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عن الكاتبة
ريــم عبــد الحليــم خبيــرة اقتصاديــة متخصصــة يف شــؤون السياســة العامــة ومكافحــة الفقــر شــغلت 
مجموعــة مناصــب ترتبــط بالعمــل التنمــوي يف مؤسســات قطــاع خــاص دوليــة ويف مؤسســات 

بحثيــة مصريــة وعالميــة. حاصلــة علــى الدكتــوراه يف االقتصــاد يف مجــال التنميــة المكافحــة للفقــر
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خطــاب اســتعادة هيبــة الدولــة المصريــة هــو أهــم خطــاب سياســي اســتخدمه 
نظــام حزيران/يونيــو 2013. لــم يكــن هــذا الخطــاب خاويــاً مــن انعكســات 
علــى الموازنــة العامــة للدولــة، وإنمــا اســتدعى تحــرك الحكومــة للدفــع نحــو 
تحقيــق فائــض أويل يف الموازنــة العامــة، ومــن ثــم سياســة ماليــة إنكماشــية 
السياســة  هــذه  مــع  تحالــف  اآلن.  حتــى  وتســتمر  متتاليــة  ســنوات  لعــدة 
ارتفعــت مــن 73.8%  والتــي  للدولــة  العامــة  المديونيــة  تفاقــم  التقشــفية 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمــايل يف أوائــل العــام 2013 إىل %93.5 مــن الناتــج 
يف أواخــر العــام 2021 حســب البنــك المركــزي المصــري. فتحــّول بذلــك مــا 
يقــارب %35 مــن موازنــة الدولــة العامــة لســداد فوائــد القــروض وحدهــا، مــا 
أدى إىل تصاعــد الضغــط المعيشــي علــى المواطــن )وزارة الماليــة، البيــان 

المــايل لموازنــة العــام 1202/ 2202(.
  

السياســة  يف  واضحــة  تغّيــرات  علــى  السياســي  الخيــار  هــذا  انطــوى 
االجتماعيــة للدولــة، ومــن أهمهــا التحــول مــن نظــام الدعــم المــايل العــام إىل 
كثــر اســتهدافاً تمّثــل بإقــرار برنامــج “تكافــل وكرامــة” للمعاشــات  نظــام دعــم أ
االســتهدافية أســوًة بتجربــة دول أميــركا الالتينيــة. ورافــق ذلــك تدخــل لتغيير 
أســعار الســلع الموضوعــة علــى البطاقــة التموينيــة، فتــم رفــع أســعار العديــد 
كتوبــر 2022 بعــد قــرار بعمــل حقيبــة  مــن الســلع بشــكل مســتمر آخرهــا أول أ
ســلع اســتثنائية لبعــض الفئــات األكثــر احتياجــاً، وفــق تصريــح وزيــر التمويــن 

نفســه، بأنــه تــم حصــر هــذه الفئــات ولــم يوضــح كيــف تــم ذلــك.

نظــم  تطويــر  نحــو  بتحــّول  كذلــك  الســائر  السياســي  الخطــاب  واصُطِحــب 
اإلســكان االجتماعــي بشــكٍل تصبــح فيــه موجهــة إىل الفئــات األكثــر قــدرة 
إىل  يدعــو  المحلــي  المســتوى  علــى  جــدي  عــام  وبنقــاش  الدفــع،  علــى 
كــز  االنتقــال مــن النظــام الصحــي المجــاين القائــم إىل نظــام يعتمــد علــى المرا
السياســي  الخطــاب  تبعــات  واســتثنت  الخاصــة.  الصحيــة  والتأمينــات 
الحديــث عــن تطويــر خدمــات التعليــم والصحــة كمــا هــي عليــه حاليــاً وتوســيع 
نطاقهــا. وبــرز مــع بدايــة العــام 2021 مشــروع تطويــر القريــة المصريــة )وهــو 
البرنامــج  وإعــالن  قريــة”(  “األلــف  مبــارك  جمــال  لبرنامــج  مطــّورة  نســخة 
ذلــك  يتطلبــه  بمــا  االكتــراث  دون  لكــن  المصــري  الريــف  لتطويــر  القومــي 
مــن معالجــة إلشــكاليتي »المركــز والطــرف« والتعامــل مــع الطــرف علــى 
أنــه وحــدة متجانســة مــن دون تباينــات، فضــالً عــن غيــاب قواعــد البيانــات 
والمســوحات الالزمــة وعــن مركزيــة الجهــود التنمويــة والخدمــات الحكوميــة 
قــد  المســائل  هــذه  كل  معالجــة  دون  المــدن. فمــن  الحكوميــة يف  وغيــر 
يــؤدي المشــروع المنشــود إىل اتســاع الفجــوة الجغرافيــة التنمويــة وتعميــق 

الفجــوات االجتماعيــة علــى أنواعهــا يف األريــاف. 

يســتدعي هــذا التوّجــه تحليــالً لألثــر االجتماعــي للنظــام السياســي الحاكــم 
والــذي تغيــب عنــه محــددات اتخــاذ القــرار المتعلّقــة بجــودة حيــاة المواطــن 
التوّجــه  هــذا  كان  إذا  مــا  فهــم  المهــم  فمــن  والالمســاواة.  الفقــر  ومكافحــة 
السياســايت نابعــاً مــن رؤيــة واضحــة حــول البرامــج األكثــر فعاليــة وكفــاءة 
الملّحــة ىف اســتعادة  الرغبــة  نابــع مــن  أنــه  أم  الرفــاه االجتماعــي،  لتحقيــق 
االســتدامة الماليــة بعــد تفاقــم المديونيــة العاّمــة. ويتطلّــب هــذا التحليــل 
نظــرة تفصيليــة حــول محــددات صنــع القــرار الخاصــة باإلنفــاق االجتماعــي 
ىف مصــر بالتزامــن مــع مراجعــة الخطــاب السياســي المــوازي لهــذه القــرارات 
ولبيانــات الموازنــة العامــة للدولــة خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 2013 و2021. 
باإلضافــة إىل ذلــك، يتطلــب هــذا التحليــل رصــد الفاعلين الرئيســين يف صناعة 
القــرار وفهــم خلفياتهــم، كمــا والبحــث يف مــدى اســتفادة الفئــات المســتهدفة 

بالفعــل مــن البرامــج التــى وجهــت إليهــا. 

مراحل االنتقال إىل نظام 
الحماية االجتماعية الجديد 

بعد تموز/يوليو 2013
 

مــّر نمــط إدارة برامــج الحمايــة االجتماعيــة ونمــط مراعــاة البعــد االجتماعــي يف 
دولــة يوليــو 2013 بمراحــل مختلفــة عبــر الســنوات. يف البدايــة، كان التمويــل 
المصريــة،  للدولــة  الخليــج  دول  قدمتهــا  التــي  المنــح  خــالل  مــن  متاحــاً 
وكان التدّخــل األهــم، مســتنداً إىل هــذه المنــح، هــو رفــع الحــد األدىن لألجــور 
لموظفــي القطــاع العــام. إاّل أن هــذا الرفــع جــاء يف غالبيتــه صوريــاً، إذ ارتبــط 
بمبالــغ مقطوعــة، أي أن كل فئــة تحصــل علــى زيــادة ماليــة ال تتخطــى مبلغــاً 
ا أعلــى لألجــور لــكل  معينــاً مــن المــال مهمــا كانــت نســبته لدخلهــا تضــع حــدًّ
فئــة مــن فئــات الموظفيــن الحكومييــن بحيــث ال يزيــد الراتــب الجديــد كثيــراً 
كّــد قــرار وزيــر الماليــة حينهــا أن هــذا الرفــع يســري لعــام  عــن الســابق. كمــا أ
 2015/2014 للدولــة عامــي  العامــة  للموازنــة  المــايل  )لبيــان  فقــط  واحــد 

و2016/2015(.

العامــة  الموازنــة  لتشــهد  التــايل  العــام  يف  الوضــع  انقلــب  مــا  وســرعان 
للغايــة  طفيفــة  بزيــادة  يتمثــل  اإلنفــاق  يف  ملحوظــاً  انكماشــاً  للدولــة 
العــام  اإلنفــاق  زاد  حيــث  التضخــم،  معــّدل  تعــادل  ال  الســابق  العــام  عــن 
 .5% يتعــدى  ال  بمــا  لــه  الســابق  العــام  عــن   2015  /2014 عــام  يف 
يف  كبيــر  تخفيــض  إحــداث  إىل  هادفــة   2015-2016 موازنــة  فجــاءت 
فقــط.  8.9% يتعــدى  ال  بحيــث  اإلجمــايل  المحلــي  للناتــج  العجــز   نســبة 

 
وقــد جــاء هــذا الخفــض يف المصروفــات الحقيقيــة باألســاس مــن تثبيــت كافــة 
المكافــآت والبــدالت لموظفــي الدولــة وتخفيــض مخصصــات الدعــم العينــى 
بصــورة كبيــرة. وكان ذلــك بمثابــة االنتقــال الحتمــي إىل مرحلــة توقــف الدعــم 
العــام الشــامل، حيــث ارتبــط بتوجيــه زيــادة يف معاشــات الضمــان االجتماعــي 

عــن العــام 2014-2015 تســاوي 6.6 مليــارات جنيــه يف المجمــل. 

هنــا بــدأت المرحلــة الجديــدة وظهــر برنامــج تكافــل وكرامة وهو معاش ضمان 
كافــة المحافظــات  بــدأ يف الصعيــد وشــمل تدريجيــاً  اجتماعــي مســتهدف 
فيمــا بعــد. وهــو عبــارة عــن تجربــة منقولــة حرفيــاً مــن دول أميــركا الالتينيــة، 
كثــر نجاحــاً.  مــع فصــل البرنامــج عــن المظلــة التنمويــة التــي نشــأ بهــا ليكــون أ
بمعنــى أنــه لكــي ينجــح نظــام المعاشــات النقديــة المشــروطة يف تحقيــق 
عائــد علــى المــدى الطويــل للمســتفيدين، ال بــد مــن وجــود خدمــات صحيــة 

وخدمــات تعليميــة قويــة وتخضــع لنظــام صــارم يف الحوكمــة. 

مقدمة
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بيــد أن نظــام التحويــالت النقديــة المشــروطة يجــب أن يتــزاوج معــه نظــام 
تنمــوي قــوي يوفــر، علــى األقــل، خدمتــي الصحــة والتعليــم اللذيــن يرتبــط 
يف  قائمــاً  هــذا  يكــن  لــم  ولكــن  جيــد.  بمســتوى  الممنــوح  المعــاش  بهمــا 
العامــة  اإلنفــاق المخصــص للخدمــات  الحالــة المصريــة مــع تدهــور قيمــة 
الخدمــة.  تشــغيل  وتوفيــر مســتلزمات  االســتثمار  لجانبــي  األخــص  وعلــى 
ومــن ناحيــة أخــرى، ووجــه هــذا النظــام بانتقــادات لكونــه حــّث الكثيــر مــن 
األســر علــى الهــروب مــن أنظمــة المعــاش التســاهمي القائــم علــى العمــل 
واالســتمرار يف أنظمــة التشــغيل غيــر الرســمي، وذلــك وفــق التقييــم الــذي 
مــن  مجموعــة  علــى  قــام  والــذي   2016 عــام  يف   IFPRI مؤسســة  أجرتــه 
اللقــاءات مــع المســتفيدين، حيــث شــعر المســتفيدون بالظلــم مــن شــرط 
عــدم وجــود تأميــن، خاصــة مــن يعملــون يف مهــن فقيــرة تتطلــب التأميــن 
المــزارع  للحصــول علــى تصريــح عمــل مــن األســاس، مثــل الصياديــن يف 
كثــر مثاليــة، تــأيت أنظمــة التحويــالت النقديــة  الســمكية. كمــا أنــه، يف حــاالت أ
للثــروة  العــادل  التوزيــع  يحقــق  متيــن  تنمــوي  لنمــوذج  كمكّمــل  فقــط 
)ضريبيــة،  عامــة  سياســات  خــالل  مــن  االجتماعييــن  والرفــاه  والمســاواة 
أهــداف  مــع  ومتالئمــة  اجتماعيــاً،  حساســة  إلــخ(  بيئيــة،  عّماليــة،  نقديــة، 
التنميــة المســتدامة، ومرفوقــة بنظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل وفّعــال يقــدم 
أرضيــة حمايــة اجتماعيــة وتغطيــة لــدورة الحيــاة للجميــع ومبنــي علــى ســجل 
اجتماعــي موّحــد. فقــد أثبتــت أنظمــة التحويــالت النقديــة المســتهدفة عــدم 
قدرتهــا علــى شــمول كّل الذيــن يجــب اســتهدافهم وإقصائهــا لفئــة »الوســط 
المفقــود« االجتماعيــة رغــم حاجــة األخيــرة الماســة للمســاعدة. وبالتــايل، فــإن 
دورهــا يجــب أن يقتصــر علــى كونهــا مكّمــالً للنمــوذج االقتصادي/االجتماعــي 
االجتماعيــة  السياســة  والــذي يعتمــد  إليــه  أن نطمــح  الــذي يجــب  البديــل 
الشــاملة، بحيــث تســاعد برامــج مثــل تكافــل وكرامــة فقــط علــى شــمول أي 
فئــات تبقــى مســتثناة، إن وجــدت، ال ســيما يف حــاالت األزمــات االقتصاديــة-

االجتماعيــة، حتــى ال يتخلــف أحــد عــن الركــب.

ولكــن ذلــك ال ينكــر فضــل برامــج تكافــل وكرامــة يف دفــع الكثيــر مــن الفقــراء 
يف صعيــد مصــر خــارج دائــرة الفقــر المدقــع، حيــث انخفــض معــدل الفقــر 
القومــي أي نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر إىل %29.7 يف عــام 2019–

يف  الفقــر  وانخفــض   ،2018–2017 عــام  يف   32% بنحــو  مقارنــًة   2020
محافظــات الصعيــد مــن %52 إىل %48 خــالل الفتــرة نفســها وفــق بيانــات 
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء عــن إحصــاءات الفقــر يف مصــر.

كافيــاً،  يكــن  لــم  البرنامــج  هــذا  علــى  االجتماعيــة  السياســة  اقتصــار  أن  إال 
لــم تحتــرم الدولــة التزاماتهــا  وخاصــة يف مــا يتعلــق بالصحــة والتعليــم، إذ 
الدســتورية بالمخصصــات المتعلقــة باإلنفــاق علــى هذيــن القطاعيــن وفــق 
علــى  كبــر  أ بصــورة  الصحــة  واعتمــدت  هــذا.  يومنــا  حتــى   2014 دســتور 
المبــادرات الرئاســية مثــل مبــادرة القضــاء علــى فيــروس ســي ومبــادرة صحــة 

كات مــع شــركات األدويــة.  المــرأة، وكالهمــا قائــم علــى المنــح والشــرا

ثــم جــاء التوجــه يف عــام 2019 ليعلــن عــن مبــادرة جديــدة تركــز فقــط علــى 
الريــف، وتســتكمل نفــس مســيرة وفكــر الحــزب الوطنــى قبــل عــام 2011، 
المصريــة.  القريــة  يف  الحيــاة  جــودة  لتنميــة  كريمــة«  »حيــاة  مبــادرة  وهــي 
وكانــت هــذه المبــادرة قائمــة علــى مبــادئ عامــة مبنيــة باألســاس علــى إســهام 
مجموعــة مــن الجمعيــات الخيريــة وجمــع التبرعــات. وُخّصــص 75 مليــار 
جنيــه لهــا يف موازنــة 2021-2022. ولعــل أهــم مــا ورد يف هــذه المبــادرة إحيــاء 
مستشــفيات التكامــل التــي تعطلــت يف مصــر لفتــرة طويلــة، علــى الرغــم مــن 
كونهــا المقــدم الرئيســي للخدمــات الطبيــة يف الريــف والتــي كانــت ُتعــرَف 

كــز طــب األســرة.  بمرا

عــّول النظــام إذاً علــى مجموعــة مــن المبــادرات المتفرقــة لتوســيع القاعــدة 
االجتماعيــة وتحقيــق أهــداف التنميــة، ولكــن مــن دون إطــار ورؤيــة تنمويــة 
متكاملــة وموحــدة. المشــكلة لــم تكــن فقــط يف االعتمــاد علــى المبــادرات 
التــى دعمــت صــورة النظــام كثيــراً، ولكــن يف عــدم وجــود برنامــج اقتصــادي 

المبادئ المعلنة للحياة الكريمة 

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات األكثر احتياجاً في الريف والمناطق 
العشوائية في الحضر.

التنمية الشاملة للتجمعيات الريفية األكثر احتياجاً بهدف القضاء على 
الفقر متعدد األبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى 

الجمهورية.

االرتقاء بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي لألسر المستهدفة.

توفير فرص عمل لتدعيم استقاللية المواطنين وتحفيزهم للنهوض 
بمستوى المعيشة ألسرهم وتجمعاتهم المحلية.

إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

االستثمار في تنمية االنسان المصري.

كز والقرى وتوابعها. سد الفجوات التنموية بين المرا

إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخالت 
كز والقرى وتوابعها. التنموية في المرا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة يف بداية 
البرنامج

 1ـ أن ال يكــون الزوج/الزوجــة أو المســن/العاجز يعمــل يف الحكومــة أو 
كثــر مــن 400 جنيــه  القطــاع العــام أو يف القطــاع الخــاص بأجــر تأمينــى أ

أو أن يتقاضــى معاشــاً تأمينــىًّا أو مســاعدة ضمانيــة.
مــن  أبنــاء  لديهــا  »تكافــل«  لبرنامــج  المتقدمــة  األســرة  تكــون  أن  2ـ 
حديثــي الــوالدة حتــى ســن الثمانيــة عشــر عامــاً، علــى أن يكــون األبنــاء 
المختلفــة. التعليــم  الثمانيــة عشــر بمراحــل  مــن ســن السادســة لســن 
صــور  مثــل  للتقــدم،  والالزمــة  الداعمــة  المســتندات  كافــة  تقديــم  3ـ 
وثائــق  وصــور  ميــالد،  شــهادات  وصــور  ســارية،  قومــي  رقــم  بطاقــات 
الــزواج أو الطــالق أو الوفــاة أو الهجــر، وصــور إيصــاالت اســتهالك كهربــاء، 
وشــهادة قومســيون طبــي رســمية تبيــن درجــة إعاقــة تبــدأ مــن درجــة 

50، أو غيرهــا مــن الوثائــق المطلوبــة
4ـ أن يكــون األفــراد المتقدمــون لبرنامــج »كرامــة« مــن المســنين بعمــر 
يبــدأ مــن 65 عامــاً أو مــن أصحــاب عجــز أو مــرض مزمــن يحــول بينــه 
وبيــن العمــل أو ينقــص مــن قدرتــه علــى العمــل ويثبــت المــرض أو 
اإلعاقــة بالفحــص الطبــي، أو مــن األيتــام الذيــن ال ينالــون الرعايــة مــن 

األب أو األم بــل مــن األقــارب مــن الدرجــة الثانيــة أو أبعــد مــن ذلــك.
5ـ عدم وجود أي من موانع الصرف اآلتية:
ـ ملكية أرض زراعية ) نصف فدان فأكثر(

ـ إيجار أرض زراعية ) فدان فأكثر(
كثر بخالف السكن ـ ملكية عقار أو أ

كثر )مسجلة أو غير مسجلة( ـ ملكية محل تجاري أو أ
كثر( ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة ) ثالثة أو أ

الحكومــي  أو  العــام  أو  الخــاص  القطــاع  يف  منتظــم  بأجــر  العمــل  ـ 
تأمينــى( )باشــتراك 

ـ العمــل بأجــر منتظــم يف القطــاع الخــاص أو العــام أو الحكومــي بــدون 
اشــتراك تأمينــى بدخــل شــهري يعــادل 1600 جنيــه لألســرة الواحــدة 

المكونــة مــن أربعــة أفــراد
كة يف مشــروعات خاصــة )مســجلة أو غيــر مســجلة  ـ إمتــالك أو الشــرا

مــع ذكــر قيمــة المشــروع (
ـ الحصــول علــى معــاش قطــاع خــاص / عــام / جيــش / شــرطة عــن 

ذاتــه 
كثر ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أ

ـ السفر خارج البالد بغرض العمل ) قبل أو بعد القبول بالبرنامج(
ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

كثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا ـ مصروفات مدرسيه أ
ـ إمتالك معدات ثقيلة مثل ) لودر/ ماكينة طحين / خالط بناء ... (

ـ تلقــى دعــم مــن جمعيــات أهليــة بشــكل منتظــم بقيمــة 400 جنيــه 
ً شــهريا

ـ عــدم اإلســتدالل علــى األســرة يف نطــاق الوحــدة اإلجتماعيــة ) تجميــد 
لحيــن التحقــق (

ـ مــرور ثالثــة أشــهر علــى خــروج عائــل األســرة مــن الســجن ) تجميــد 
) التحقــق  لحيــن 

المصدر: موقع وزارة التضامن االجتماعي 

علــى أن يشــترط الســتمرارية الحصــول علــى المعــاش حضــور التالميــذ يف 
ســن التعليــم للدراســة بنســبة حضــور %80 وحضــور األم لجلســات توعيــة 

صحيــة. 

https://www.ifpri.org/publication/impact-evaluation-study-egypts-takaful-and-karama-cash-transfer-program-part-1


الخطــاب السياســي الحــايل وتغيــرات نظــم 
الدعــم يف مصــر

3

واضــح المعالــم ومتكامــل ويرتكــز علــى التنميــة الشــاملة بمعناهــا الواســع، 
والنهــوض  الشــامل  االجتماعــي  والضمــان  الئقــة  عمــل  فــرص  توفيــر  مــن 
الكبيــر  للتأثــر  عرضــة  الدولــة  جعــل  إلــخ،  والتعليــم،  بالصحــة  الحقيقــي 
بمجموعــة األزمــات التــي شــهدها العالــم منــذ بدايــة العــام 2020 والمتمثلــة 
الحــرب  أزمــة  تلتهــا  والتــي  االقتصاديــة  وتداعياتهــا  كوفيــد-19  أزمــة  يف 
الروســية-األوكرانية التــي ســرعان مــا تحولــت إىل أزمــة عالميــة يف الســلع 
االســتراتيجية. هــذا وارتفــع معــدل التضخــم كثيــراً وتخطــى %14 رســمياً ىف 
عــام 2021، وتراجعــت قيمــة العملــة المحليــة مــن 15 جنيهــاً للــدوالر عــام 
2022، كمــا تفاقــم معــدل  للــدوالر عــام  كثــر مــن 18.8 جنيهــاً  2016 إىل أ
الشــهرية(. االقتصاديــة  )النشــرة  للدولــة  العــام  الديــن  وتفاقــم   البطالــة 

نظــم وبرامــج مطلوبــة للحمايــة 
دولــة  يف  اختفــت  االجتماعيــة 

مــا بعــد تموز/يوليــو 2013

منــذ نهايــات عهــد مبــارك بــرزت توجهــات متعــددة لتنظيــم الدعــم الشــامل 
كثــر عدالــة مثــل ربــط الدعــم علــى البنزيــن باالســتهالك مــن  وفــق آليــات أ
خــالل البطاقــة الممغنطــة. وبالفعــل أنفقــت الدولــة مالييــن الجنيهــات علــى 
إنتــاج وطباعــة وتوزيــع هــذه البطاقــات علــى المواطنيــن، ووضــع حكــم مبــارك 
ثــم  بورســعيد  بمحافظــة   ً بدايــة  لتطبيقهــا  أطــراً  ثــم حكــم محمــد مرســي 

اختفــت تمامــاً يف نظــام يوليــو. 

الصحــي  التأميــن  منظومــة  عــن  للحديــث  كامــل  شــبه  اختفــاء  هــو  األهــم 
الشــامل، علــى الرغــم مــن نجــاح التجربــة بالفعــل يف محافظــة بورســعيد التي 
طبقــت فيهــا قبــل أزمــة كوفيــد-19. المنظومــة تعريفيــاً هــي عبــارة عــن نظــام 
تكافلــي اجتماعــي، تقــدم مــن خاللــه خدمــات طبيــة ذات جــودة عاليــة لجميــع 

فئــات المجتمــع مــن دون تمييــز، وتتكفــل الدولــة مــن خــالل تلــك المنظومــة 
تشــمل  المنظومــة  التغطيــة.  وحــدة  هــي  األســرة  وتكــون  القادريــن،  بغيــر 
حزمــة متكاملــة مــن الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة، كمــا تتيــح للمنتفــع 
الحريــة يف اختيــار مقدمــي الخدمــة الصحيــة، مــا يقلــل مــن ممارســات الفســاد 
والقصــور يف إتاحــة الخدمــة الصحيــة. المشــكلة األساســية اآلن هــي تداعــي 
المنشــآت الصحيــة وعجــز موازنــة الدولــة عــن النهــوض بحالهــا مــن ناحيــة 

وصعوبــة تحديــد غيــر القادريــن مــن ناحيــة أخــرى.

كان مــن المفتــرض أن يطبــق القانــون رقــم 2 لســنة 2018 للتأميــن الصحــي 
الشــامل علــى 6 مراحــل علــى مــدار 15 عامــاً بدايــة مــن 2018 حتــى 2032، 

حيــث تشــمل:

المرحلة األوىل: محافظات »بورســعيد، والســويس، وجنوب ســيناء، وشــمال 
ســيناء، واإلسماعيلية«.

فقــد شــهدت محافظــة بورســعيد تســجيل 5 مالييــن مواطــن يف منظومــة 
التأميــن الصحــي الشــامل بمحافظــات المرحلــة األوىل، موضحــة أن المرحلــة 
 90 واعتمــاد  مستشــفى،   52 شــملت  الشــامل  الصحــي  للتأميــن  األوىل 

منشــأة صحيــة، خــالل ســنة ونصــف الســنة فقــط.

وأوضحــت وزيــرة الصحــة الســابقة هالــة زايــد خــالل كلمتهــا يف مؤتمــر افتتــاح 
عــدد مــن المشــروعات بشــمال ســيناء، أن المنظومــة اعتمــدت علــى تطويــر 
كثــر مــن 6 مالييــن ونصــف المليــون خدمــة  البنيــة التحتيــة الطبيــة، وتقديــم أ
لــم يســبق إجراؤهــا مــن قبــل يف  ألفــاً و500 عمليــة جراحيــة  صحيــة و85 

محافظــات المرحلــة األوىل للتأميــن الصحــي الشــامل. 

كان يفتــرض أن ُيلغــى العــالج المجــاين تدريجيــاً، حيــث يتــم اإللغــاء التدريجــى 
للعــالج علــى نفقــة الدولــة يف كل مرحلــة يطبــق التأميــن الصحــي االجتماعــى 
الشــامل بهــا، وســُيلغى كليــاً مــع تعميــم تطبيــق النظــام علــى الجمهوريــة، 

وتحــال ميزانيتــه إىل التأميــن.

كتوبــر 2021، أصــدر الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي القــرار رقــم  ويف يف 14 أ
بيــن حكومــة جمهوريــة  قــرض  اتفــاق  بالموافقــة علــى   2021 190 لســنة 
مصــر العربيــة والبنــك الــدويل إلعــادة اإلعمــار والتنميــة بشــأن مشــروع دعــم 
نظــام التأميــن الصحــي الشــامل يف مصــر بمبلــغ 400 مليــون دوالر، والموّقــع 

بتاريخــي 20 و21 ينايــر 2021. 

المفاجــأة أنــه انخفــض دعــم التأميــن الصحــي الشــامل لغيــر القادريــن مــن 
865 مليــون جنيــه يف الموازنــة المعدلــة لعــام 2020-2021 إىل 165 مليــون 
المبالــغ  تثبيــت قســمة  تــم  حيــن  2021-2022. يف  العــام  فقــط يف  جنيــه 

المخصصــة للعــالج علــى نفقــة الدولــة. 

يرســم  مــن  الســتار:  خلــف 
االجتماعيــة  الحمايــة  سياســة 

مصــر؟ يف 

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  مــع  متوائمــة  رؤيــة   2016 يف  مصــر  وضعــت 
الرؤيــة  هــذه  وتمثلــت  المتحــدة  األمــم  قبــل  مــن  الموضوعــة  المســتدامة 
يف مــا عــرف باســتراتيجية التنميــة المســتدامة 2030. أهــم أهــداف االمــم 
المتحــدة نــص هــو القضــاء علــى الفقــر حيــث يــأيت ذلــك يف الهــدف األول يف 
أجنــدة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030 - التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 

المبادئ المعلنة للحياة الكريمة 
يف  احتياجــاً  األكثــر  بالتجمعــات  المواطنيــن  كاهــل  عــن  التخفيــف   .1

الحضــر. يف  العشــوائية  والمناطــق  الريــف 
2. التنميــة الشــاملة للتجمعيــات الريفيــة األكثــر احتياجــاً بهــدف القضــاء 
علــى الفقــر متعــدد األبعــاد لتوفيــر حيــاة كريمــة مســتدامة للمواطنيــن 

علــى مســتوى الجمهوريــة.
لألســر  والبيئــي  واالقتصــادي  االجتماعــي  بالمســتوى  االرتقــاء   .3

. فة لمســتهد ا
وتحفيزهــم  المواطنيــن  اســتقاللية  لتدعيــم  عمــل  فــرص  توفيــر   .4

المحليــة. وتجمعاتهــم  ألســرهم  المعيشــة  بمســتوى  للنهــوض 
5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجايب يف مستوى معيشتهم.

6. تنظيــم صفــوف المجتمــع المــدين وتطويــر الثقــة يف كافــة مؤسســات 
الدولــة.

7. االستثمار يف تنمية االنسان المصري.
كز والقرى وتوابعها. 8. سد الفجوات التنموية بين المرا

الشــريكة  الجهــات  كافــة  بيــن  المشــتركة  المســؤولية  قيــم  إحيــاء   .9
وتوابعهــا. والقــرى  كــز  المرا يف  التنمويــة  التدخــالت  لتوحيــد 

المصدر: الموقع الرسمي لمبادرة حياة كريمة
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الدعــم يف مصــر
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العامــة لألمــم المتحــدة يف 2015 - متمثــالً يف القضــاء علــى الفقــر بجميــع 
أشــكاله ىف كل مــكان. ويمتــد الفقــر هنــا إىل أبعــد مــن مجــرد االفتقــار إىل 
تشــمل  مظاهــره  إن  حيــث  المســتدامة،  الكريــم  العيــش  ســبل  أو  الدخــل 
الجــوع وســوء التغذيــة، وضعــف إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم والصحــة 
وغيرهمــا مــن الخدمــات األساســية، والتهميــش، واالســتبعاد، وغيــاب معالــم 

الالئــق...  العمــل 

وقــد حــرص المشــرع يف دولــة يوليــو 2013 علــى إضفــاء القيمــة الدســتورية 
2014 صراحــة  نــص دســتور مصــر  حيــث  االجتماعيــة،  الحمايــة  للحــق يف 
علــى أن “تكفــل الدولــة توفيــر خدمــات التأميــن االجتماعــي. ولــكل مواطــن 
بمــا  االجتماعــي،  الضمــان  يف  الحــق  االجتماعــي  التأميــن  بنظــام  يتمتــع  ال 
يضمــن لــه حيــاة كريمــة، إذا لــم يكــن قــادراً علــى إعالــة نفســه وأســرته، ويف 
حــاالت العجــز عــن العمــل والشــيخوخة والبطالــة. وتعمــل الدولــة علــى توفيــر 
معــاش مناســب لصغــار الفالحيــن والعمــال الزراعييــن والصياديــن والعمالــة 
غيــر المنتظمــة، وفقــاً للقانــون..« )المــادة17(. ويلــزم الدســتور الدولــة بتوفيــر 
المعيلــة والمســنة والنســاء  الرعايــة والحمايــة لألمومــة والطفولــة والمــرأة 
األشــد احتياجــاً )المــادة 11/4(، كمــا يلــزم الدولــة بإقامــة نظــام تأميــن صحــى 
شــامل لجميــع المصرييــن يغطــى كل األمــراض. وينظــم الدســتور إســهام 
كاته أو إعفاءهــم منهــا طبقــاً لمعــدالت دخولهــم. ويجــّرم  المواطنيــن يف اشــترا
حــاالت  يف  إنســان  لــكل  المختلفــة  بأشــكاله  العــالج  تقديــم  عــن  االمتنــاع 
الطــوارئ أو الخطــر علــى الحيــاة )المــادة 18/ 3،4(. ونــص كذلــك علــى أن 
يهــدف النظــام االقتصــادي إىل تحقيــق الرخــاء ىف البــالد مــن خــالل التنميــة 
المســتدامة والعدالــة االجتماعيــة، بمــا يكفــل رفــع معــدل النمــو الحقيقــي 
لالقتصــاد القومــي، ورفــع مســتوى المعيشــة، وزيــادة فــرص العمــل وتقليــل 

معــدالت البطالــة، والقضــاء علــى الفقــر. )المــادة 27/ 1(

المســكن  يف  الحــق  للمواطنيــن  الدولــة  تكفــل  أن  علــى  الدســتور  ونــص 
المالئــم واآلمــن والصحــي، بمــا يحفــظ الكرامــة اإلنســانية ويحقــق العدالــة 
االجتماعيــة )المــادة 78 /1( علــى أن لــكل مواطــن الحــق ىف غــذاء صــحي 
وكاٍف ومــاء نظيــف، وأن تلتــزم الدولــة بتأميــن المــوارد الغذائيــة للمواطنيــن 
كافــة... )المــادة 79(. كمــا أضــاف أن لــكل طفــل الحــق ىف اســم وأوراق ثبوتية، 
وتطعيــم إجبــاري مجــاين، ورعايــة صحيــة وأســرية أو بديلــة، وتغذيــة أساســية، 
كــد علــى أن تكفــل  ومــأوى آمــن، وتربيــة دينيــة، وتنميــة وجدانيــة ومعرفيــة. وأ
المجتمــع  واندماجهــم يف  وتأهيلهــم  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  حقــوق  الدولــة 
الدولــة بضمــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  تلتــزم  )المــادة 80(، وأن 
واألقــزام، صحيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً وترفيهيــاً ورياضيــاً وتعليميــاً، 
وتوفيــر فــرص العمــل لهــم، مــع تخصيــص نســبة منهــا لهــم، وتهيئــة المرافــق 
السياســية،  الحقــوق  بهــم، وممارســتهم لجميــع  المحيطــة  العامــة والبيئــة 
ودمجهــم مــع غيرهــم مــن المواطنيــن، إعمــاالً لمبــادئ المســاواة والعدالــة 
وتكافــؤ الفــرص )المــادة 81(. كمــا تضمــن الدســتور أن تلتــزم الدولــة بضمــان 
وتوفــر  وترفيهيــاً  وثقافيــاً  واجتماعيــاً  واقتصاديــاً  صحيــاً  المســنين  حقــوق 
معاشــاً مناســباً يكفــل لهــم حيــاة كريمــة وتمكنهــم مــن المشــاركة ىف الحيــاة 
احتياجــات  العامــة  للمرافــق  تخطيطهــا  يف  تراعــى  أن  عــن  فضــالً  العامــة، 
المســنين، كمــا تشــجع منظمــات المجتمــع المــدين علــى المشــاركة يف رعايــة 

المســنين )المــادة 83(.

ولكــن متخــذ القــرار الحقيقــي وراســم السياســات كانــت جهــات التمويــل، إذ ال 
يوجــد برنامــج صممتــه الدولــة وبــدأت يف تنفيــذه بشــكل جــدي مــن مواردهــا 

إال برنامــج حيــاة كريمــة.

الــدويل  البنــك  بالتمويــل، كان  المتحــدة، والتــي ال تقــوم  وإىل جانــب األمــم 
شــريكاً أساســياً يف التحــول مــن نظــام الدعــم الســلعي الشــامل لنظــام تكافــل 
وكرامــة. فهــو مشــروع البنــك الــدويل يف عــدد مــن دول جنــوب شــرق آســيا 
وأمريــكا الالتينيــة مســبقاً، وهــو مــا اســتكمل شــروط قــرض صنــدوق النقــد 
الــدويل يف عــام 2016 وشــروطه المرتبطــة بتخفيــض قيمــة العملــة المحليــة 

ورفــع الدعــم الشــامل.

ويقــول جاســتن لــن، رئيــس الخبــراء االقتصادييــن يف البنــك الدويل “نزيــد مــن 
دعمنــا لبرامــج التحويــالت النقديــة  المشــروطة كونهــا تبــرز كمثــال علــى كيفيــة 
االســتفادة مــن المــوارد بصــورة فعالــة - خاصــة خــالل الفتــرة الحاليــة التــي 
 تتســم باألزمــات المتعــددة والتــي أصبحــت فيهــا المعونــات األجنبيــة غيــر 

مؤكــدة.” 
البنــك الــدويل كذلــك أعطــى دفعــة لنظــام التأميــن الصحــي الشــامل وإن 
كانــت ليســت يف صــورة النظــام الشــامل الــذي تحــدث عنــه القانــون رقــم 2 

لســنة 2018، بــل جــاء القــرض لرفــع كفــاءة عــدد مــن المستشــفيات يف إطــار 
مواجهــة فيــروس كوفيــد19-. مــا يبحــث عنــه البنــك الــدويل يف تطويــر نظــام 
كات مــع القطــاع  كثــر تركيــزاً علــى دعــم الشــرا التأميــن الصحــي يف مصــر كان أ

الخــاص.

ذوو العالقة لبرنامج تكافل وكرامة يف مصر

تســتند عمليــات البرنامــج إىل مشــاركة البنــك الــدويل لإلنشــاء والتعميــر 
علــى التعــاون القائــم مــع وزارة التضامــن االجتماعــي منــذ أمــد بعيــد 
لدعــم التحويــالت النقديــة يف مصــر، بمــا يف ذلــك مشــروع تعزيــز شــبكات 
يف  ــع  والموقَّ دوالر  مليــون   400 قيمتــه  البالغــة  االجتماعــي  الضمــان 
2015، فضــالً عــن التمويــل اإلضــايف لتعزيــز شــبكة األمــان بقيمــة 500 

مليــون دوالر والــذي تــم توقيعــه عــام 2019.
الشركاء

االجتماعــي.  التضامــن  وزارة  هــو  للبرنامــج  الرئيســي  المنفــذ  الشــريك 
وكذلــك  الفنــي  والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  تعــاون  وهنــاك 
الشــروط. لتنفيــذ مجموعــة  الصحــة  ووزارة  الشــريف  األزهــر  مؤسســة 
كمــا تلقــى البنــك الــدويل منحــة ســخية بقيمــة 2.2 مليــوين دوالر مــن 
مــن  دوالر  ألــف   180 جمــع  يف  ونجــح  المتحــدة،  المملكــة  حكومــة 
مــن  دوالراً  و212,454  االقتصــادي«  اإلدمــاج  أجــل  مــن  كة  »الشــرا

األورويب. الشــمال  لبلــدان  االســتئماين  الصنــدوق 
الُمضّي ُقُدماً

الحكومــة  تضــع   ،2015 عــام  إطالقــه  منــذ  البرنامــج  نجــاح  علــى  بنــاء 
نظامهــا القديــم لمعاشــات التضامــن االجتماعــي تحــت مظلــة برنامــج 
كبــر على  تكافــل وكرامــة لزيــادة فعاليتــه بشــكل عــام. وهــي تركــز بشــكل أ
تنفيــذ ورصــد مجموعــة الشــروط الموضوعــة لتعليــم األطفــال ومراعــاة 
صحتهــم بغــرض ضمــان تعزيــز رأس المــال البشــري لألسر المشــاركة. 
وثمــة خطــط أيضــاً للتركيــز علــى االنتقــال مــن »الحمايــة« إىل »اإلنتــاج« 
بمعنــى الســعي للتعجيــل بتخــرُّج المســتفيدين مــن البرنامــج مــن خــالل 

تمكينهــم مــن إيجــاد مصــادر مــوارد الــرزق المســتدامة.
المستفيدون

القــرار  أتخــذ  لشــرائه.  ســأذهب  للمنــزل،  شــيء  شــراء  يف  رغبــت  “إذا 
ألن كل امــرأة تعــرف مــا يحتــاج إليــه بيتهــا. واتخــذ القــرار أيضــاً عندمــا 
إذا كان األمــر عامــاً، فــإين استشــير  أشــتري شــيئاً شــخصياً يل. ولكــن 

المنوفيــة. محافظــة  ســنة،   25 زوجي«. ريهــام، 
“أنــوي شــراء دواجــن وبيعهــا، حتــى نتمكــن مــن شــراء مروحــة وأشــياء 
مــا  هــذا  الدواجــن”.  لتربيــة  مــكان  عــن  وأبحــث  إليهــا.  نحتــاج  أخــرى 
قــد  وأن ظروفهــا  تحررهــا  النقديــة  التحويــالت  أن  قالته ريهام مضيفــة 

. تحســنت

-المصــدر: البنــك الــدويل 2009، تكافــل وكرامــة: مشــروع لشــبكة أمــان 
اجتماعــي يعــزز مــن تمكيــن المــرأة المصريــة ورأس المــال البشــري 

https://www.albankaldawli.org/ar/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
https://www.albankaldawli.org/ar/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
https://www.albankaldawli.org/ar/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
https://www.albankaldawli.org/ar/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
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أشــاد ايدجــر روميــرو، بجهــود الدولــة المصريــة يف اإلصــالح الصحــي مــن كافــة 
ــا بعــض  الجوانــب… وأشــار إىل أن االســتثمار يف القطــاع الخــاص يواجــه حالًي
التحديــات يف العديــد مــن الــدول المختلفــة، خاصــة يف ظــل األزمــة االقتصاديــة 
التــي يمــر بهــا العالــم، الفًتــا إىل أنــه يمكــن صياغــة أجنــدة عمــل لتبنــي الــدول 
مشــاركة  تزويــد  يمكــن  خاللهــا  مــن  التــي  والتدخــالت  اإلصالحــات  لبعــض 

القطــاع الخــاص يف االســتثمار بمجــال الرعايــة الصحيــة.
 

 

الخالصة
الحمايــة  لنظــم  األدق  الوصــف  هــو  هــذا  مفتتــة.  ولكنهــا  متعــددة  جهــود 
التمويــل.  هــو  الجهــود  بهــذه  يتأرجــح  مــا  أهــم  لعــل  مصــر.  االجتماعيــة يف 
فالتمويــل ومؤسســاته الدوليــة هــي المتحكــم األهــم يف صياغــة نمــط الحمايــة 
االجتماعيــة الــذي يحــل محــل الدعــم الســلعي والمجانيــة المدعــاة للتعليــم 

والصحــة يف مصــر. 

لــم ُتِصــغ الدولــة شــكالً كامــالً لبرامــج إصــالح نظــام الحمايــة االجتماعيــة بقــدر 
مــا فرضــت عليهــا الضغــوط التمويليــة المتزايــدة والمتجهــة نحــو االبتعــاد عــن 

الشــمول نحــو االســتهداف. 

للتحــول إىل نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل حقيقــي يف مصــر، ال بــد أوالً مــن 
التحــول إىل موازنــة عامــة قائمــة علــى البرامــج واألداء. فهــي الوســيلة الوحيدة 
إلعــادة ترتيــب مخصصــات اإلنفــاق العــام وفــق أهــداف تنمويــة قابلــة للقيــاس 
وفــق رؤيــة اقتصاديــة متكاملــة وعادلــة تهتــم باإلنتــاج الحقيقــي يف قطاعــات 
الزراعــة والصناعــة وليــس علــى قــروض صنــدوق النقــد والمســكنات محدودة 

األثر. 

ال بــد مــن صياغــة نظــام متكامــل لمنظومــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ووضــع نظــام متكامــل لشــبكات الحمايــة االجتماعيــة تســمح حقيقــة بالتــريق 
يف الســلم االجتماعــي مــن خــالل تخفيــف آثــار الصدمــات علــى األكثــر فقــراً 
ومنحهــم فرصــة لجــودة أفضــل للحيــاة وجعــل الدولــة المصريــة مرنــة وقــادرة 

علــى التصــدي ألي أزمــات مشــابهة يف المســتقبل. 

هــذا  2013 وقبلــه  منــذ تموز/يوليــو  أبــداً  السياســي  الخطــاب  لــم يشــمل 
النــوع مــن تنــاول التحــول نحــو منظومــة حقيقيــة للحمايــة االجتماعيــة تشــمل 
صياغــة برامــج متكاملــة لــذوي األجــور المنخفضــة والعمالــة غيــر الرســمية 

واألطفــال والنســاء ومواجهــة المخاطــر وتخفيــف آثارهــا. 
  

https://www.youm7.com/story/2022/9/29/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1/5923193
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مبادرة اإلصالح العريب

كة  مبادرة اإلصالح العريب مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إىل تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة باألبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتمّيزة وتلتزم يف عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية االجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خاللهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل يف المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إىل منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة االجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إىل الســلع والخدمــات األساســية الالزمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى الئــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى يف ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن يف 
المجتمــع. نهــدف إىل دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة يف المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــالل:  مــن  العربيــة 
التخصصات/األدبيــات حــول الحمايــة االجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم واالنضمــام إىل العمــل المــدين الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية االجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة اإلصــالح العــريب للحمايــة االجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
علــى  وتأثيرهــا  االجتماعيــة  السياســة  إىل جعــل  االجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
العربيــة يف صلــب  الــدول  والمقيميــن يف  للمواطنيــن  االقتصاديــة واالجتماعيــة  الحقــوق 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــالل حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إىل خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد يف معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة االجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
يف المنطقــة مــن خــالل مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء اإلصالحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، واالقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه اإلصالحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.


