التقاع ــة ثاني يف مرحل
والبطالــة لفائــدة الســان النشــطن. ولضــامن جنــاح إصــاح هــذه املنظومــة، وتفــادي اخلســائر املاليــة، ســنت 
احلكومــة يف نومفــر قانونــا خاصــا بالجســل الوطــي للســان )RNP( يغــي الســان املغاربــة مبــا يف ذلــك الُقــر 
ــة  ــة باهلوي ــات املتعلق ــظ البيان ــل وحف ــا ســيهسل مجــع وتجسي ــو م ــرب وه ــب املقميــن باملغ ــد اجلــدد واألجان واملوالي
والبيانــات الدميوغرافيــة والبيومريــة، باإلضافــة إىل التوثيــق اإللكــروين احليــي مــن خــال املعــرف الرمقــي املــدين 

.)IDCS( واالجمتــايع

 وســمتكن توســعة امحلايــة االجمتاعيــة، عــى املــدى املتوســط، مــن هتيئــة، الظــروف إلنشــاء نظــام مضــان اجمتــايع 
وطــي اكمــل وشــامل وموحــد، خيــدم كرامــة امجليــع وُيتيــح إدماجهــم، وحيقــق المتاســك االجمتــايع ومنــو املغــرب 

االقتصــادي يف اآلن ذاتــه. 

وقــد انطلقــت بدايــة مــن ينايــر2021 وستوســع تدرجييــا التأمــن اإلجبــاري عــى املــرض )AMO( وتوفــر اإلعانــات 
ــة  ــن بالتغطي ــر املمشول ــدة الســان النشــطن غ ــة لفائ ــات التقاعدي ــية واملعاش ــع األرس املعيش ــة )AF( مجلي العائلي

ــدة الســان النشــطن. ــدان الشــغل )IPE لفائ والتعويــض عــن فق

حيتــاج رائــد األمعــال أيضــا إىل عدالــة مســتقلة وفعالــة، ويه أبعــد مــا تكــون عــن احلالــة املغربيــة. وال ميكــن ألي نظــام ليــرايل أن يعمــل دون   105
ــه الســنوية إىل هــذه املؤسســة احلامســة يف اقتصــاد الســوق! ــدويل مل يــر قــط يف مذكرات ــدوق النقــد ال ــد أن صن ــه. بي تعديــل قضــايئ صــاحل ونزي
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ويصطــدم مــروع التحــول املجمتــي وحتــول الدولــة هــذا، بعائــق ضعــف حــزي املزيانيــة نتيجــة النســق غــر املســتقر 
الــذي فرضتــه جاحئــة كوفيــد-19 وتأثــره الكبــر عــى االقتصــاد املغــريب، ومــع ذلــك فــإن احلكومــة ختطــط لتخصيص 

مبلــغ غــر مســبوق يف جمــال السياســة العموميــة:

 مليار درمه لتعمم التأمن اإلجباري عى املرض14  
)AMO(

مليون منتفع إضايف خال 2021 و2022 22

مليار درمه لإلعانات العائلية 20 ماين طفل يف سن المتدرس خال 2023 و2024 7

مليار درمه لنظام التقاعد 16 ماين خشص نشط سنة 2025 5

مليار درمه لفقدان الشغل 1 احلصول عى تعويض لفقدان الشغل سنة 2025

V. توصيات

ــة ل 3  ــمي السياســات االجمتاعي ــة وتصم ــة الدول ــة ملزاني ــني اإلدارة املالي ــة ب ــاش حــول العالق ــري النق أـ تنظ
مراحــل:

y الروع يف إعداد دراسات جديدة من خال امجلع بن اجلامعين واملامرسن
y  )ــة ــة وقطاعي ــات )مالي ــث قواعــد البيان ــة حتدي ــة أخــرى بأولوي ــة ومؤسســات وطني ــة الســلطات العمومي حتســيس وتوعي

ووضعهــا عــى ذمــة خمتلــف حلقــات البحــث: 
y  ــة ــاون والتمني ــع إرشاك منمظــة التع ــدويل م ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــة صن ــات البحــث وأفرق ــاش حلق تأطــر نق

االقتصاديــة )OCDE( واملنمظــات األمميــة وخاصــة مكتــب العمــل الــدويل )BIT(، كذلــك.

ب ـ َحْومكة السياسات االجمتاعية:

y هل علينا أن نتجه حنو إضفاء الطايع اإلقلي عى السياسات العامة ذات الطابع االجمتايع؟
y  ــة وخاصــة يف جمــال السياســات ــرارات السياســات العام ــرا( يف مســار ق ــة )مبك ــة فعال ــات للتدخــل بصف دمع النقاب

ــة االجمتاعي

ج - متكني النقابات وبقية مكونات املجمتع املدين بشأن الرشوط االقتصادية املسبقة إلدارة املزانية:

y .الروع يف تدريب موجه ملجموعة من الفاعلن امللزتمن
y .)وضع مجموعة من الوثائق الي يهسل الوصول إلهيا عى ذمة الفاعلن )تعمم املفاهم الرئيسية
y .مرافقة هؤالء الفاعلن عند تصور دعواهتم اخلاصة
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ــا  ــة الــرشق األوســط ومشــال إفريقي ــة يف منطق ــات اجلامعي ــادل بــني املجمتــع املــدين واحللق ــع التب د- تجشي
.)MENA(

وميكن أن يمتحور تنفيذ هذه التوصيات حول ثاث راكئز:

الركزة 3

الربط الشبي

الركزة 2

المتكني

الركزة 1

وضع املفاهمي

الضغط من أجل اقتصادات أكر عدال ومشوال اجمتاعيا
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امللحقات

امللحق 1: صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يعيدان تشكيل االقتصاد املغريب 

والدة وتطور وثغرات منوذج اقتصادي واجمتايع مستوىح من الليربالية

ــف. إال أن هــروب رؤوس األمــوال املكثــف  ــدان المشــال واخلــروج مــن التخل ــا، اللحــاق بركــب بل أراد املغــرب، املســتقل حديث
ومغــادرة اآلالف مــن الفاعلــن االقتصاديــن يف عريــة مــا بعــد االســتقال أجــر الدولــة عــى أن حتــل حمــل قطــاع خــاص 
فاشــل106. ويبــدو أن السياســة اإلرادويــة املســتوحاة مــن النظريــة الكيزنيــة )Keynésienne( اكنــت اخليــار األفضــل يف نظــر 
احلــام: لقــد اختــاروا العجــز العمــويم ومــا يرتــب هيلع مــن مديونيــة، وكامهــا ُنظــر إليــه عــى أنــه وســيلة ناجعــة قــادرة عــى 
ــط مبفهــوم طــويع  ــة »تدخــل قــوي يرتب ــة يف املزياني ــد رافــق هــذا اإلرادوي ــوه. وق ــا أمل ــذي طامل ــة »اإلقــاع« ال ــل معلي تفعي

للتمنيــة يمشــل اســتمثارات معوميــة باهظــة عــى مســتوى البــى التحتيــة«107.

ولكــن منــذ املخطــط األول )1960-1964( ظهــرت الصعوبــات األوىل: فقــد تبــن أن األهــداف مطوحــة للغايــة108، وأن ضعــف 
املدخــرات الوطنيــة املتاحــة يبطــئ مشــاريع التمنيــة الزراعيــة والصناعيــة109. حينئــذ توجــه املغــرب إىل صنــدوق الــدويل ويف 

يوليــو 1964 حصــل عــى أول قــرض بقميــة 1.3 مليــون دوالر. 

وتكــرر الســيناريو نفســه مــع املخطــط الثــايث للفــرة 1965-1967 واملخطــط امخلــايس للفــرة 1968-1972 اللذيــن مل حيققا 
ــذي  ــة110 يف االقتصــاد الوطــي ال ــب عــى مواطــن الضعــف احلقيقي ــا مــن األهــداف املنشــودة. واكن مــن املســتحيل التغل أي
يمتــزي بارتفــاع معــدالت البطالــة، ومبعــدل ادخــار واســتمثار ضعيــف للغايــة111 ومبــزيان مدفوعــات أحضــى شــديد اهلشاشــة. 
ونتيجــة هلــذا الفشــل املــزدوج ويف غيــاب القطــاع اخلــاص الــذي ال يــزال ضعيفــا، مل جتــد الدولــة الفتيــة مــن خيــار، مفولــت أمه 

االســتمثارات باللجــوء إىل املديونيــة، وانضافــت إىل هــذا العــبء الثقيــل حــاالت طــوارئ اجمتاعيــة. 

يف 1969، مل يكــن االســتمثار اخلــاص ميثــل ســوى 29 % مــن االســتمثار الوطــي  »االقتصــاد املغــريب منــذ االســتقال »، عبــد العزيــز بــال   106
و عبــد اجلليــل أقــورام 1970. 

 »Ajustement structurel au Maroc: le secteur agricole en transition ? «. Michel Labonne INRA-ESR Montpellier. CIHEAM-op-  107
tions méditerranéennes. https://om.ciheam.org/om/pdf/b14/CI960057.pdf.

  Jamil Salmi, Planification sans développement, évaluation de l’expérience marocaine de planification )1960- 1979(, les  108
éditions maghrébines, Casablanca, 1979.

 M.Saâdi, le processus d’industrialisation par substitution d’importations au Maroc, mémoire DES, Faculté de droit, Casa-  109
blanca, 1976

متــزيت الســنوات 1960 إىل 1966 بركــود شــبه تــام أو منــو بــيء يف إمجــايل اإلنتــاج )باســتثناء عــام 1965(. فــي العقــد )1966-1957(   110
بلــغ معــدل المنــو اإلمجــايل حنــو 2%، وهــو دون معــدل المنــو الدميوغــرايف البالــغ 3%. بكثــر »االقتصــاد املغــريب منــذ االســتقال«، عبــد 

العزيــز بــال، عبــد اجلليــل أقــورام. 1970
مل ميــول االدخــار العمــويم ســوى جــزء متواضــع )3/1 يف عــام 1968( مــن االســتمثارات الــي تكفلــت هبــا البــاد. »القتصــاد املغــريب منــذ   111

ــورام 1970. ــل أق ــد اجللي ــال، عب ــز ب ــد عزي االســتقال«، عب



159 اإلنفاق االجتماعي في المغرب: وطأة مشروطيات صندوق النقد الدولي

1983، املنعرج: صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري يفرضان النظام الليبريايل

ــاف وحــرب  ــن فــي اخنفــاض أســعار الفســفاط واجلف ــة العــزم، يف عــام1983 112، وبعــد أن وقعــت ب ــة املغربي ــدت الدول عق
الصحــراء الغربيــة، مــن جهــة، والصدمــة النفطيــة وعــدم قدرهتــا عــى الوفــاء بالزتاماهتــا، مــن جهــة أخــرى عــى اللجــوء إىل 
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر113. فــم دمعهــا مــن خــال إعــادة جدولــة الديــون114، ولكــن مقابــل 
ــد  ــى توحي ــد ع ــج اجلدي ــذا الهن ــر ه ــة. ومل يقت ــاع املزياني ــي ألوض ــط اهليلك ــات الضب ــى معلي ــن أق ــة م ــزتام بعملي االل

ــة وحــى املجمتــع. ــر االقتصــاد والدول ــل اكن هيــدف أيضــا إىل تغي ــة، ب احلســابات العام

صندوق النقد الدويل والصندوق العاملي لإلنشاء والتعمري يضعان املغرب حتت الوصاية

أفــرز العــاج بالصدمــة لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر منوذجــا اقتصاديــا )وجممتعيــا!( جديــدا ذا 
إهلــام ليبــرايل، تقــوده دولــة ذات مهــارات حمــدودة ســتكون وظيفهــا الرئيســية مــن اآلن فصاعــدا تنظــم املياديــن االقتصاديــة 
واالجمتاعيــة والسياســية. وبــدأت احلكومــة بتخفيــض اإلنفــاق االجمتــايع يف جمــاالت الصحــة115 والتعلــم ودمع املــواد 
االســهاكية األساســية. ويف الوقــت نفســه، جعلــت مــن العوملــة شــعارا، ومت تفكيــك امحلايــة امجلركيــة. وقامــت أيضــا بتطويــر 

الســوق املاليــة وحــررت، عقــب ذلــك، ســوق الــرف األجنــي مــع ختفيــض قميــة العملــة الوطنيــة116.

واكن حلزمــة اإلصاحــات تأثــرات إجيابيــة، نســبيا، عــى االقتصــاد اللكــي، إذ بلــغ متوســط منــو النــاجت احملــي اإلمجــايل 
5% بــن عــايم 1985 و1990، ومتــت معاجلــة االختــاالت الداخليــة واخلارجيــة. ومــع ذلــك، فــإن نتــاجئ سياســة التقشــف 

ومــا ترتــب علهيــا مــن نتــاجئ -تراجــع نطــاق اخلدمــات العامــة- اكنــت متفاوتــة.

 لعبــت املروطيــات117 دورا يف إعــادة تشــكيل البنيــة املجمتعيــة واملؤسســية واألســواق يف املغــرب، وال تــزال، إىل اليــوم، توجــه 
ــدويل، يف املغــرب، الوســيط يف تنفيــذ األفــار  ــة. وهبــذا املعــى، اكن صنــدوق النقــد ال القــرارات الرئيســية املتعلقــة باملوازن
الليراليــة اجلديــدة الــي جــاءت هبــا اتفاقيــة واشــنطن. ومــن خــال هــذه األدوات، متكــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل، 

الحقــا، مــن صياغــة منــوذج اجمتــايع واقتصــادي وطــي جديــد يعمتــد هيلع اليــوم أكــر مــن 36 مليــون مغــريب.

ــع  ــي تمتــاىش م ــات ال ــن التعدي ــة م ــن خــال مجل ــاد م ــدى 38 ســنة، وتشــكيل الب ــا عــى م ــر النظــام تدرجي ــد مت تغي وق
ــر،  ــل تقدي ــت، عــى أق ــري للنظــام، اكن ــود الفق ــة، العم ــة األداء االجمتــايع للدول ــة. إال أن حصيل ــة واهليلكي ــات المكي الرطي

ــة. ــد فشــل، بشــل واحض، يف احلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة ومــن البطال ــة: لق متفاوت

ال تــزال نقطــة االنعطــاف هــذه مؤملــة يف الذاكــرة امجلاعيــة جليــل املغاربــة الذيــن عاشــوا وعانــوا مــن أخطــر أزمــة يف الدولــة املغربيــة املعــارصة.   112
)ماحظــة الاتــب(.

هــذه املســألة حساســة للغايــة، وجيــب أن نتذكــر أن معاهــدة فــاس )1912( ُفرضــت عــى املغــرب بســبب مديونيــة البــاد وإلجــراء إصاحــات   113
ــة.  ــة وإداري مالي

هذه يه األوىل مضن سلسلة طويلة، وستجري عدة معليات إعادة جدولة خال الفرة 1983- 1992.  114

اكن خلطــة اإلصــاح اهليلكــي أثــر يف خفــض اإلنفــاق العــام عــى الصحــة، باســتثناء املستشــفين اجلامعيــن بالربــاط والــدار البيضــاء. ومل   115
تقــدم املستشــفيات العامــة، الــي اكنــت تؤمــن 90 % مــن الرعايــة يف عــام 1980، ســوى 66 % يف عــام 1987. واألســوأ مــن ذلــك: اكنــت 

املستشــفيات تعمــل بنســبة 50% مــن طاقهــا بســبب عــدم توفــر املعــدات الطبيــة. 
 Clément. Les effets sociaux du programme d’ajustement structurel marocain. In: Politique étrangère, n°4 - 1995 - 60e

année. pp. 1003-1013.

متت املبالغة يف تقدير قمية الدرمه بنسبة %25.  116

انظر امللحق 1 للحصول عى تعريف اكمل للرطيات )المكية والنوعية(.  117
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من الدين اخلاريج إىل الدين الداخيل: انحساب املاحنني الدوليني

أصبحــت مســألة الديــون اخلارجيــة، بعــد برنــاجم التصحيــح اهليلكــي وتعدياتــه املؤملــة، مســألة حموريــة، فقــد أدرك احلــام 
الهديــد الــذي تشــلكه عــى الســيادة الوطنيــة. ولتجنــب نفــس التجربــة غــر املوفقــة، فضلــت الســلطات العموميــة الديــن احملــي 
إىل حــد أن الطلــب عــى املدخــرات احملليــة اكن، ألول مــرة يف تــارخي البلــد احلديــث، يف عــام 1997، أكــر مــن الطلــب عــى 

املدخــرات األجنبيــة. وقــد يــر ظهــور ســوق ديــن بالعمــق الــايف إدارة الديــن العــام لتلبيــة احتياجــات اخلزينــة.

مســح هــذا الهنــج للدولــة بالتحــول مــن وضعيــة اكن المتويــل اخلــاريج فهيــا ميثــل 80% مــن إمجــايل الديــن احلكــويم يف 
عــام 1984 إىل وضعيــة جديــدة، مل يعــد ميثــل فهيــا ســوى 21.6% مــن إمجــايل املخــزون يف عــام 2019. وأفحســت الديــون 
اخلارجيــة املجــال تدرجييــا أمــام الديــون احملليــة، الــي ارتفعــت مــن 20% يف عــام 1984 إىل 78% مــن إمجــايل الديــون 
املســتحقة يف عــام 2019 118. ولقــد خفــف التحــول إىل الســوق الداخليــة مــن ســيطرة املاحنــن الدوليــن )الثنائيــن ومتعــددي 

األطــراف( الذيــن أصبحــوا أكــر حتفظــا، ومل يعــودوا اليــوم ميولــون ســوى املشــاريع الكــرى119.

ومل يكــن هــذا اخليــار االســراتيجي راجعــا إىل الصدفــة، فقــد حقــق )وال يــزال حيقــق( فوائــد سياســية واقتصاديــة حقيقيــة 
يف نظــر الســلطات العموميــة:

ــة . 1 لقــد مكــن اختفــاء املاحنــن الدوليــن )الثنائيــن أو متعــددي األطــراف( بعــد عــام 1992 مــن اســتبعاد عــودة حممتل
»إلمــاءات« تضــع البــاد جمــددا حتــت الوصايــة.

حيــدد بنــك املغــرب نســبة الفائــدة املديريــة الــي يه املعيــار املرجــي للســوق الداخليــة. وحتــت قيــادة هــذه املؤسســة . 2
املغربيــة، ظــل متوســط تلكفــة الديــن معقــوال إذ ارتفــع يف عــام 2019 إىل 4.29% مقابــل 2.6% بالنســبة إىل الديــن 

اخلاريج120.
ينبــي أال حيجــب اخنفــاض تلكفــة الديــن اخلــاريج خماطــر رصف العمــات األجنبيــة أو خماطــر االنــزالق الســعري . 3

ــا  ــة إىل مســتويات غــر مســبوقة تارخيي ــاض التلكف ــر بالذكــر أن اخنف ــن. ومــن اجلدي ــة ذعــر الدائن املفاجــئ يف حال
ُيفــر أساســا بوفــرة الســيولة الــي خضهــا البنــوك املركزيــة الرئيســية يف العــامل منــذ عــام 2012 يف القطــاع املــايل 
العاملــي. ولكــن هــذه الوضعيــة ظرفيــة وميكــن أن تتغــر برعــة كبــرة يف ظــل حتــول مفاجــئ لنفــس هــذه الظــروف. 

وهــذا يتوقــف يف مجيــع األحــوال عــى صنــاع القــرار الذيــن ال متلــك الســلطات املغربيــة أي وســيلة للضغــط علهيــم.
ميكــن للســلطات العموميــة، يف حــال حــدوث أزمــة ديــون، أن ُترفــع يف التــم، وختفــض قميــة الديــن العــام، وميكهنــا، . 4

أيضــا، قطــع الطريــق أمــام بــراجم حممتلــة لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة مــن خــال تعديــل تصاعــدي لنســبة التوظيــف 

تجســل ديــون اخلزانــة غــر املســددة مــن حيــث النــاجت احملــي اإلمجــايل ، ألول مــرة منــذ عــام 2008، اخنفاضــا بنســبة 0.3 نقطــة لتســتقر   118
عنــد 64.9% يف هنايــة عــام 2019 مقابــل 65.2% يف هنايــة عــام 2018. وبلغــت هــذه النســبة 50,9% للديــن الداخــي و14,0% للديــن 

اخلــاريج، مقابــل51,8% و13,4% تباعــا يف هنايــة عــام 2018.
أجــر الركــود احلــاد النــامج عــن األزمــة الصحيــة كوفيــد 19 الدولــة عــى اللجــوء إىل صنــدوق النقــد الــدويل لاســتفادة مــن آليــة خــط الوقايــة   119

)LPL( والســيولة
تقرير الدين العام لعام 2020. وزارة االقتصاد واملالية.  120



161 اإلنفاق االجتماعي في المغرب: وطأة مشروطيات صندوق النقد الدولي

اإلجبــاري و/أو خفــض اإلنفــاق العــام121.
ال تــزال تلكفــة الديــن احملــي مســتقرة نســبيا، حيــث تتــاح للدولــة إمانيــة احلصــول عــى وفــرة مــن املدخــرات. والواقــع . 5

أن املؤسســات االســتمثارية املغربيــة جتــد صعوبــة يف االســتمثار يف األســواق الدوليــة، ويه مضطــرة إىل احلصــول 
عــى جحــم معــن مــن ســندات اخلزانــة ألغــراض وقائيــة. 

ال تعــي واكالت التصنيــف، الــي حتــدد لكمهــا يف كثــر مــن األحيــان تلكفــة الديــون، أمهيــة كبــرة للديــن احملــي . 6
بقــدر مــا تعــي أمهيــة للديــن اخلــاريج. 

امللحق 2: تارخي امحلاية االجمتاعية يف املغرب

ــم اإلســام.  ــة ويســتند إىل تعال ــادات القبلي ــرب، إىل الع ــة يف املغ ــن مؤسســات املســاعدة االجمتاعي ــد م ــود منشــأ العدي يع
ــذا  ــزال ه ــة هبــا. وال ي ــا ووضــع اإلجــراءات املتصل ــادة توزيعه ــة وإع ــروات املجموع ــد مجــع ث ــان قواع ــة يضع ــن والقبيل فالدي
الواقــع مملوســا يف النصــوص التريعيــة الــي مت وضعهــا بعــد االســتقال، ومــن املؤكــد أن مؤسســات إدارة االســتحقاقات 
ــا بالوضــع االجمتــايع  ــا وثيق ــط ارتباط ــع هبــا يرتب ــق المتت ــن ح ــد االســتدامة، لك ــة وقواع ــد مالي ــا قواع ــة حتمكه االجمتاعي
واملهــي، وقابليــة التوظيــف، واملدونــات املســتوحاة إىل حــد كبــر مــن المنــوذج اإلســايم )مدونــة األرسة، قواعــد املــراث..(.

ومــع ذلــك، فــإن أصــول نظــام الضــامن االجمتــايع املغــريب املعــارص تعــود إىل فــرة امحلايــة الــي أدخلــت ألول مــرة نظــام 
ــق اإلجــراءات  مضــان اجمتــايع حديــث قــامئ عــى التأمــن االجمتــايع لصــاحل العــامل الفرنســين امللحقــن باملغــرب. وتتعل
األوىل الــي اختذهــا نظــام امحلايــة يف جمــال الضــامن االجمتــايع بإنشــاء نظــام للتعويــض عــن حــوادث الشــغل ويف جمــال 
ــن بشــل  ــاع اخلــاص، ولك ــة يف القط ــادرات مماثل ــر مب ــد مت تطوي ــة، حفســب. وق ــة يف شــل رشاكت تعاوني ــة الطبي الرعاي
حمتــم، شــيا مــا، لغيــاب قطــاع متطــور بالشــل الــايف. ومــن أهشــر األمثلــة املعروفــة هــو الصنــدوق املهــي املغــريب للتقاعــد 

الــذي أنشــئ يف عــام 1949.

ويفــر هــذا التطــور الســبب الــذي جعــل بنــاء امحلايــة االجمتاعيــة يف املغــرب يفــي إىل نظــام غــر متجانــس إىل حــد كبــر 
مــع معــدالت تغطيــة ضعيفــة، وانعــدام مســاواة يف تغطيــة املخاطــر االجمتاعيــة ســواء مــن حيــث االســتحقاقات )ال يوفــر النظــام 
مجيــع االســتحقاقات االجمتاعيــة(، أو مــن حيــث الفــات االجمتاعيــة )يســتند إىل الوضعيــة االجمتاعيــة واملهنيــة: هنــاك أنمظــة 

خاصــة بأجــراء القطــاع اخلــاص، وأخــرى ملوظــي وأجــراء القطــاع شــبه احلكــويم(.

لتثبيــت )أو ختفيــض( نصيــب الديــن العمــويم )D( مــن نســبة النــاجت احملــي اإلمجــايل )Y( ، جيــب أن يكــون الرصيــد األســايس )أي باســتثناء   121
الفائــدة(، يف نقــاط النــاجت احملــي اإلمجــايل، مســاويا )أو أكــر( مــن » الرصيــد األســايس املُعــدل«. هــذا األخــر )SPS( يســاوي نــاجت الديــن 
مــن خــال الفــارق بــن نســبة فائدتــه الظاهــر i )نســبة تلكفــة الفائــدة اخلــام يف هنايــة العــام الســابق( ومعــدل المنــو يف قميــة النــاجت احملــي 

SPS / Y = )i - g( x D / Y :ومــن هنــا املعادلــة التاليــة ،)انظــر الورقــة حــول الرصيــد املُعــدل( g اإلمجــايل
BBt-de-la-dette-%A9duire-le-co%C3%https://www.fipeco.fr/fiche/Linflation-est-elle-une-solution-pour-r%C3

 3F%-publique
وينبــي التأكيــد أيضــا عــى أن نطــاق امحلايــة االجمتاعيــة يف املغــرب، يمشــل كذلــك اآلليــة الوطنيــة لــدمع الفــات الســانية املعــوزة، فضــا عــن 
آليــات مســاعدة أخــرى مثــل حمــو األميــة والتعــاون الوطــي، وباخلصــوص آليــة التعويــض املمتثلــة يف دمع أســعار املــواد األساســية الرضوريــة، 

ويه الدقيــق والســكر وغــاز البوتــان.

https://www.fipeco.fr/fiche/Linflation-est-elle-une-solution-pour-r%C3%A9duire-le-co%C3%BBt-de-la-dette-publique-%3F
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https://www.fipeco.fr/fiche/Linflation-est-elle-une-solution-pour-r%C3%A9duire-le-co%C3%BBt-de-la-dette-publique-%3F
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نظام امحلاية االجمتاعية يف املغرب: التعريفات واهلندسة واحلومكة والبنية واملعايري

ــات  ــة وامجلاع ــة واملؤسســات العمومي ــه، عــى أن »الدول ــادة 31 من ــام 2011، وال ســميا يف امل ــريب لع ــص الدســتور املغ ين
الرابيــة، تعمــل عــى تعبئــة لك الوســائل املتاحــة، لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن، عــى قــدم املســاواة، مــن 
ــة والتضامــن التعاضــدي أو  ــة الصحي ــة والتغطي ــة االجمتاعي ــة وامحلاي ــة الصحي ــة والرعاي ــة الصحي احلــق يف العــاج والعناي

املنظــم مــن لــدن الدولــة«.

ــدة هلــذه النظــم، مثملــا  ــات مفي ــح إجــراء حتلي ــرب، تتي ــة يف املغ ــة االجمتاعي ــة للحامي ــة مكي ــا رؤي ــون لدين ــا أن تك وإذا أردن
هــو هــدف دراســتنا، فــإن التعريــف األكــر أمهيــة الــذي يتعــن اإلبقــاء هيلع يتبــع منطــق تلخيــص االســراتيجيات واملزيانيــات 

ــة. ــة االجمتاعي ــة املكرســة للحامي القطاعي

ــة أو  ــية، العام ــات املؤسس ــع اآللي ــذ »مجي ــل عندئ ــرب يمش ــة يف املغ ــة االجمتاعي ــف امحلاي ــإن تعري ــق، ف ــذا املنط ــا هل ووفق
اخلاصــة، الــي تأخــذ شــل نظــام مضــان اجمتــايع و/ أو تنفــذ مبــدأ مــن مبــادئ التضامــن االجمتــايع يغــي تاليــف األعبــاء 
النامجــة عــن وجــود عــدد معــن مــن املخاطــر االجمتاعيــة احملــددة )الصحــة، والشــيخوخة، والبطالــة، والفقــر، والتعلــم وحــوادث 
الشــغل..( بالنســبة إىل األفــراد واألرس املعيشــية«. وهــذا يعــي بالتــايل دفــع اســتحقاقات لألخشــاص أو األرس املعيشــية الــي 
تواجــه واحــدا أو أكــر مــن هــذه املخاطــر، وهيــدف دفــع هــذا املبلــغ إىل تعويــض املســتفيدين عــى لك زيــادة يف نفقاهتــم أو 

اخنفــاض يف مــواردمه.

إن منطــق هــذه اهليلكــة املغربيــة مســتوحاة إىل حــد كبــر مــن المنــوذج الفرنــي إلدارة األنمظــة االجمتاعيــة، ســميا مــن خــال 
مشوليــة اخلدمــات )البطالــة، والشــيخوخة، واملــرض، والتعلــم، وحــوادث الشــغل..( ومــن خــال مزيانيــة الضــامن االجمتــايع 
واحلســابات الصحــة الوطنيــة. غــر أن النظــام اإلحصــايئ يف املغــرب ورصــد البيانــات املتصلــة هبــذه القطاعــات مل يتطــورا 
ــك مــن خــال وضــع  ــات االســهداف يف احلصــول عــى احلــق يف هــذه االســتحقاقات، وذل ــاك تأثــر لتقني بعــد. مكــا أن هن
مجموعــة مــن الــروط الــي جيــري تقيميهــا بانتظــام تبعــا لوصــول املغــرب إىل المتويــل الــدويل. )مت التوســع يف هــذه النقطــة 

يف الفقــرة األوىل -2- )نظــام االســهداف وإســناد االســتحقاقات االجمتاعيــة(.

رمغ أن معليــة إســناد االســتحقاقات االجمتاعيــة واحلصــول عــى امحلايــة االجمتاعيــة ُتعــرف بأهنــا حــق مــن حقــوق اإلنســان، 
هتــدف إىل تأمــن الدخــل، واحلــد مــن الفقــر ومــن أوجــه عــدم املســاواة، بــل إىل تعزيــز االندمــاج االجمتــايع والكرامــة أيضــا، 
ومكــا هــو منصــوص هيلع يف إعــان فيادلفيــا الصــادر عــن منمظــة العمــل الدوليــة يف عــام 1944، فــإن املنمظــة تقــر بــأن 
الضــامن االجمتــايع مبثابــة حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان. وبعــد ذلــك يف عــام 1948 مــن خــال اإلعــان العاملــي حلقــوق 

اإلنســان وأخــرا يف عــام 1966 مــن خــال العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجمتاعيــة والثقافيــة.

ــة  ــن خــال وضــع تصــورات لسياســات اقتصادي ــة م ــن مســؤولية الدول ــة وفعاليهــا م ــة االجمتاعي ــم امحلاي ــإن تعم ــك ف ولذل
ــي  ــة )ODD( ال ــة املســتدامة العاملي ــداف التمني ــون أســايس يف أه ــة مك ــة االجمتاعي ــة. مكــا أن امحلاي ــة ورضيبي واجمتاعي

ــول عــام 2030. ــدويل بتحقيقهــا حبل ــدان املجمتــع ال ــع بل الزتمــت مجي

طــور املغــرب، مبــرور الوقــت، ترســانة هامــة مــن الــراجم اإللزاميــة والطوعيــة ومــن الــراجم والشــبات االجمتاعيــة واألمــان 
لــدمع منوذجــه للتمنيــة االقتصاديــة. وســوف يمشــل، إىل جانــب أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة القامئــة عــى اإلهسامــات )التأمــن 
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ــة  عــى املــرض، ونظــام املعاشــات التقاعديــة، وحــوادث الشــغل، والتعويــض عــن فقــدان العمــل، وأنمظــة التأمــن ضــد البطال
...(، اكفــة أشــال بــراجم املســاعدة االجمتاعيــة األخــرى فضــا عــن بعــض بــراجم ماحفــة الفقــر مثــل املبــادرة الوطنيــة للتمنيــة 

.)INDH( البريــة

يتكــون النظــام املغــريب، إذن، مــن مكونــن رئيســين: مكــون الضــامن االجمتــايع القــامئ عــى املســامهة وجيمــع بــن خمتلــف 
ــدوق  ــد )RCAR(، والصن ــب التقاع ــح وروات ــد )CMR(، والنظــام االجمتــايع ملن ــدوق املغــريب للتقاع ــد : الصن ــق التقاع صنادي
الوطــي للتقاعــد والتأمــن)CNRA(، والصنــدوق الوطــي للضــامن االجمتــايع )CNSS( والصنــدوق املغــريب للتأمــن الــي/ 
الصنــدوق الوطــي ملنمظــات االحتيــاط االجمتــايع ســابقا)CMAM،CNOPS(، ومكــون آخــر غــر قــامئ عــى املســامهة متولــه 
ــن  ــط ب ــة مروطــة ترب ــات نقدي ــة يف شــل حتوي ــراجم املســاعدة االجمتاعي ــق العامــة ويســتند إىل مجموعــة مــن ب الصنادي
االنتفــاع بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة وعــدد مــن املروطيــات الــي يتعــن توفرهــا يف الفــات الســانية املســهدفة )املبــادرة 
الوطنيــة للتمنيــة البريــة )INDH(، وراميــد )RAMED،( وتيســر )Tayssir(، واملطــامع املدرســية، واملــدارس الداخليــة، واملنــح 

الدراســية، وبــراجم اإلدمــاج املهــي، ومؤسســات املســاعدة االجمتاعيــة، إخل..(

وهكــذا، فــإن مجيــع هــذه اجلهــات الفاعلــة تضمــن توفــر خمتلــف أصنــاف االســتحقاقات االجمتاعيــة عــى النحــو احملــدد يف 
األنمظــة أو يف بــراجم املســاعدة االجمتاعيــة، املوجهــة إىل الفــات الســانية املعنيــة، ولك جهــة فاعلــة عامــة أو خاصــة مســؤولة 
عــن إدارة جــزء مــن هــذه االســتحقاقات االجمتاعيــة أو لكهــا )املــرض، والتقاعــد، وحــوادث الشــغل، واألمــراض املهنيــة، وفقــدان 

موطــن الشــغل والفقــر والتعلــم..(  وميكــن أن نذكــر مــن مضــن هــذه اخلدمــات: 

y .التأمن اإلجباري عى املرض
y .املعاشات التقاعدية
y .معاشات العجز
y .اإلعانات العائلية واستحقاقات األمومة
y )..Tayssir وتيسر RAMED براجم التحويات النقدية املروطة )مثل راميد
y  .التعويض عن فقدان العمل

وميكن إجياز هذه اجلهات الفاعلة يف الشل التايل: 
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هيائت معومية ومؤسسات 
وطنية:

- هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط 
االجمتايع: الصندوق املغريب 

للتقاعد/ مديرية التأمينات 
واالحتياط االجمتايع سابقا.

- الصندوق املغريب للتقاعد. 
- الصندوق الوطين للضامن 

االجمتايع 
- الصندوق املغريب للتأمني اليحص/ 
الصندوق الوطين ملنمظات التأمني 

اليحص سابقا.
- الواكلة الوطنية للتأمني اليحص.

- واكلة التمنية االجمتاعية. 

- التعاون الوطين.
- املجلس االقتصادي واالجمتايع 

والبييئ.
- املندوبية السامية للتخطيط. 

- املجلس الوطين حلقوق اإلنسان. 
- صندوق اإليداع والتدبري.

- مؤسسة احلسن الثاين. 

- النظام امجلايع ملنح رواتب 
التقاعد. 

- الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني.
- ملبادرة الوطنية للتمنية البرشية.

- مؤسسة دمحم السادس للهنوض 
باألمعال االجمتاعية والرتبية 

والتكوين.

وزارات:
- وزارة االقتصاد واملالية.

- وزارة الرتبية والتعلمي والتكوين 
املهين.

- وزارة العمل والشؤون االجمتاعية 

- وزارة الصحة. 

- وزارة التضامن واملرأة واألرسة 
والتمنية االجمتاعية.

- وزارة الصناعات التقليدية 
واالقتصاد االجمتايع 

والتضامين.
- وزارة الدولة امللكفة حبقوق 

اإلنسان.  

جممتع مدين
- امجلعية املغربية حلقوق 

اإلنسان. 
- املنمظة املغربية حلقوق اإلنسان. 

- امجلعية املغربية للتضامن 
والتمنية. 

- مكتب دراسات حقوق اإلنسان 
والدميقراطية. 

- الفضاء امجلعوي. 
- التحالف من أجل الهنوض 

حبقوق األخشاص يف وضعية 
إعاقة.

- امجلعية الدميقراطية لنساء 
املغرب.

- العصبة املغربية محلاية الطفولة. 
- امجلعية الوطنية حملاربة 

"السيدا".

رشاكت التأمني اخلاصة 
- أكسا للتأمني. 

- سند للتأمني.
- املَلكية الوطنية للتأمني.

-  هسام للتأمني.
- تأمني الوفاء. 

الفاعلون اجلامعيون ومراكز 
البحث 

- كريس احليطة ومعاشات تقاعدية 
جلامعة الرباط الدولية. 
- امجلعية املغربية للعلوم 

االقتصادية. 
- مركز الدراسات واألحباث 

الدميغرافية.

محاية
اجمتاعية

من إعداد املؤلفن
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وتوجــد بــراجم أخــرى لــدمع أســعار املــواد األساســية وأســعار احملروقــات وملاحفــة الفقــر ولكهنــا تقــع خــارج نطــاق بــراجم 
امحلايــة االجمتاعيــة. وقــد مت وضــع العديــد مهنــا وإطاقهــا يف هنايــة المثانينــات، عندمــا حتــول املغــرب إىل منــوذج اقتصــادي 
جديــد أكــر حتــررا، وفقــا لــروط إســناد المتويــات اخلارجيــة ومديونيتــه لــدى البنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر  وصنــدوق 

النقــد الــدويل عــى وجــه اخلصــوص.

امللحق 3: مرشوطيات صندوق النقد الدويل

حيتــل صنــدوق النقــد الــدويل موقعــا مركزيــا يف رهانــات االقتصــاد العاملــي، ويضطلــع بــدور حــامس يف املســار التمنــوي طويــل 
املــدى للبلــدان ذات الدخــل املتوســط والضعيف. فهــو قــادر، وفــق ميثاقــه التأســيي، عــى توفــر متويــل مؤقــت للبلــدان الــي 
يكــون مــزيان دفوعاهتــا غــر متــوازن، رشيطــة أن تقــدم »الضامنــات الافيــة« الــي حيددهــا الصنــدوق. ومقابــل هــذا الــدمع 

ميــارس رقابــة عــى السياســات االقتصاديــة للبلــد املعــي باالعمتــاد عــى آليــة املروطيــات.

وبشــل عــام، فــإن إمجــاع واشــنطن هــو اإلطــار املفاهــي املســتوىح مــن الليراليــة122 الــذي ينظــم هــذه املروطيــات وتســتند 
هــذه اخلطــوات إىل ثــاث مقدمــات ينبــي أن تكــون السياســات وفقــا هلــا مامئــة للســوق، وذات توجــه خــاريج، ومســتقرة عــى 
صعيــد االقتصــاد اللكــي. وتتضمــن حزمــة السياســات المنوذجيــة لصنــدوق النقــد الــدويل 10 اشــراطات سياســية: االنضبــاط 
ــايل، وأســعار  ــر امل ــي، والتحري ــة، واإلصــاح الرضي ــة التحتي ــة والبني ــوارد البري ــل امل ــام لمتوي ــدمع الع ــايل، وخفــض ال امل
رصف موحــدة وتنافســية، وحتريــر التجــارة، وإزالــة احلواجــز أمــام االســتمثار األجنــي املبــارش، واخلصخصــة، وإلغــاء القيــود 
التنظمييــة، وحقــوق امللكيــة. ويف هــذا الســياق فــإن لملروطيــات مــن األمهيــة مــا جيعــل البلــد الــذي ال ميتثــل لبنودهــا حيــرم 
مــن قــروض صنــدوق النقــد الــدويل، وحيــد آليــا مــن إمانيــة حصولــه عــى املســاعدة اإلمنائيــة والنفــاذ إىل األســواق العامليــة. 

ومــن هنــا األمهيــة البالغــة هلــذه األدوات.

وفقــا ملوقــع صنــدوق النقــد الــدويل عــى شــبكة اإلنرنــت: تســتند املوافقــة عــى أي اتفــاق أو مراجعــات ألي برنــاجم إىل خمتلــف 
االلزتامــات السياســية واالقتصاديــة املتفــق علهيــا مــع الســلطات الوطنيــة. وميكــن أن تتخــذ هــذه االلزتامــات أشــاال خمتلفــة:

y  يه تدابــر توافــق الدولــة عــى اختاذهــا قبــل موافقــة املجلــس التنفيــذي :Prior Actions123 اإلجــراءات املســبقة
ــق  ــر رضوري لتحقي ــا أم ــا مقدم ــاجم، ألن تنفيذه ــة الرن ــل أو اســتمكاله مراجع ــى المتوي ــدويل ع ــد ال ــدوق النق لصن
ــذه. وتضمــن هــذه التدابــر قيامــه عــى أســس مامئــة حــى ُينفــذ بنجــاح أو ُيعــاد  أهــداف الرنــاجم أو متابعــة تنفي
ــاء  ــال، بإلغ ــد تتصــل، عــى ســبيل املث ــق علهيــا. وق ــح إذا احنــرف عــن السياســات املتف ــه عــى مســاره الصحي وضع

ــة العامــة احملــدد يف الرنــاجم. ــة تتســق مــع إطــار املالي ــا عــى إعــداد موازن ــود الســعرية أو املوافقــة رمسي القي

 Williamson, John, 1990,What Washington Means by Policy Reform««  122

يه الــروط األقــى اجمتاعيــا. وحيــرص صنــدوق النقــد الــدويل عــى عــدم اإلعــان عــن االتفــاق مــع البلــد إال بعــد أن يــم تنفيــذ بعــض   123
 )LPL( اإلجــراءات، مثــل خفــض قميــة العملــة احملليــة أو الرفيــع يف أســعار الطاقــة. ويف حالــة املغــرب، مل تكــن اتفاقــات خــط الوقايــة والســيولة

خــال الفــرة 2012-2020 مرتبطــة بإجــراءات مســبقة )أو أهنــا عــى األقــل مل تنــر(.
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y  ــي ــرات االقتصــاد اللكــي ال ــق دامئــا مبتغ ــاس. ويه تتعل ــة للقي ــة: يه رشوط حمــددة وقابل ــري األداء المكي معاي
يتحــم فهيــا البلــد، عــى غــرار بعــض املجاميــع النقديــة واالئمتانيــة، واالحتياطيــات الدوليــة، وأرصــدة املاليــة العموميــة، 
أو االقــراض اخلــاريج. فعــى ســبيل املثــال، قــد يمشــل الرنــاجم حــدا أدىن ملســتوى االحتياطيــات الدوليــة الصافيــة، 

أو حــدا أقــى ملســتوى األصــول احملليــة الصافيــة لــدى البنــك املركــزي، أو ســقف االقــراض احلكــويم.

y  ــة ــة مــؤرشات مكي ــة لتكــون مبثاب ــب معايــر األداء المكي األهــداف اإلرشــادية: يه أهــداف ميكــن وضعهــا إىل جان
لتقيــم التقــدم الــذي حيــرزه بلــد عضــو حنــو حتقيــق أهــداف برنــاجم معــن. كذلــك يــم حتديــد أهــداف، أحيانــا، عندمــا 
يتعــذر حتديــد معايــر األداء المكيــة بســبب عــدم التيقــن اإلحصــايئ مــن االجتاهــات االقتصاديــة )األهشــر الــي تــي 
الرنــاجم عــى ســبيل املثــال(. غالبــا مــا حُتــول هــذه األهــداف إىل معايــر أداء مكيــة بعــد إجــراء التعديــات املامئــة 

حيمنــا تــزول الشــكوك حــول املعطيــات اإلحصائيــة.

y  ــة لتحقيــق أهــداف ــة للقيــاس الــي( رضوري ــا مــا تكــون غــر قابل ــة )غالب املعايــري اهليلكيــة: يه تدابــر إصاحي
ــد  ــذه القواع ــف ه ــة. وختتل ــة املراجع ــاء معلي ــاجم أثن ــذ الرن ــم تنفي ــات إرشــادية يف تقي ــة عام ــاجم. ويه مبثاب الرن
ــات الضــامن  ــز آلي ــايل، أو تعزي ــات القطــاع امل ــة إىل حتســن معلي ــر الرامي ــن أمثلهــا التداب ــراجم، وم ــاف ال باخت
االجمتــايع، أو دمع إدارة املاليــة العامــة. ويف حالــة عــدم االلــزتام بأحــد معايــر األداء المكيــة، ميكــن ملجلــس اإلدارة 
أن يوافــق عــى منــح البلــد العضــو إعفــاء رمسيــا، إلتاحــة اســتمكال املراجعــة، إذا اقتنــع بــأن الرنــاجم ســينفذ بنجــاح 
رمغ ذلــك، إمــا ألن االحنــراف يف املســار اكن طفيفــا أو مؤقتــا أو ألن الســلطات الوطنيــة اختــذت إجــراءات تصحيحيــة 
أو تعــزتم القيــام بذلــك. وال يســتوجب عــدم االلــزتام بالقواعــد املعياريــة اهليلكيــة واألهــداف اإلرشــادية احلصــول عــى 

إعفــاءات مماثلــة، إمنــا يــم تقيميهــا يف ســياق أداء الرنــاجم كل. 

وتغــي قاعــدة بيانــات مراقبــة اتفاقيــات الصنــدوق )MONA( املتاحــة الطــاع امجلهــور، اكفــة جوانــب الرطيــة املصاحبــة 
للرنــاجم.

العوامل املفرسة ملرونة مرشوطية صندوق النقد الدويل

ــد املعــي. مكــا أهنــا تعمتــد عــى عامــل أكــر بســاطة،  ــات وعددهــا عــى الوضــع االقتصــادي للبل تتوقــف طبيعــة املروطي
وهــو عــدد البلــدان الــي مت تقــدمي املســاعدة هلــا. ولكــام زاد عــدد البلــدان الــي يدمعهــا صنــدوق النقــد الــدويل، ازدادت نــدرة 
املــوارد والــروط املفروضــة رصامــة. وحتصــل الظاهــرة املعاكســة أيضــا124، ويصبــح صنــدوق النقــد الــدويل، عندمــا تتوفــر 
لديــه الســيولة أكــر خســاء: فهــو يعمــل عــى اســتقطاب املزيــد مــن املقرضــن، مقدمــا إيــرادات الفوائــد عــى القــروض عــى 
القــروض نفهســا125. ومتيــل هــذه االســراتيجية إىل تأكيــد حصــة االنتقــادات املوجهــة إىل الصنــدوق الــذي يســى إىل زيــادة 

اإليرادات إىل أقى حد، ومحاية املوازنات املستقبلية، واحلفاظ عى مركز قوة يف الساحة العاملية126.

 Lang, V. F. )2016(. The economics of the democratic deficit: The effect of IMF programs on inequality.  124

 , S., & Buira, A. )2005(. Mission creep, mission push and discretion: The case of IMF conditionality. In A. Buira )Ed.(, The  125
IMF and World Bank at sixty )pp. 59–83(. London: Anthem Press.

  Dreher, A., & Vaubel, R. )2004(. The causes and consequences of IMF conditionality. Emerging Markets Finance and Trade,  126
40)3(, 26–54. https://doi.org/10.1080/1540496X.2004.11052571.

https://doi.org/10.1080/1540496X.2004.11052571
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مرونة املرشوطية تعمتد أيضا عىل األولويات السياسية: حالة املغرب127

هنــاك عامــل آخــر يفــر خســاء صنــدوق النقــد الــدويل وهــو ذو طابــع جيوســيايس128. فالبلــدان املنحــازة للواليــات املتحــدة 
األمريكيــة تتلــى معاملــة أفضــل مــن صنــدوق النقــد الــدويل، وهكــذا ميكهنــا أن تســتفيد مــن تقليــص لملروطيــات. مكــا ميكــن 
أن يدعــو كبــار املســامهن يف الصنــدوق إىل رشوط أكــر ليونــة يف مقابــل تأثــر ســيايس عــى جملــس األمــن التابــع لــألمم 
املتحــدة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن للبلــدان ذات األمهيــة قــدرة أكــر عــى املســاومة129، وتســتطيع االســتفادة، يف املتوســط، 

بأقــل عــدد مــن الــروط مــن البلــدان ذات األمهيــة األقــل مــن الناحيــة اجليوسياســية.

إن اململكــة املغربيــة، قــد حتالفــت، منــذ اســتقاهلا مــع الواليــات املتحــدة وفرنســا، ومهــا مســامهان رئيســيان يف صنــدوق النقــد 
الــدويل، حتالفــا غــر مــروط، ويه تنحــاز بصفــة شــبه لكيــة لقــرارات هذيــن العضويــن الدامئــن يف جملــس األمــن. فهــل هناك 

عاقــة ســببية بــن لك هــذا؟ مث إن عــى اململكــة أن تــرىع مصاحلهــا االقتصاديــة، الــي يشــل الديــن فهيــا عنــرا رئيســيا.

ــوا بصــورة  مــن املنطــي، إذن، مــن وجهــة نظرهــا، احلفــاظ عــى عاقــة ثقــة مــع دائنهيــا العمومــن الرئيســين، ســواء تدخل
مبــارشة عــى الصعيــد الثنــايئ أو غــر مبــارشة بالتشــاور130 مــع دائنــن معوميــن آخريــن، أو مــن خــال املؤسســات متعــددة 
األطــراف. وإذا اكن املراقبــون قــد أثنــوا يف عــام 1983 عــى نوعيــة املتحاوريــن الذيــن حصلــوا عــى بعــض التخفيــف خــال 
معليــة التفــاوض131، فــإن هــذا ال ميكــن أن يكــون العنــر الوحيــد املفــر للهشامــة النســبية )جــدا( لصنــدوق النقــد الــدويل، إذ 

مــا وزن األفــراد بــل مــا وزن املغــرب أمــام اآللــة الطاحنــة للصنــدوق.

 وحــى وإن مت الســكوت عــن العاقــة بــن البعــد اجليوســيايس والتدابــر املعمتــدة، مفــن الــواحض أن جحــم التعديــات قــد 
ــايم 1981  ــة جــدا لع ــات اجلــوع العنيف ــرر اضطراب ــد تك ــب هتدي ــف عــى احلاجــة السياســية لتجن ــف علهيــا مثملــا توق توق

ــام. ــت النظ ــي زعزع و1321984  ل

ــة،  ــدان االفريقي ــدار يف البل ــي ُت ــك ال ــة مــن تل ــاجم اإلصــاح اهليلكــي )PAS( املغــريب أقــل رصام ــإذا اكن برن ــك، ف ومــع ذل
وأمريــا الاتينيــة وأوروبــا الرقيــة، فــإن التعديــات اهليلكيــة املفروضــة مل تكــن أقــل قســوة133. وقد عــاىن مهنــا الســان أميــا 

معاناة .134هذا التصور ليس خشصيا، فقد أثبت درهير 

الحظت العديد من الدراسات أن األوضاع السياسية الوطنية يف البلدان املقرضة والعوامل االسراتيجية الدولية تؤثر عى املروطية.   127
 )Caraway et al., 2012 ; Dreher et Jensen, 2007 ; Dreher et coll. 2009, 2015 ; Gould, 2003 ; Pierre 2008(.

مكــا ُيظهــر شــويروث )Chwieroth( 2015، ونلســن )Nelson( 2014 أن املروطيــة ختتلــف باختــاف الصــات املهنيــة واملعتقــدات املشــركة 
بــن موظــي الصنــدوق ومســؤويل البلــدان املقرضــة. 

عاقة مرونة املروطية باألمهية اجليوسياسية ثابتة تقريبا. هايمنويلر )Hainmueller( وآخرون، 2016.  128

قــام دراهــر ) Dreher( وفوبــل  ) Vaubel ( يف عــام 2004 بتحليــل مســار العمليــة التفاوضيــة غــر املعلنــة الــي حتــدد مروطيــة صنــدوق   129
ــدويل. النقــد ال

قــام دراهــر Dreher وفوبــل ) Vaubel ( يف عــام 2004 بتحليــل مســار العمليــة التفاوضيــة اغــر معلنــة الــي حتــدد مروطيــة صنــدوق النقــد   130
الــدويل.

 »Ajustement structurel au Maroc: le secteur agricole en transition ?«. Michel Labonne INRA-ESR Montpellier. CIHEAM-op-  131
tions méditerranéennes.   https://om.ciheam.org/om/pdf/b14/CI960057.pdf.

 Michel Labonne. Ibid.  132

اكنت مبثابة الصدمة بالنسبة إىل الرأي العام املغريب لفرة المثانينات   133

مــن النتــاجئ األوىل لرنــاجم التصحيــح اهليلكــي قــرار اإلدارة العموميــة تعليــق االنتدابــات وهكــذا حــرم الرنــاجم املغاربــة، جفــأة، مــن وســيلة   134
ــدال عهنــا. ــويل املســؤولية ب ــادرا عــى ت ــف ق ــاء االجمتــايع ومل يكــن القطــاع اخلــاص الضعي لارتق



بـال غطـاء: دور صندوق النقد في تقليص الحماية االجتماعية168

) Dreher(135 بالفعــل، يف عــام 2006 أن تدخــل صنــدوق النقــد الــدويل يتســبب يف ختفيــض معــدالت المنــو، والحــظ بــارو 
)Barro ( ويل 136Lee يف عــام 2005 أن ارتفــاع معــدل املشــاركة يف بــراجم الصنــدوق حيــد مــن المنــو االقتصــادي ومــن 

الدميقراطيــة وســيادة القانــون.  

  Dreher, A. )2006(. IMF and economic growth: The effects of programs, loans, and compliance with conditionality. World  135
Development, 34)5(, 769–788. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.002.

  Barro, R. J., & Lee, J.-W. )2005(. IMF programs: Who is chosen and what are the effects? Journal of Monetary Economics,  136
52)7(, 1245–1269. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.04.003.
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النخسة الدولية الرابعة لملشاع اإلبدايع:



يصــدر الكتــاب يف حلظــة تشــابه حلظــة مــا قبــل بدايــة أزمــة الديــون اخلارجيــة يف دول أمريــا الاتينيــة يف المثانينيــات 
ــدت وقهــا  ــة ب ــد تورطــت يف اســتدانات خارجي ــل دخــا ق ــة واألق ــدول النامي ــن، حيهنــا اكن معظــم ال ــرن العري مــن الق
رخيصــة نســبيا، ورضوريــة مــن أجــل معليــة التمنيــة والبنــاء. مث بعــد عقــد مــن الزمــان، ثقــل عــبء تلــك الديــون وتكشــفت 
مســاوئ اتبــاع وصفــات الصنــدوق والبنــك الدوليــن وقهــا. واكن لألزمــة العامليــة الكــرى يف عــام 2008 الفضــل يف أن 

تقــوم مؤسســات بريتــون وودز نفهســا بــأمه املراجعــات الفكريــة ألجنــدة مــا مســي بإمجــاع واشــنطن.

وإذ ميــر العــامل بلحظــة مشــاهبة، تزايــد فهيــا عــبء املديونيــة اخلارجيــة عــى الــدول الناميــة واألقــل دخــا، يتبــى الصنــدوق 
والبنــك الدوليــن خطابــا خمتلفــا عــن خطــاب المثانينيــات والتســعينيات. خطابــا قامئــا عــى الــويع مبســاوئ الــا مســاواة 
يف الدخــول ويف الفــرص، خطابــا مؤيــدا لفــرض الرضائــب الدوليــة عــى الــراكت العماقــة، ورضائــب تصاعديــة عــى 

األثريــاء، خطابــا مؤيــدا ألهــداف التمنيــة املســتدامة وامحلايــة االجمتاعيــة.

ــة مــن دول املنطقــة  ــة االجمتاعيــة يف ثاث ــة لعــدد مــن السياســات املتعلقــة بامحلاي ــة مهنجي يتعــرض الكتــاب لدراســة حال
ــك أول توثيــق مهنــي للتبايــن الكبــر بــن اخلطــاب وبــن الفعــل. العربيــة )مشــال أفريقيــا والــرق األوســط(. وهــو بذل

قراءة ممتعة ومفيدة.
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