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  مــــــــــــتقدي
  
  

بالقضايا االقتصادية االجتماعية ) ماس( معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني يهتم
ًوبالتالي فمن الطبيعي أن يأخذ موضوع الضمان االجتماعي موقعا هاما على برنامج البحوث  ً

عرض " وضعت قد) التنمية االجتماعية اآلن(وكانت وزارة الشؤون االجتماعية . الذي ينفذه
وتحليل األبحاث السابقة حول خيارات أنظمة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية في 

وقد رحب المعهد . تنفيذها" ماس"على جدول البحوث التي طلبت من " دولة فلسطين المحتلة
بهذا الطلب حيث انه وضع على برنامجه منذ فترة إجراء مراجعات في المجاالت المختلفة 

نجزت فيها دراسات عديدة على مدى السنين دون الوصول إلى إغالق للموضوع من التي أ
  .خالل وضع سياسات تعتمد وتطبق، وحيث ان الضمان االجتماعي هو أحد هذه المواضيع

  

ًفي نفس الوقت الذي كان العمل على الدراسة جاريا، والذي اخذ وقتا أطول من المتوقع، كانت 
وعند صدور . مل على إصدار قانون الضمان االجتماعيالجهات الرسمية المختصة تع

َالقانون قبل استكمال الدراسة، وجوبه في حينه باعتراضات استلزمت تشكيل لجنة لدراستها  ِ
وتأجيل إصدار القانون، عقد المعهد ندوة خاصة لبحث الموضوع وفي المجمل تأتى على ذلك 

  .بار التطورات األخيرةتعديل الشروط المرجعية للدراسة لتأخذ بعين االعت
  

المراجعة بين يدي القارئ تأخذ جميع التطورات حتى إصدار القانون بصيغته النهائية /الدراسة
 ونأمل أن يجد فيها القارئ مادة مفيدة كمرجع وكمنطلق في أي نقاش 20/10/2016بتاريخ 

  .مستقبلي حيث يبدو ان الجدل حول القانون لم ينته بعد
  

 الباحث الرئيسي على جهده في تنفيذ هذه المراجعة كما اشكر إلىلشكر بايسرني ان أتوجه 
صندوق األقصى /لبنك اإلسالمي للتنميةّالمقيمين على مالحظاتهم وأشكر بوجه خاص ا

   .لهذه الدراسةوصندوق النقد العربي على دعمهم 
  

  نبيل قسيس. د

  امـــــــر العــــالمدي
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  ملخص
  
  

المراجعة الجهود المبذولة لتوفير ضمان اجتماعي للمواطنين في فلسطين، /توثق هذه الدراسة
در  عندما ص2016ًاألمر الذي بقي مستعصيا منذ إنشاء السلطة الفلسطينية وحتى ربيع عام 

 والذي دار حوله جدل وأدخلت عليه تعديالت 2016لعام ) 6(قانون الضمان االجتماعي رقم 
  .20/10/2016إلى أن صدر بصيغته النهائية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

  
خالل الفترة قبل صدور هذا القانون، جرى إعداد العديد من الدراسات التي دعت إلى توحيد 

ٕاعية السارية والمتعددة، وانشاء نظام ضمان اجتماعي يشمل الجميع بما أنظمة الحماية االجتم
وتقوم هذه الدراسة بحصر . في ذلك القطاعات والفئات غير المشمولة في األنظمة المطبقة

ًومراجعة تلك الدراسات ومجريات العمل الذي واكب اإلعداد للقانون، وتضع تصورا عن 
جتماعي الممكن لفلسطين، وتهدف من خالل ذلك إلى المعايير األساسية لنظام الضمان اال

ًإعداد وثيقة تضم كل ما يتعلق بالضمان االجتماعي بحيث تكون مرجعا للباحثين والمهتمين 
  .في هذا الموضوع

  
بدأ العمل على هذه الدراسة قبل صدور قانون الضمان االجتماعي وانتهى بعد صدوره، ما 

وتتضمن الدراسة أنظمة الحماية االجتماعية المطبقة في . حتم التطرق إلى القانون في نهايتها
فلسطين وأطرها التشريعية والتحديات التي تواجهها، مع األخذ في االعتبار تسلسلها التاريخي، 

األدبيات المحلية ذات العالقة، والمعايير أهم كما تتضمن استعراض ألدبيات عالمية و
وتتناول أيضا مدى . ضمان االجتماعي للمواطنينالمتعارف عليها ودور الدولة في توفير ال

من % 50تغطية أنظمة الحماية االجتماعية المختلفة للمواطنين، والتي تفيد أن حوالي 
المجتمع الفلسطيني ال يحظى بأي نوع من أنواع الضمان االجتماعي، وتعرض بعض 

واجب مراعاتها في حال التوصيات ذات العالقة بالسياسات االقتصادية االجتماعية والعوامل ال
  .إجراء تعديالت على القانون في المستقبل
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  ةـــــــــمقدم
 
 

منـــذ نـــشوء الـــسلطة الفلـــسطينية حظـــي موضـــوع خيـــارات أنظمـــة الـــضمان االجتمـــاعي والحمايـــة 
االجتماعيــــة فــــي فلــــسطين باهتمــــام كبيــــر مــــن مؤســــسات الــــسلطة الفلــــسطينية ومراكــــز البحــــث 

فقـد تـم بـذل جهـود كبيـرة مـن الـسلطة الفلـسطينية وبخاصـة . ظمة العمل الدوليـةواألكاديميين ومن
مــن ورش العمـل واألبحـاث المتخصــصة التـي تناولــت   وباإلضـافة إلــى الكـم الكبيـر،وزارة العمـل
وعلــى الــرغم مــن كــل هــذا الــزخم، إال أنــه لــم يكــن هنــاك تقــدم عملــي ملمــوس علــى . الموضــوع

مــاعي خـالل فتـرة نـاهزت العقــدين مـن الـزمن إلـى أن اســتؤنف صـعيد سـن قـانون الـضمان االجت
 .  2016هذا الزخم مع بداية عام 

  

 ليـــشمل 2005 تـــم ســـن قـــانون التقاعـــد للمـــوظفين العمـــوميين وتـــم تعديلـــه عـــام 2003فـــي عـــام 
عــــاملي القطــــاع الخــــاص والمنظمــــات األهليــــة، ولكــــن هــــذا التعــــديل جوبــــه بــــالرفض مــــن قبــــل 

ال ذلـــك محـــاوالت جديـــدة لتأســـيس صـــندوق ضـــمان بـــادر إليـــه القطـــاع وتـــ. القطـــاعين األخيـــرين
ًالخــاص خــالل الــسنوات األخيــرة، والــذي أثــار أيــضا جــدال واســعا ً  تــم 2016ومــع بــدايات عــام . ً

ًإصــدار قــانون الــضمان االجتمــاعي كنتيجــة مكملــة وفاصــلة للجهــود الــسابقة والــذي أثــار أيــضا 
ًجـــدال كبيـــرا فـــي الـــساحة الفلـــسطينية بـــسب ب عـــدم الوضـــوح فـــي تفاصـــيله لـــدى قطـــاع كبيـــر مـــن ً

ًوال زال هــذا الجــدل قائمــا حتــى إعــداد هــذه . ًالمــواطنين وألســباب أخــرى ســيتم توضــيحها الحقــا
الورقــة، التــي بــدأ العمــل عليهــا قبــل صــدور القــانون، والتــي تــم تعــديل مجالهــا ومحتواهــا ليــشمل 

 .1القانون الجديد بعد صدوره، والقانون الجديد المعدل

  

أن إعـــداد دراســـات جديـــدة حـــول الموضـــوع لـــن يحقـــق " مـــاس"علـــى ضـــوء كـــل مـــا ســـبق، يـــرى 
 الــسابقة فــي 2إضــافات جديــدة، ولكــن هنــاك حاجــة ماســة لمراجعــة مــا تــم عملــه وألهــم الدراســات

                                                           

الذي تمت المصادقة عليه ) 6(ألغراض تسلسل التطورات على قانون الضمان االجتماعي، نشير إلى قانون الضمان االجتماعي رقم    1
والذي صدر بشكل نهائي ) بعد إجراء تعديل على القانون الجديد(ٕ بالقانون الجديد  والى القانون الجديد المعدل 7/3/2016بتاريخ 
 . بالقانون الجديد المعدل20/10/2016، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/9/2016بتاريخ 

هناك العديد من الدراسات والمقاالت المحلية والعالمية حول هذا الموضوع، ومن الصعوبة بمكان مراجعتها جميعا، لذلك تم اختيار ما    2
بحاث وجامعات فلسطينية، باإلضافة إلى التقارير الرسمية الصادرة عن ًنعتقد أنها أهم الدراسات المنشورة محليا والصادرة عن معاهد أ

 .منظمة العمل الدولية، وبعض الدراسات من المنطقة العربية
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ورقة واحدة مترابطة تسهل على المعنيين من كافة القطاعات االطـالع علـى تفاصـيل وتطـورات 
مجال الضمان االجتماعي، بمـا فـي ذلـك كافـة االسـتنتاجات والتوصـيات الجهود التي بذلت في 

التـي توصــلت إليهـا الدراســات الـسابقة، وعــرض القـانون الجديــد فـي إطــاره الحـالي ومعرفــة مــدى 
ًوكــــون هــــذه المراجعــــة ليــــست فقــــط تجميعيــــة بــــل أيــــضا نقديــــة، . اســــتفادته مــــن تلــــك الدراســــات

ت إيجابيــة أم ســلبية، باإلضــافة إلــى رصــد تطــورات فــستعرض نتــائج الجهــود الــسابقة ســواء كانــ
ٕواشكاليات القـانون الجديـد واالخـتالف فـي وجهـات النظـر حولـه، وكـذلك رصـد الجهـود المبذولـة 
ووضـع مقترحـات تــساعد فـي الوصــول إلـى حلــول لنقـاط الجــدل فـي قــانون الـضمان االجتمــاعي 

دارية خالل سنتين من إصداره ليـصبح الحالي والذي ال زال يحتاج إلى لوائح تنفيذية وترتيبات إ
  .قابال للتطبيق
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  الفصل األول

  األهداف والمنهجية
  
  

 أهداف الدراسة 1-1
 

إعــــداد مراجعــــة مــــع خالصــــة ألبــــرز نتــــائج وتوصــــيات األبحــــاث والدراســــات والتــــشريعات  -
الخاصة بالضمان االجتماعي المعدة خالل السنوات الماضية وحتى تاريخه، بمـا فـي ذلـك 

رات األخيــرة بعــد صــدور القــانون الجديــد، حــول خيــارات منظومــة الــضمان والحمايــة التطــو
 .المناسبة لفلسطين

إعــداد وثيقـــة مرجعيــة لكـــل مــا يتعلـــق بالـــضمان االجتمــاعي لتوضـــع فــي متنـــاول البـــاحثين  -
والمهتمــين وصــانعي القــرار، ولتخــدم كأســاس مرجعــي فــي حــال تــم إجــراء تعــديالت جديــدة 

 .ستقبلعلى القانون في الم

  
 

   منهجية الدراسة1-2
  

  :تعتمد الدراسة في منهجيتها على ما يلي
حــصر أهــم الدراســات الــسابقة فــي مجــال الــضمان االجتمــاعي والحمايــة االجتماعيــة، بمــا  .1

 .يشمل بعض الدراسات الدولية واإلقليمية، والدراسات المحلية، وعمل مراجعة مكثفة لها

 .ة الضمان االجتماعي والفروق فيما بينهامراجعة وحصر أهم المقارنات بين أنظم .2

رصد وتوصيف كافـة أنظمـة الـضمان االجتمـاعي وآليـة عملهـا المطبقـة فـي فلـسطين علـى  .3
 .مستوى القطاع العام والخاص واألهلي

حصر اإلشكاليات الجوهرية لقانون الضمان االجتماعي الجديـد وعـرض المواقـف المتباينـة  .4
ج واإلنجـازات التـي تـم الوصـول إليهـا مـن قبـل األطـراف ومنطلقاتها، واستعراض آخر النتائ

 .القائمة على إخراج هذا القانون
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  3 تعريفات ومفاهيم1-3
  

في هذا الجزء من الورقة، سيتم تناول المفاهيم االجتماعية المتعلقة بموضوع الدراسة، وتوضيح 
بـين المــصطلحات الفـوارق فيمـا بينهــا، وذلـك بهــدف تـوخي الدقــة فـي التوصــيف، وتجنـب اللــبس 

  . والمفاهيم، ونسب كل منها إلى مقصده أينما ورد في الدراسة
  

تشير غالبية الدراسات المرجعية حول موضـوع الدراسـة إلـى العديـد مـن المـصطلحات والمفـاهيم 
االجتماعيــة، ويالحــظ وجــود خلــط وتــداخل فيمــا بينهــا، وعلــى وجــه التحديــد مــصطلحات تتــداخل 

لذلك نالحـظ وجـود مـصطلحات مثـل، األمـن االجتمـاعي . جتماعيفي مفهومها مع الضمان اال
ـــــــاه  ـــــــة، والرف ـــــــات االجتماعي ـــــــة، والتأمين ـــــــة االجتماعي ـــــــة، والرعاي ـــــــة االجتماعي الـــــــشامل، والحماي

لـذلك كـان ال بـد مـن توضـيح . االجتماعي، والخـدمات االجتماعيـة ومـصطلحات أخـرى مـشابهة
 .ف المراد تحقيقه وطبيعة القصد لكل منهاهذه المفاهيم من حيث الدور الذي تقوم به والهد

  

ال يوجــد فــي فلــسطين وضــوح كــاف عنــد اســتخدام هــذه المــصطلحات، وتــستخدم كمترادفــات فــي 
كثيــــر مــــن األحيــــان، فتــــستخدم وزارة التنميــــة االجتماعيــــة الــــضمان االجتمــــاعي كأحــــد مكونــــات 

ـــو ـــشير إســـتراتيجية ال ـــات الحمايـــة االجتماعيـــة، وهـــذا اســـتخدام صـــحيح، حيـــث ت زارة إلـــى التأمين
االجتماعية على أنها جزء من الحماية االجتماعية، ولكن تؤكد في نفـس الوقـت علـى الخـدمات 

ًالمقدمــة لألســر األكثــر فقــرا واقــصاء  ٕ ، )وهــذا يــدخل فــي بــاب الرعايــة االجتماعيــة أو المعونــات(ً
لـضمان االجتمـاعي وتشير وزارة العمل أحيانا إلى مصطلح التأمينـات االجتماعيـة وأحيانـا إلـى ا

 ). وهنا يجب التفريق فيما بينهما(

  

تتناول هذه الدراسة فـي أدبياتهـا جميـع هـذه المفـاهيم، وتخـتص بـشكل محـدد بالـضمان والحمايـة 
حيـث تبـين التعريفـات التاليـة الفروقـات بـين . االجتماعية كمـا هـو فـي العنـوان األساسـي للدراسـة

 .جعية للدراسةالمفاهيم بحسب األدبيات والدراسات المر

  
  

                                                           

، )منظمة العمل الدولية(، )2012 و2007ماس، (تم استخالص هذه التعريفات والمفاهيم من مراجع مختلفة في هذه الدراسة من بينها    3
 ).2010مواطن، (، )تصادية واالجتماعية، جامعة مينسوتادليل الحقوق االق(
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 األمن االجتماعي الشامل -

مجموعة من اآلليات واألنشطة المترابطة، بهدف تحقيق االستقرار لألفراد والجماعـات، وتحريـر 
اإلنـــسان مـــن الحاجـــة والعـــوز والحرمـــان، والحـــد مـــن خـــسائره، وحمايتـــه مـــن األخطـــار الداخليـــة 

 مثل األزمات المالية واالقتصادية والخارجية التي قد يتعرض لها سواء كانت من صنع اإلنسان
وهـذا يتوافـق مـع التعريـف . أو من صنع الطبيعية كالجفـاف والقحـط واألوبئـة والكـوارث الطبيعيـة

 ).2012المالكي، ( إستراتيجيتهاالذي اعتمدته وزارة التنمية االجتماعية في 

  

 الخدمات االجتماعية -

تبـــارات اجتماعيـــة بحتـــة، وذلـــك بهـــدف ًمجموعـــة مـــن الخـــدمات التـــي يـــتم تقـــديمها بنـــاء علـــى اع
. تعزيـــــز الرفـــــاه االجتمـــــاعي والتنميـــــة االجتماعيـــــة، وزيـــــادة والء األفـــــراد والجماعـــــات للمجتمـــــع

وتتــــضمن الخــــدمات الموجهــــة لألطفــــال والمــــسنين، والمــــصابين بــــأمراض تمــــنعهم مــــن العمــــل، 
و اجتماعيـــة مثـــل ًوالعـــاجزين نفـــسيا أو بـــدنيا، والـــذين يعـــانون مـــن مـــشاكل شخـــصية أو أســـرية أ

 .التشرد أو اإلدمان على المخدرات والكحول

  

 الحماية االجتماعية -

مجموعــة مــن الخــدمات والمعونــات التــي تقــدم بهــدف تقلــيص الفقــر بــين الــسكان وتخفيــف حدتــه 
، لـذلك تكــون موجهـة إلـى أفـراد المجتمـع المهمـشين واألســر )أي منـع الوصـول إلـى حالـة الفقـر(

مل علــى حمايــة مــن تبعــات انعــدام الــدخل أو عــدم كفايتــه، والمــرض، وهــي تــشت. غيــر المقتــدرة
. ٕواإلعاقة، والبطالة، واصـابات العمـل، والـشيخوخة، ووفـاة المعيـل، كمـا تـشمل الرعايـة الـصحية

وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية، فان الحماية االجتماعية أشمل من الضمان االجتماعي فـي 
ً لتطـال الفئـات المهمـشة واألكثـر ضـعفا، لـذلك يكـون الـضمان تغطيتها لطبيعـة الخـدمات، وتمتـد

 . االجتماعي جزء من الحماية االجتماعية

  

 االجتماعية) المعونة(الرعاية  -

مجموعـــة مـــن الخـــدمات والبـــرامج االجتماعيـــة التـــي تقـــدم إعانـــات بهـــدف مـــساندة األســـر الفقيـــرة 
وهي تقدم من قبل الحكومة . عوزينللحصول على العيش الكريم وتوفير االحتياجات الالزمة للم

وعلـى العكـس مـن بـرامج الحمايـة ) غير ملزمـة أليـة جهـة(ًوغير الحكومة مجانا وبشكل طوعي 
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وتمـــول بـــرامج الرعايـــة . والـــضمان االجتمـــاعي التـــي يعتمـــد جـــزء كبيـــر منهـــا علـــى المـــساهمات
، ) بـــصورة خاصـــةالمـــسنين والعجـــزة(الحكوميـــة مـــن اإليـــرادات العامـــة إلعانـــة الفئـــات الـــضعيفة 

وتمثــل هــذه شــبكة أمــان فــي معظــم البلــدان، وتتفــاوت شــروطها ونوعيتهــا مــن بلــد إلــى آخــر فقــد 
تكون عينيـة أو نقديـة أو فـي صـورة معونـة غذائيـة، وقـد تكـون بـرامج واضـحة وضـمن سياسـات 
اجتماعيـــة محـــددة مثـــل بـــرامج تعـــويض انعـــدام الـــدخل، أو بـــرامج تـــوفير تـــأمين صـــحي لألســـر 

 .  أو برامج توفير سلة غذائية لألطفال، وغير ذلك من برامج المعونات االجتماعيةالفقيرة،

 

 التأمين االجتماعي -

بهـدف حمايـة معينـة ضـد ) المـساهمين(هو جزء من الحماية االجتماعية لفئة محددة من الناس 
أخطــار معينــة وتغطيــة االحتياجــات فــي حــاالت الطــوارئ، وتعتمــد فــي تمويلهــا علــى اشــتراكات 

، أو يقــوم بتغطيــة )مــستحقة(ويقــدم هــذا النــوع مــن التــأمين إعانــات ماليــة . لعمــال أو المــوظفينا
تكــاليف الخــدمات الــصحية للعمــال والمــوظفين وأســرهم فــي شــتى حــاالت الطــوارئ الناجمــة عــن 

ويمكـــن اعتبـــار . المـــرض، أو عـــدم القـــدرة علـــى العمـــل، أو الـــشيخوخة، أو البطالـــة، أو الـــوالدة
بنـاء علـى ذلـك، فـان . تماعي خدمة ذات طابع خاص، إذ يتم شراؤها بـشكل مـسبقالتأمين االج

التأمين االجتماعي لـيس جـزء مـن سياسـة اجتماعيـة تقـوم بهـا الدولـة كمـا هـو الحـال فـي أنظمـة 
 .الحماية االجتماعية

  

 الضمان االجتماعي -

عمل الدوليـة، بشكل عام هناك توافق على تعريف الضمان االجتماعي الذي تستخدمه منظمة ال
والذي يتلخص في جميع التدابير التي توفر اإلعانات سواء كانت نقدية أم عينية، وذلك بهـدف 

بـــسبب المــــرض، أو ) أو عـــدم كفايتـــه(ًأوال، تبعـــات انعـــدام دخـــل العمـــل : حمايـــة اإلنـــسان مـــن
الوصـول ًثانيـا، تعـذر . اإلعاقة، أو إصابات العمـل، أو البطالـة، أو الـشيخوخة، أو وفـاة المعيـل

إلـــى الرعايـــة الـــصحية وعـــدم القـــدرة علـــى دفـــع تكاليفهـــا إذا كانـــت مرتفعـــة، وعـــدم كفايـــة الـــدعم 
ًوأحيانـــا يـــستخدم مفهـــوم الـــضمان االجتمـــاعي . العـــائلي، والفقـــر الـــشامل واإلقـــصاء االجتمـــاعي

كمــرادف لمفهــوم الحمايــة االجتماعيــة، إال أن هــذا التــداخل والخلــط غيــر صــحيح الن الــضمان 
مـاعي يعتبــر أحــد مكونـات الحمايــة االجتماعيــة كـون األخيــرة أشــمل فـي التغطيــة والهــدف، االجت

وعلى اعتبار أن الضمان االجتماعي مكون من اشـتراكات أو مـساهمات بنـسب معينـة مـن قبـل 
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المشغل والمشتغل، أو ما يقدمه المشتغلون من اسـتقطاعات صـندوق التقاعـد أو نهايـة الخدمـة، 
، )يحــول جــزء منهــا إلــى خــدمات ضــمان اجتمــاعي فــي الموازنــة العامــة (أو اقتطاعــات ضــريبية

وبــذلك يكــون الــضمان االجتمــاعي جــزء مــن . وبالتــالي تكــون حــق مكتــسب للــشخص المــضمون
 .الحماية االجتماعية، بينما التأمين االجتماعي جزء من الضمان االجتماعي

  

 إلــى جنــب مــع مختلــف الترتيبــات ًوتــسير بــرامج الــضمان االجتمــاعي فــي البلــدان المتقدمــة جنبــا
الخاصة التي يقوم بها األفراد لحماية أنفسهم وعائالتهم من الطوارئ، مثـل المـدخرات الخاصـة، 

  .والتأمينات الخاصة، وصناديق المعاشات، والتأمين الصحي الخاص، والتأمين على الحياة
  

توى الـشمولية والتغطيـة لكـل أدناه العالقة ما بين المفـاهيم االجتماعيـة ومـس) 1(ويوضح الشكل 
  .مفهوم بحسب التعريفات السابقة

 

  العالقة بين المفاهيم االجتماعية): 1(شكل 
  

  
  

يتبـــين مـــن هـــذا الـــشكل أن التـــأمين االجتمـــاعي جـــزء مـــن الـــضمان االجتمـــاعي، وان الـــضمان 
 أشـمل االجتماعي يعتبر جزء من الحماية االجتماعية التي تكون تغطيتها للخدمات االجتماعيـة

وأكبــر، بينمــا األمــن االجتمــاعي الــشامل هــو األعــم واألكثــر شــمولية كونــه يــشتمل علــى تغطيــة 
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ـــى األزمـــات  ـــة األخـــرى، باإلضـــافة إل ـــة واألخطـــار الطبيعي ـــة، والجفـــاف واألوبئ الكـــوارث الطبيعي
  .المالية واالقتصادية التي يتعرض لها المواطنون
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  الفصل الثاني

  األدبيات
  
 

 الميةاألدبيات الع 2-1
 

  نشأة وتطور أنظمة الضمان والحماية االجتماعية2-1-1
 

ـــــضمان والحمايـــــة االجتماعيـــــة مـــــرتبط بـــــشكل مباشـــــر باألســـــس االقتـــــصادية  الحـــــديث عـــــن ال
واالجتماعيـــة التاريخيـــة للمجتمعـــات، فمنـــذ ظهـــور اإلنـــسان علـــى وجـــه األرض، وبحكـــم القـــانون 

مان وحفظ الذات من خالل العمـل الجـاد ًالوضعي األول في الطبيعة، كان يسعى دوما نحو األ
ًالذي يجنبه الجوع ويوفر له الحاجات األساسية في ذلك الوقت، وهـو مـا يـتم تـسميته اليـوم وفقـا 

ًتاريخـا، طـرأ علـى الـسلوك البـشري . للمصطلحات االقتصادية واالجتماعيـة بالحاجـات اإلنـسانية
فـي . تماعيـة واالقتـصادية للمجتمعـاتّتطورات عديـدة ومتالحقـة مـست بـشكل مباشـر البنيـة االج

التــاريخ الحــديث، تركــزت هــذه التطــورات فــي زيــادة عــدد الــسكان وتغييــر وســائل اإلنتــاج، ونمــو 
وقــــــد رافـــــق هـــــذه التطــــــورات الثـــــورات الــــــصناعية . االقتـــــصادات، وزيـــــادة المبــــــادالت التجاريـــــة

ـــــي وضـــــعت ـــــصادية الت ـــــة واالقت ـــــة االجتماعي ـــــة والتطـــــورات الفكري ـــــضمان والتكنولوجي  مفهـــــوم ال
ًاالجتمــــاعي ومــــا يــــرتبط بــــه مــــن مفــــاهيم اجتماعيــــة لتــــشكل أساســــا جوهريــــا للبنيــــة االقتــــصادية  ً

وقــد أصــبح هــذا األســاس االجتمــاعي االقتــصادي جــوهر الــسياسات التــي ال يمكــن . والــسياسية
 .ألي دولة تخطيه مهما كان نظامها االقتصادي

  

مفـاهيم االقتـصادية، فكـان مفهـوم الـسوق ومفهـوم بدأت المفـاهيم االجتماعيـة تظهـر مـن خـالل ال
فقـد أثـار العـالم . الفردية وما بينهما من تـشابك وتـداخالت مـن أهـم بـدايات المفـاهيم االجتماعيـة

مفـــاهيم اقتـــصادية مرتبطـــة باالجتماعيـــة، مثـــل حـــق الملكيـــة، " آدم ســـميث"االقتـــصادي الـــشهير 
والمساواة االقتصادية بين األفراد، وبعد ذلك والحرية في العمل والتصرف، والحق في االختيار، 

ظهــــر مفهــــوم المــــساواة القانونيــــة بــــالتمتع بــــنفس الفــــرص وضــــمان الحــــد األدنــــى مــــن الحقــــوق 
تطــورت هــذه النظــرة الفرديــة للمــساواة وعالقتهــا بالــسوق خــالل القــرن العــشرين بعــد . االجتماعيــة

، حيـث بـدأت تظهـر قـوانين )1929 خاصة أزمـة(بروز األحزاب العمالية واألزمات االقتصادية 



 8 

تحــدد الحــد األدنــى لألجــور مــع تحديــد ســاعات العمــل وضــمان حقــوق العــاملين وزيــادة تــدخل 
الدولة لتوفير أساسيات الضمان االجتماعي مـن الرعايـة الـصحية وتـوفير معاشـات لكبـار الـسن 

عي يــشكل وبــذلك أصــبح الــضمان االجتمــا. والعــاطلين عــن العمــل وذوي االحتياجــات الخاصــة
أحــد أهــم مظــاهر الــنظم االقتــصادية، وأصــبح مــن أهــم واجبــات الدولــة حمايــة الحــد األدنــى مــن 
الــضمان والرعايــة االجتماعيــة للمــواطنين، وذلــك بوضــع قــوانين تلــزم القطــاع الخــاص، وتعمــل 

 ).2012صالح، (على توزيع الثروات بشكل عادل عن طريق الضرائب وسياسات اإلنفاق 

  

تطــورات االقتــصادية واالجتماعيــة أهميــة هــو حــصر الجــدل حــول دور الدولــة فــي ومــا زاد مــن ال
الحيــاة االقتــصادية واالجتماعيـــة علــى الـــرغم مــن اخـــتالف المنــاهج والوســـائل ومــستوى التـــدخل 

أن النظـــام االقتـــصادي يحتـــاج إلـــى : فكـــان تـــدخل الدولـــة لـــسببين، األول. المطلـــوب مـــن الدولـــة
سي والقــانوني وحمايــة األمــن الخــارجي والــداخلي وهــذا مــا أطلــق تــوفير أســباب االســتقرار الــسيا

يجب أن يتجاوز دور الدولة الحـدود األمنيـة واالقتـصادية ليطـال : الثاني. عليه بالدولة الحارسة
الجوانــب االجتماعيــة والمعيــشية للــسكان، وهــذا يتطلــب حمايــة االســتقرار االجتمــاعي مــن خــالل 

 وعــدم تركزهــا فــي يــد قلــة محــدودة مــن األفــراد، ومــن هنــا بــرزت التوزيــع العــادل لمزايــا االقتــصاد
وهـذه العدالـة . قضية العدالة االجتماعيـة ومـا يتفـرع عنهـا مـن ضـمان وحمايـة ورعايـة اجتماعيـة

أصبحت فيما بعد مـن أهـم محـاور الجـدل والتحـديات التـي تواجـه المجتمعـات الـصناعية، وذلـك 
والعــاملون والموظفــون يــسعون إلــى زيــادة األجــور بحكــم أن أصــحاب العمــل يــسعون إلــى الــربح، 

ــذلك كــان ال بــد مــن تــدخل الدولــة فــي وضــع  وتــوفير ضــمانات اجتماعيــة وصــحية وتعليميــة، ل
 ).2006دراوسي، (القوانين التوفيقية والرقابة عليها 

  

والخالصـة هنـا، أن النظـرة الفرديـة لنظــام المـساواة قـد عرفـت تطــورا كبيـرا خـالل القـرن العــشرين 
وخاصة بعد قيام االتحاد السوفيتي وبروز نفوذ األحـزاب العماليـة ثـم وقـوع األزمـات االقتـصادية 

، وقد ترتب على كل هذه التطـورات قيـام الحكومـات 1929الكبرى وخاصة األزمة العالمية عام 
في الدول الصناعية الغربية وخاصة فـي ظـل حكومـات أحـزاب العمـال بالعمـل علـى حـدود دنيـا 

 فقــد بــدأت ،واة االقتــصادية أو المــساواة فــي النتــائج ولــيس فقــط فــي الفــرص المتاحــةمــن المــسا
تظهـــر القـــوانين التـــي تحـــدد الحـــدود الـــدنيا لألجـــور مـــع تحديـــد لـــساعات العمـــل وضـــمان حقـــوق 
العمال وتزايد تدخل الدولة لتوفير أنواع الضمان االجتماعي من الرعاية الصحية وتـوفير حـدود 
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ر الــــسن والعــــاطلين وذوي االحتياجــــات الخاصــــة وهكــــذا أصــــبح الــــضمان دنيــــا للمعاشــــات لكبــــا
االجتمــاعي احــد أهــم مظــاهر الــنظم الرأســمالية الــصناعية وأصــبح تــوفير قــدر مــن العدالــة فــي 
توزيع الدخول والثروات عن طريق الضرائب والنفقات من أهـم واجبـات الدولـة فـي حمايـة حـدود 

  .)2007منصور، (دنيا لمستويات المعيشة 
  

تقـــدم الخلفيــــة أعــــاله نبــــذه عــــن الــــسياق العــــام للتطــــور التــــاريخي لمفهــــوم الــــضمان االجتمــــاعي 
  .والحماية االجتماعية، وسيتم عرض الموضوع بشكل مقتضب في الجزء التالي

  
   بداية المأسسة القانونية ونشوء قوانين الضمان والحماية االجتماعية 2-1-2
 

للــضمان االجتمــاعي، ال بــد مــن العــودة إلــى نــصف قــرن مــن لتتبــع البــدايات القانونيــة والفكريــة 
فكانــت البدايــة مــن ألمانيــا فــي . حيــاة القــارة األوروبيــة التــي أســست لقــوانين الــضمان االجتمــاعي

، حيث كانت الدولة تتسم بالكفاءة وتتمتـع بمكانـة عاليـة، وفـي ذات الوقـت كانـت "بسمارك"عهد 
ًتماشيا مع األفكار الثورية والضغوط مـن جانـب العمـال هناك يقظة متزايدة للحركات العمالية، و

عملــــت حكومــــة . وتجنبـــا أليــــة مــــشاكل فــــي المجتمـــع ناجمــــة عــــن معاكــــسة األفكـــار الرأســــمالية
 علـــــى موضـــــوع الـــــضمان 1889-1883فـــــي الفتـــــرة مـــــا بـــــين " بـــــسمارك"المستـــــشار األلمـــــاني 

وبـــذلك كـــان لبـــسمارك . االجتمـــاعي بهـــدف تخفيـــف وطـــأة مظـــالم وتـــداعيات النظـــام الرأســـمالي
الفــضل فــي إنــشاء أول نظــام ضــمان اجتمــاعي إجبــاري فــي التــاريخ، حيــث بــدأ بنظــام إجبــاري 

 تـــم فـــرض أول تـــشريع يتعلـــق بالتـــأمين ضـــد الحـــوادث 1887لكافـــة العـــاملين بـــأجر، وفـــي عـــام 
أعقب ذلك عمل إجراءات شبه مماثلة في كل من النمسا والمجر وبعـض . والمرض والشيخوخة

 .األوروبية األخرىالدول 

  
 سنة مـن تـشريع بـسمارك، كانـت النقابـات العماليـة فـي بريطانيـا قـد وصـلت إلـى درجـة 25وبعد 

متطــورة فــي التــأثير علــى الــسياسات المحليــة، ودفعــت باتجــاه نيــل الحقــوق االجتماعيــة فأصــدر 
 المـرض  تشريعات للتأمين ضد1911عام " لويد جورج"وزير الخزانة البريطاني في ذلك الوقت 

كــان النظــام البريطــاني االجتمــاعي . والعجــز والبطالــة، ونظــام المعاشــات التقاعديــة والــشيخوخة
بــشأن تعــويض البطالــة أشــمل مــن النظــام األلمــاني، الــذي لــم يطبــق قــانون تــأمين ضــد البطالــة 
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وبعد ذلـك بربـع قـرن اتخـذت الواليـات المتحـدة األميركيـة خطـوات جديـة نحـو . 1927حتى عام 
ـــــضما ـــــة بمحاكـــــاة النظـــــام البريطـــــانيال ـــــة االجتماعي ـــــة جامعـــــة 2012صـــــالح (ن والحماي ، مكتب
  ).مينسوتا

  

ًأصــبح موضــوع الــضمان االجتمــاعي موضــوعا حيويــا وحــساسا لــدى كافــة األوســاط  الحكوميــة ً
وتجلـى ذلــك إلـى أبعـد مـن الــضمان ليـصل إلـى مطالبــة . واالجتمـاعيين والمفكـرين االقتـصاديين

" آرثـر بيجـو"رفاهية االقتصادية، وذلك بعد أن نـشر االقتـصادي البريطـاني الحكومات بتحقيق ال
، وكـــان هـــذا الكتـــاب أحـــد العوامـــل الهامـــة التـــي ســـاعدت فـــي "اقتـــصاديات الرفاهيـــة"كتابـــه عـــن 

  .التحرك نحو دولة الرفاهية االقتصادية واالجتماعية
  

ديين فــي موضــوع الـــضمان أمــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيـــة فقــد نــشط العديــد مـــن االقتــصا
" ريكفــورد توجيــل"االجتمــاعي والرفاهيــة االقتــصادية، وقــد تــولى بعــضهم مناصــب حكوميــة مثــل 

الـذي أخـذ علـى عاتقـه الـدعوة إلـى دولـة الرفاهيـة والـضمان ) شغل منصب وكيل وزارة الزراعـة(
الـــــذي أســـــس ) 1945-1862جـــــون كــــومنز "االجتمــــاعي، وبعـــــد ذلــــك بـــــرز أســـــتاذ االقتــــصاد 

ًشريعات االجتماعية وشرع بالتصدي للمظالم االجتماعية، واقتـرح قانونـا رائـدا للخدمـة المدنيـة للت ً
ًوخطــة المعاشــات التقاعديــة، وأخيــرا وضــع نظامــا شــامال للتعــويض عــن البطالــة وكانــت خطــة . ً

ـــة علـــى األجـــور تغطـــي  ـــات مـــن ضـــريبة نوعي ـــة ترمـــي إلـــى تكـــوين احتياطي المعاشـــات التقاعدي
 مـن مطالبـات العـاملين حتـى سـن التقاعـد، إال انـه بـسبب االنكمـاش االقتـصادي الجانـب األكبـر

) معاشـات التقاعـد لكبـار الـسن(في ذلـك الوقـت تقـرر أن تعتمـد حـسابات التأمينـات االجتماعيـة 
" كـــومنز"وقـــد اعتبـــر . ًعلـــى الـــضرائب الخاصـــة بهـــا، وبقـــي هـــذا الوضـــع ســـاريا إلـــى يومنـــا هـــذا

  .ة لكل من بسمارك ولويد جورج في قضايا التشريع االجتماعيالشخصية األمريكية المناظر
  

لم تمر هذه التشريعات بسهولة وتـسامح مـن قبـل أصـحاب األعمـال، فلـم يكـن هنـاك تـشريع فـي 
التاريخ األمريكي قد هوجم بهذا القدر من قطاع األعمال، فقد اتهموا القانون بأنه يقوض الحيـاة 

ى العمالـة، وعلـى روح المبـادرة، إال أن ذلـك لـم يمنـع مــن الوطنيـة، ويقتـل االدخـار، ويقـضي علـ
وبعــد .  صـوت403 صـوت مــن مجلـس النــواب مـن أصــل 371صـدور القــانون وحـصوله علــى 
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فترة من الزمن هدأت المخاوف وتبين أن التأمينات االجتماعية جزء أساسي من تحريـك العجلـة 
 ).2012مكتبة جامعة مينسوتا، صالح، ( االقتصادية واالستثمارات

  

والخالصة هنـا، انـه بحلـول الثالثينـات مـن هـذا القـرن انتـشر الـضمان والحمايـة االجتماعيـة فـي 
دول كثيــرة مــن أوروبــا، وأمريكــا الالتينيــة، والواليــات المتحــدة، وكنــدا، والــشرق األقــصى، والعديــد 

  .الدولمن دول العالم الثالث، كأساس ألي سياسة اقتصادية اجتماعية ألنظمة الحكم في تلك 
  
   دور الدولة في السياسات االجتماعية للدول الصناعية المتقدمة2-1-3
 

يعتمـــد مـــستوى تقـــديم الخـــدمات االجتماعيـــة ومـــدى شـــمولية أنظمـــة الـــضمان االجتمـــاعي علـــى 
المـــــستوى االقتـــــصادي للدولـــــة، حيـــــث ترتفـــــع درجـــــة إشـــــباع هـــــذه الخـــــدمات بارتفـــــاع المـــــستوى 

لـــصناعية بـــشكل أو بـــآخر بـــرامج الـــضمان االجتمـــاعي فقـــد طبقـــت معظـــم الـــدول ا. االقتـــصادي
ووفـــرت للمـــواطنين الحمايـــة مـــن المخـــاطر المختلفـــة وطـــورت اإلســـكان والـــصحة والتعلـــيم وذلـــك 

وكـان ذلـك . بشكل متـزامن مـع سياسـات الحـد مـن الفقـر والبطالـة وتقلـيص الفجـوات االجتماعيـة
فـي التـشغيل التـام " كينـز االقتـصادية"بسبب النمو االقتـصادي المتـراكم الـذي اسـتند إلـى مفـاهيم 

 . وجعل الحكومات تتبنى سياسة إنفاق مصروفات طائلة على الخدمات االجتماعية

  

لم يكن هـذا الوضـع مـستقرا باسـتمرار بـسبب التقلبـات االقتـصادية والهـزات المفاجئـة التـي تـؤدي 
الــدول الــصناعية  علــى 1973إلــى تبــاطؤ فــي النمــو، ومثــال علــى ذلــك تــأثير أزمــة الــنفط عــام 

. بــشكل كبيــر، فــأدت إلــى تنــاقص فــرص العمــل، وزيــادة تكــاليف الــصناعة فــي الــدول الــصناعية
وهذا بدوره شكل ضغطا كبيرا علـى سـير اإلنفـاق علـى القـضايا االجتماعيـة، وغيـر شـكل تـدخل 

 . الدولة ومساهمتها في القضايا االجتماعية

  
ادية للـدول، فـان تـدخل الدولـة كـان المحـور وبغض النظر عن نمو أو تدهور األوضاع االقتـص

ويمكـــن . األساســـي فـــي تلبيـــة الخـــدمات االجتماعيـــة وعلـــى رأســـها قـــضية الـــضمان االجتمـــاعي
عــــرض الــــسياسات االجتماعيــــة للــــدول الــــصناعية بــــشكل مختــــصر فــــي ثالثــــة مراحــــل أساســــية 

  :وهي) 2006عيسى، (
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سياسات االجتماعية عبارة عن تدخالت كانت فيها تدخالت الدولة في مجال ال/ المرحلة األولى
، ولكـن لـيس بمفهـوم الـدور القمعـي "الدولة الـشرطي"أو " (الدولة الحارس"محدودة حسب مفهوم 

هـذه التـدخالت ). دعه يعمـل دعـه يمـر( ووفقا لمبدأ )4ٕللدولة، وانما بالمفهوم الرأسمالي التحرري
ـــة والفقـــراء  مـــن جهـــة، وتحـــسين شـــروط العمـــل تهـــدف إلـــى التخفيـــف مـــن معانـــاة الطبقـــة العامل

ٕوظروفــه واعطــاء بعــض الحقــوق للعــاملين مــن جهــة ثانيــة ، وكــان ذلــك فــي بدايــة القــرن التاســع 
 .عشر

  

جاءت فيها تدخالت الدولـة فـي الـسياسات االجتماعيـة بهـدف معالجـة األزمـات /  الثانيةالمرحلة
ًاالقتصادية التي أخذت طابعا حادا، بلغ أقصاه مع أزمة عـام  ، وبهـدف اسـتئناف عمليـة 1929ً

النمو االقتصادي وجعلها قابلة لالستمرار، والمقصود بهـذه التـدخالت مجموعـة اإلجـراءات ذات 
المنهج الكينزي التي تهدف إلى دفع وزيـادة الطلـب الفعـال وتـأمين التـشغيل التـام، أي أن تـدخل 

ًريا الســـتمرار ًالدولـــة مـــن خـــالل اإلنفـــاق علـــى المجـــال االجتمـــاعي أصـــبح يـــشكل شـــرطا ضـــرو
النشاط االقتصادي حسب المـنهج الكينـزي، وبالتـالي حمايـة حقـوق العـاملين والمـوظفين والفئـات 

 .غير المقتدرة

  

هــي المرحلــة التــي يــصح الكــالم فيهــا عــن زيــادة فاعليــة الــسياسات االجتماعيــة /  الثالثــةالمرحلــة
ًلغربيـة تقـدما، وحيـث أصـبحت لدرجة التوجه نحو سياسات الرفـاه االجتمـاعي فـي أكثـر البلـدان ا

فيهــا وظيفـــة الــسياسة االجتماعيـــة تتركــز فـــي توزيــع ثمـــار النمــو االقتـــصادي وارتفــاع اإلنتاجيـــة 
ٕاســتنادا إلــى مبــادئ أخالقيــة وانــسانية تتعلــق بمكافحــة الفقــر وتــأمين الحقــوق االجتماعيــة، وهــذه  ً

الجتماعيـة إلتاحـة فـرص أصبحت الحقا جزءا من شرعنة حقوق اإلنـسان وتثبيـت نهـج العدالـة ا
وذلـك يعنـي، مـن حيـث تنفيـذ الـسياسات، ارتفـاع حـصة القطـاع . متساوية أمام جميـع المـواطنين

العام من اإلنفاق العام على القضايا االجتماعية من خالل ربط الموازنة بتطوير أنظمة التقاعـد 
  .وزيادة شموليتها ووضع قوانين وبرامج الحماية االجتماعية األخرى

  
                                                           

يعبر عن فلسفة سياسية رأسمالية تحررية، وتكون وظيفة ) المعروف أيضا بمذهب المركزية األدنى للدولة(مذهب الدولة الحارسة    4
بينما الدولة . ت من خالل إنفاذ القانونالدولة فيها حماية األفراد والحفاظ على أمن المجتمع، وضمان حماية العقود التجارية والممتلكا

. تستخدم القمع ضد أفراد المجتمع وتتحكم بنواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للشعب) الشرطية(البوليسية 
wiki/org.wikipedia.ar://httpsالدولة الحارسة والدولة البوليسية .  
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دة االهتمام ببرامج وأنظمة الضمان والحماية االجتماعية فـي الـدول الـصناعية المتقدمـة كـان زيا
  :نتيجة عاملين

 

، 1929األزمــة االقتــصادية البنيويــة التــي تعرضــت لهــا الدولــة الرأســمالية فــي أزمــة عــام / األول
الية الــصناعية، والتــي بــدأت فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ثــم انتقلــت إلــى بــاقي الــدول الرأســم

وهنا جاءت الكينزيـة لتقـدم الحلـول مـن أجـل صـيانة النظـام الرأسـمالي وضـمان تطـوره، وبالتـالي 
أظهرت دور الدولة في السياسات االجتماعية واالقتصادية، وامتد هذا الدور إلى ما بعد الحرب 

  .العالمية الثانية وحتى نهاية الستينات في القرن الماضي
  

لجامحـــة فـــي مواجهـــة النمـــوذج االشـــتراكي الـــذي تمثـــل، وبخاصـــة بعـــد الحـــرب الرغبـــة ا/ الثـــاني
لــذلك جـاءت الحقـوق االجتماعيــة فـي شـكلها المعاصــر . ييتـيڤالعالميـة الثانيـة، فـي النظــام الـسو

فـي إطـار المنافـسة بـين النظـامين الرأسـمالي واالشـتراكي، وكـذلك نتيجـة المـساومة والمفاوضــات 
 .  والنقابات تحت إشراف ورعاية الدولةالتاريخية بين أرباب العمل

  
ونتيجة اختالف المناهج والمدارس االقتصادية حـول الـسياسات االقتـصادية واالجتماعيـة بـرزت 

ومثـــال علـــى ذلـــك، . مـــدارس اقتـــصادية اجتماعيـــة جديـــدة تعـــاكس فـــي فكرهـــا المـــدارس الـــسابقة
تينات وظهــور أزمــة وبــسبب عجــز الكينزيــة عــن حــل مــشكلة الركــود التــضخمي فــي أواخــر الــس

، ظهرت الليبرالية االقتصادية الجديدة التي عارضت بـشدة فكـرة اإلنفـاق علـى 1973النفط عام 
البنــود االجتماعيــة وطالبــت بتخصيــصها وخصخــصتها وتغييــر نظــام المــساهمات بتقليــل نـــسبة 
مــــساهمة الحكومــــة فــــي اإلنفــــاق علــــى البــــرامج االجتماعيــــة، وتجلــــى هــــذا الوضــــع فــــي تــــسلم 

افظين والجمهوريين زمام الـسياسات االقتـصادية فـي كـل مـن بريطانيـا وأميركـا، وتمثـل ذلـك المح
، والثــاني، الــرئيس 1979فــي تيــارين، األول، رئيــسة الــوزراء مارغريــت تاتــشر فــي بريطانيــا عــام 

، حيث تم تخفـيض المـساهمات فـي البـرامج االجتماعيـة مـن 1980األمريكي رونالد ريغان عام 
 ).2006الحمش، (في موازنات تلك الدول % 30ي إلى حوال% 50
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   النموذج الحالي لعالقات الضمان والحماية االجتماعية في الدول2-1-4
  

جــدل فكــري تــاريخي طويــل، وتطــورات اقتــصادية واجتماعيــة متالحقــة، وظهــور قــوى جديــدة فــي 
ـــى مـــزيج مـــن اإلصـــالحات اال ـــل النقابـــات واالتحـــادات، كـــل ذلـــك أدى إل قتـــصادية المجتمـــع مث

أدت هذه االختالفات إلى بـروز . واالجتماعية ولكن بعقائد ووسائل وأدوات مختلفة بين األنظمة
هوية اجتماعية واقتصادية خاصة بكل دولة، لذلك أصبح علماء االجتمـاع يـصنفون الـدول مـن 

 وبحـــسب. ناحيـــة العالقـــة مـــع الـــضمان والرعايـــة االجتماعيـــة وفقـــا للنمـــوذج الـــذي تتبنـــاه الدولـــة
 لهـذه النمـاذج التـي أصـبحت 1980عـام " اسـبينغ أندرسـون"التصنيف الشائع للعالم االجتمـاعي 

الــسمة الطابعــة للــدول فــي رعايتهــا ومــسؤوليتها االجتماعيــة اآلن، ســيتم عــرض هــذه التــصنيفات 
 ):2012صالح (بشكل مختصر في ثالثة نماذج رئيسية كما يلي 

  
بــه بريطانيــا والــذي تكتفــي فيــه الدولــة بتــأمين الحــد األدنــى  النمــوذج الليبرالــي، الــذي تتميــز -أوال

) المؤسـسة اإلنتاجيـة والـشركات الخاصـة(من االحتياجات االجتماعية تاركة للقطاعات األخـرى 
وبالرغم ممـا قيـل عـن خطـة أو تقريـر لـورد بيفريـدج . مهمة تأمين ما يزيد على هذا الحد األدنى

، إال أن خطتــه تبقــى أســاس هــذا النمــوذج، بحكــم )Lord Beverage (1942البريطــاني عــام 
فرضـــه تغطيـــة للمجتمـــع بأســـره بـــضمان حـــد أدنـــى مـــن الـــدخل األساســـي لكـــل فـــرد، مـــع األخـــذ 

 .بالضروريات والتي كان أهمها النظام الصحي

 

ويعتمد النمـوذج الليبرالـي للوظيفـة التوزيعيـة االقتـصادية واالجتماعيـة علـى ثالثـة أسـس، األول، 
ج الدولـــة الحارســـة مـــن خـــالل عـــدم المـــساس بـــأكبر قـــدر ممكـــن مـــن حريـــة األفـــراد إحيـــاء نمـــوذ

ـــات  ًوالجماعـــات وتـــركهم لتنظـــيم الـــسوق وتنظـــيم أنفـــسهم، وهـــذا يعتبـــر دفاعـــا صـــريحا عـــن الفئ ً
ًالمسيطرة اقتصاديا واجتماعيا الثـاني، أن تكـون األولويـة فـي الـسياسات االقتـصادية للـسياسات . ً

ًسات الماليــة، وهــذا يعتبــر تــدخال أقــل بكثيــر فــي الــسياسات االجتماعيــة النقديــة بــدال مــن الــسيا
الثالـث، إعـادة توزيـع الـدخل والثـروة، . وترك الجزء األكبر منها للقطاع الخـاص أو الخصخـصة

الدولة أسـوأ مـن "والتي تعتمد على كفاءة السوق والقطاع الخاص على اعتبار المبدأ القائل بأن 
وهذا أيضا تجسيد لمهام الدولة الحارسة ونقل ممتلكات ومشاريع الدولة ، "يملك، وأسوأ من ينفق
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وهــذا يعتبــر تــدخال أقــل فــي الــسياسات االجتماعيــة والحمايــة االجتماعيــة . إلــى القطــاع الخــاص
 .التي يمكن أن تقدمها الدولة

  
وتمولهـا  النموذج التعاوني الشائع في فرنسا وألمانيـا، والـذي يعتمـد علـى مؤسـسات تـديرها -ثانيا

أطراف العالقة اإلنتاجية، ممثلة بالنقابات العمالية وبنقابـات أربـاب العمـل، وتعتمـد علـى الـدخل 
وال تتــدخل فيــه الدولــة مباشــرة ســوى فــي تــأمين . الــذي يحققــه األفــراد داخــل المؤســسة اإلنتاجيــة

ٕواعانـــة االحتياجـــات غيـــر المرتبطـــة بالعمـــل واإلنتـــاج، مثـــل إعانـــة األســـر بحـــسب عـــدد األوالد، 
 .ًالشرائح األكثر فقرا

 

وبــذلك تــصبح المــشاركة بــين العمــال وأربــاب العمــل هــي أســاس قــانون العمــل وقــوانين الــضمان 
االجتماعي، فتكون ميزانية صـناديق الـضمان االجتمـاعي معتمـدة علـى الحـصص والمـساهمات 

 وتوافقيــة بــين وتكــون إدارة الــصناديق بنــاء علــى رغبــة مــشتركة. المقتطعــة مــن األجــور والرواتــب
 .األطراف في إطار تنظيمي قانوني ضمن قانون الضمان االجتماعي

  

ًالـــذي تلعـــب فيـــه الدولـــة دورا ) نمـــوذج دولـــة الرفـــاه( الـــديمقراطي – النمـــوذج االجتمـــاعي -ًثالثـــا
ًمحوريا مباشرا في تأمين المخاطر االجتماعية، ويهدف إلى محاربة الفقر وتحقيـق درجـة معينـة 

ًالجتماعيــة، الن ذلــك يتــضمن بعــدا أخالقيــا وانــسانيامــن العدالــة ا ً ويــتم ذلــك مــن خــالل سياســة . ًٕ
، ومــن خــالل إعــادة توزيــع الثــروة مــن أجــل تــأمين )اعتمــاد الــضريبة التــصاعدية(ضــريبية فعالــة 

حد أقصى من تغطية الحاجات االجتماعية الناجمـة عـن البطالـة والمـرض والـشيخوخة وحـاالت 
اإلسـكندنافية إلـى  وتنتمـي الـدول . ، باإلضافة إلى تأمين الـصحة والتعلـيمالعسر والفقر المختلفة

 .هذا النمط الذي تزداد فيه بشكل واضح حصة الدولة في اإلنفاق على الخدمات االجتماعية

 

هـو تقليـل التفـاوت بـين ) 2006هـادي، ( الـديمقراطي -إن أحد أهم أهداف النمـوذج االجتمـاعي
ع، عـن طريـق إعـادة توزيـع الـدخل، وبلـوغ درجـة معينـة مـن العدالـة الطبقات والفئات في المجتمـ

إعــادة التوزيــع العمــودي القــائم علــى أســاس أنظمــة : االجتماعيـة، ويــتم تحقيــق ذلــك بــثالث طــرق
ـــاء إلـــى الفقـــراء(الـــضرائب  ـــاة )مـــن األغني ـــى أســـاس دورة حي ٕ، واعـــادة التوزيـــع األفقـــي القـــائم عل
ـــسان  ـــال(اإلن ـــوة واألمومـــةالتقاعـــد، ومخصـــصات األطف ـــرا إعـــادة ...)، ومخصـــصات األب ، وأخي
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ـــى أســـاس المخـــاطر  مخصـــصات الـــضمان الـــصحي وحـــوادث العمـــل وتعويـــضات (التوزيـــع عل
، وتنطــوي هــذه األخيــرة علــى درجــة معينــة مــن التوزيــع العمــودي، ألن مخــاطر المــرض )البطالــة

كان،، لكـن أي سياسـة وحوادث العمل والبطالـة تكـون عـادة واسـعة بـين األوسـاط الفقيـرة مـن الـس
أي أولئك الذين يكونـون ) المعوزة(إلعادة التوزيع تكون بالطبع موجهة إلى الفئات غير المقتدرة 

 ويمثـــل األطفـــال .معرضـــين لعـــوز المـــوارد التـــي يمكـــن الحـــصول عليهـــا مـــن العائلـــة أو الـــسوق
 حتـى اللـوم عـن بطالـة النموذج األمثل لهذه الحالة، فهم لم يختاروا آباءهم الفقـراء، وال يتحملـون

أو عـن مــرض آبــائهم، وال حتــى عـن حــوادث الطــالق التــي تقــع بـين آبــائهم وأمهــاتهم، ولهــذا هــم 
والفئـات األخـرى . أحق من غيرهم من السكان بالرعاية االجتماعية والتمتع بالحقوق االجتماعيـة

، وبسبب زيادة التي تكون معرضة للعوز هي كبار السن والنساء بسبب تدني القدرة على العمل
 .معدالت الطالق وانخفاض معدل الوالدات، على التوالي

 

: لذلك كله  عرف النمط اإلسكندنافي للرعاية والضمان االجتماعي بسمات كثيـرة، والـشائع منهـا
الطريــق الوســط، والــنمط الــشامل، والرعايــة الــسخية، ونمــط تحقيــق حقــوق المواطنــة االجتماعيــة، 

 السياسات الفعالة لالستخدام، ونمط الخدمات الواسعة، ونمط الدولـة ونمط ثنائية الكسب، ونمط
ولكــن مــن بــين أهــم هــذه الــسمات هــي شــمولية الخــدمات االجتماعيــة وعــدالتها، وذلــك . األبويــة

 :بسبب اعتمادها على مبدأين

  
  .اعتبار العدالة االجتماعية مسألة ذات بعد إنساني وأخالقي/ ًأوال

) أي عـــدم التعامـــل مـــع اإلنـــسان كـــسلعة فـــي الـــسوق(ع ســـلعية اإلنـــسان ألنهـــا تتعلـــق بنـــز/ ًثانيـــا
  . وتحريره من رحمة السوق

 

  نماذج أخرى
 

بريطانيا، وأمريكـا، وكنـدا، وغيرهـا مـن الـدول (ًلم يكن نموذج دولة الرفاه مقنعا للعديد من الدول 
يــدة نتيجــة ، التــي غيــرت مــن سياســاتها االجتماعيــة بــسبب تعرضــها إلــى ضــغوط متزا)المتقدمــة

العولمــة، والركــود االقتــصادي، وااليــدولوجيا الــسياسية، وانفتــاح األســواق المحليــة علــى األســواق 
وقد تم توجيه اتهام بأن النظام الرفاهي يؤدي إلى خنق الـسوق . العالمية، وتفشي البطالة والفقر
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الجتماعيــة مقابــل وتقليــل حــوافز العمــل وبالتــالي تقليــل اإلنتاجيــة، لــذلك جــاءت سياســة المعونــة ا
هذا بدوره أدى إلى إيقاف العمل بكثير من عناصر الضمان االجتماعي، واالبتعـاد . العمل فقط

وعـن بـرامج الـضمان االجتمـاعي التقليديـة مـع ) النمـوذج اإلسـكندنافي(عن الدور األبوي للدولـة 
لمعونــــة الحفــــاظ علــــى الحــــد األدنــــى مــــن الحقــــوق االجتماعيــــة، والتوجــــه نحــــو سياســــة اعتبــــار ا

ًاالجتماعية أمـرا تقـديريا حـسب الحالـة  عنـدما 1995ومثـال علـى ذلـك مـا حـدث فـي كنـدا عـام . ً
ًأصــدرت الحكومــة الكنديــة تــشريعا يلغــي خطــة المعونــة الكنديــة التــي كانــت صــادرة بتــشريع عــام 

، حيــث تــم إلغاؤهــا علــى اعتبــار أن هــذه المعونــة كانــت تــشكل حالــة مــن عــدم اإلنــصاف 1966
راد غيــــر محتــــاجين، لــــذلك جــــاء التــــشريع الجديــــد الــــذي يــــنص علــــى تقــــديم الحمايــــة وتطــــال أفــــ

 ).، جامعة مينسوتا2006هادي(االجتماعية حسب تقدير الحاجة 

  

والخالصـــة هنـــا، أن كــــل دولـــة أصـــبحت تنفــــذ سياســـاتها االجتماعيـــة تجــــاه الـــضمان والحمايــــة 
عية، ومن هنا يمكن اعتبار ذلك االجتماعية بصورة مستقلة وحسب رؤيتها االقتصادية واالجتما

ًنموذجا جديدا يختلف عن النماذج الثالثة السابقة ويمازج فيما بينها ً. 

  
   الضمان االجتماعي في دول العالم الثالث 2-1-5
 

تتــشابه العديــد مــن بلــدان العــالم الثالــث فــي القــضايا االجتماعيــة واالقتــصادية مــن حيــث مــدى 
األفــراد علــى ضــمان حقـوقهم االقتــصادية واالجتماعيــة وتــأمين انتـشار الفقــر المــدقع، وعــدم قـدرة 

الحاجـــات باإلضـــافة إلـــى غيـــاب أنظمـــة ضـــمان اجتمـــاعي قابلـــة للتنفيـــذ، وهـــذا الوضـــع يواجهـــه 
يضاف إلى ذلك األزمات الناشئة عن الكوارث الطبيعية والحـروب األهليـة . الماليين من األفراد

 الحالـــة الفلـــسطينية التـــي تتـــشابه مـــع دول العـــالم وفـــي. وعـــدم االســـتقرار الـــسياسي واالقتـــصادي
الثالــث، يمكـــن إضـــافة اآلثـــار الناجمـــة عـــن تبعـــات االنتفاضـــة األولـــى  المتمثلـــة فـــي اســـتنزاف، 
ًوبالتالي تقليص، دور الـروابط االجتماعيـة األسـرية فيمـا بـين األقـارب والتـي كانـت تـشكل مـالذا 

ا المــالذ وتقلــيص دوره يبــرز الحاجــة الماســة يقــدم لهــم العــون وقــت الــشدة والحرمــان، وضــيق هــذ
المـالكي وهــالل، (لوجـود نظـام للـضمان والحمايـة االجتماعيـة فــي األراضـي الفلـسطينية المحتلـة 

1997.( 
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الـــضمان االجتمـــاعي فـــي دول العـــالم الثالـــث يجـــب أن يكـــون مـــن األولويـــات القـــصوى فـــي ســـد 
ستقرار االجتماعي واالقتصادي، بل يعتبـر الحاجات األساسية للمعوزين والسعي نحو التقدم واال
إال أن الوضــع فــي تلــك الــدول غيــر ذلــك، . مــن أهــم الــسياسات التــي تعمــل علــى مكافحــة الفقــر

ولالطـــالع علـــى أوضـــاع أنظمـــة . بـــسبب قـــصور أنظمـــة الـــضمان االجتمـــاعي وعـــدم شـــموليتها
ن جامعــــة الـــضمان االجتمــــاعي، يــــصنف دليـــل الحقــــوق االقتــــصادية واالجتماعيـــة الــــصادر عــــ

مينسوتا خصائص الضمان االجتماعي في الـدول الناميـة، باإلضـافة إلـى تحليـل دراسـة مـواطن 
لـم :*، والتـي يمكـن تلخيـصها بمـا يلـي1998 لتلك األوضاع، ودراسـة الـشريف عـام 2010عام 

ينجح إال عدد محـدود مـن هـذه الـدول فـي إقامـة نظـم شـاملة للـضمان االجتمـاعي تغطـي جميـع 
زى عــــدم نجــــاح الجــــزء اآلخــــر مــــن الــــدول إلــــى األزمــــات االقتــــصادية والــــسياسات األفــــراد، ويعــــ

االجتماعيــة المحــدودة التــي تعتمــد علــى المــساعدات الخارجيــة، باإلضــافة إلــى النظــام الــسياسي 
معظم هذه الدول تستند إلى برامج اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ويتم تقديم .* الذي تتبناه الدولة

يـضاف إلـى ذلـك اتـساع نطـاق الفقـر، واالفتقـار إلـى القـدرات .* وارث فقـطالدعم في حاالت الك
اإلداريــــة، والــــديون العامــــة للدولــــة، وسياســــات اإلصــــالح االقتــــصادي المتواصــــلة بغيــــر نجــــاح 

عدم قدرة أنظمـة التـأمين االجتمـاعي علـى تغطيـة الـسكان غيـر المـشتركين فـي بـرامج .*ملموس
يـصاحب ذلـك تركيبـة . وغيـاب سياسـة العدالـة االجتماعيـةالـضمان بـسبب عـدم الكفايـة الماليـة، 

ديمغرافيــة غيــر مناســبة للتوزيــع الــسكاني حيــث يتركــز االهتمــام علــى المراكــز، وهــذا يعنــي قلــة 
 . اهتمام بالمناطق المهمشة

 

ًكثــرة الفئــات المــستثناة فــي القــوانين، فمــثال، اســتثنت غالبيــة القــوانين العربيــة فئــات عديــدة مــن *
الجتمــاعي مثــل العــاملين فــي الزراعــة، والبحــارة والــصيادين وعمــال الــسفن، والعــاملين الــضمان ا

 .في المنازل، وأفراد أسرة صاحب العمل، والموظفين األجانب

 

لذلك من المهم تغيير النظرة إلى آلية عمل الضمان االجتماعي في هذه الدول على اعتبار أن 
مـــستويات المعيـــشة إلـــى حـــدود بالغـــة التـــدني، الـــضمان االجتمـــاعي يكـــافح الفقـــر ويمنـــع تـــدني 

وتوســيعه ليــشمل شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع، واعتمــاده وســيلة اجتماعيــة وأداة اقتــصادية تعمــل 
هذا الوضع ليس بمعقد إذا ما تم إنشاء نظام ديمقراطي واقتصادي عادل، . على تنمية المجتمع

يــشير تقريــر التنميــة البــشرية . فـاق مدروســةٕوزيـادة االهتمــام بالتنميــة اإلقليميــة واتبــاع سياســات إن
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 فــي األلــف مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي للهنــد، لكــان 3 إلــى أنــه لــو تــم تخــصيص 1991لعــام 
كافيــا لتغطيــة حاجــات مــن يعيــشون تحــت خــط الفقــر، وأيــضا يكفــي لتقــديم ضــمانات اجتماعيــة 

الكفــاف لكــل مــن تنطبــق ٕكافيــة لتغطيــة معاشــات الــشيخوخة واعانــات الحمــل والــوالدة، ومعونــات 
  . عليه شروط الحصول عليها

  
   األهمية االقتصادية ألنظمة الضمان والحماية االجتماعية ودورها في التنمية االقتصادية2-1-6
 

يتبــــين ممــــا ســــبق أن الــــدول التــــي اتبعــــت أنظمــــة ضــــمان اجتمــــاعي شــــاملة لــــم تواجــــه مــــشاكل 
بـت خـالل تـاريخ القـرن العـشرين أن تطبيـق فقـد ث. اقتصادية ملموسة في معالجة الفقـر والبطالـة

أنظمة الضمان االجتماعي في العديد من الدول المتقدمة قد أدى إلى خفض نـسبة الفقـر وعـدم 
المـساواة إلـى أكثـر مـن النـصف، كمـا سـاهم فـي تخفـيض هـذه النـسبة فـي البلـدان الناميـة بـشكل 

ن تغطيــة تكــاليف العــاملين فــي وقــد تمكنــت غانــا والهنــد وناميبيــا مــ. متفــاوت وبقــدر ال بــأس بــه
 ).2010مواطن (االقتصاد غير الرسمي وتقديم تغطية تأمينية لكافة المسنين 

  

نتيجة العتبار السياسات االجتماعية أداه مؤثرة على الناحية االقتـصادية فـي المجتمـع، تعـززت 
عتبـر مـؤتمر القوانين والسياسات االقتصادية التي تـشجع اسـتعمال األدوات االجتماعيـة، حيـث ا

أن النمــاذج المــستدامة القائمــة علــى الــضرائب أو غيرهــا مــن نمــاذج  "2011العمــل الــدولي عــام 
ــــى  الــــضمان االجتمــــاعي، إنمــــا هــــي عناصــــر أساســــية لتحــــسين اإلنتاجيــــة وتعزيــــز االنتقــــال إل

وهـــذا الفهـــم يعتبـــر أن الـــضمان االجتمـــاعي شـــرط مـــسبق للنمـــو االقتـــصادي " االقتـــصاد المـــنظم
 إلـى 2008وقد سارعت العديد من الدول بعد األزمة االقتصادية المالية عـام . ًا عليهوليس عبئ

زيادة فاعلية دور األدوات االجتماعية فـي خطـط الـضمان االجتمـاعي باعتبارهـا محفـزات للنمـو 
ومثبطــات للتـــضخم االقتـــصادي، وعلـــى اعتبــار أنهـــا آليـــة مهمـــة تحمــي العمـــال وتحفـــز الطلـــب 

مـؤتمر العمـل (فقر، وتساهم في نهاية المطاف باسـتدامة النمـو االقتـصادي المحلي وتقلل من ال
 ).2011الدولي، 

  

، علــى أن أنظمــة الــضمان االجتمـــاعي 2011كمــا أكــدت دراســات مــؤتمر العمــل الـــدولي عــام 
خـــالل القـــرن المنـــصرم ســـاعدت علـــى تعزيـــز فعاليـــة اقتـــصادات الـــسوق ورفـــع كفاءتهـــا، حيـــث 
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ًحققت نتائج اجتماعية عادلة وأصبحت جـزء مـن النـسيج األساسـي ساهمت في تنظيم األسواق و
 . القتصادات السوق الناجحة

  

ًساعد هذا الضمان أيضا في تخفيض حاالت عدم اليقين وبالتالي تقليل المخاطر، األمـر الـذي 
إال أن ذلـك لـم . انعكس على تقليل تكاليف المعامالت والصفقات وسـاعد علـى نمـو الـصناعات

. لبلدان النامية بهذا الشكل بـسبب عـدم عدالـة وشـمولية أنظمـة الـضمان االجتمـاعييتحقق في ا
ًوتقوم الدول حاليا بعمل توازن جديد من خالل التوليف بين سياسات االقتصاد الكلي وسياسات 
العمالــة وســوق العمــل والــضمان االجتمــاعي لتحقيــق األهــداف التنمويــة وحمايــة المــواطنين مــن 

الة والعجز والشيخوخة والعوز المفاجئ، وهذا يـتم عبـر إعطـاء وزن أكبـر مخاطر المرض والبط
وتــــشير كافــــة دراســــات منظمــــة العمــــل الدوليــــة بــــشأن تــــأثير الــــضمان . للــــسياسات االجتماعيــــة

االجتمـــــاعي علـــــى األداء االقتـــــصادي بوضـــــوح، إلـــــى أن اإلنفـــــاق علـــــى الجوانـــــب االجتماعيـــــة 
 االقتــصادي واســتحدث فــرص عمــل جديــدة وحــسن والمعونــات المقدمــة عــزز االســتثمار والنمــو

وضع األسواق والميـزان التجـاري للبلـد ورفـع نـسبة إنفـاق األسـر علـى الـسلع والخـدمات الـصحية 
 . والتعليمية

  

لـــذلك كلـــه خرجـــت هـــذه الدراســـات بنتـــائج واســـتنتاجات مفادهـــا أن أنظمـــة الـــضمان االجتمـــاعي 
لنمــو االقتــصادي، وأن الــضمان االجتمــاعي ٕليــست وليــدة النمــو االقتــصادي وانمــا شــرط مــسبق ل

جـــزء مـــن إدارة اقتـــصادات الـــسوق الفعالـــة ومؤســـساتها وتعمـــل علـــى النمـــو الـــسريع بـــين أســـواق 
 ).2011مؤتمر العمل الدولي،(المالية واإلنتاج والعمل 

  
   معايير أنظمة الضمان والحماية االجتماعية المتعارف عليها2-1-7
 

هائي من قبل كافة الدول على المعايير التـي يجـب أن يتـسم بهـا حتى اليوم ليس هناك إجماع ن
ًويعزى هذا إلـى أن المعـايير تعتبـر تفـسيرا للحقـوق الممكـن . نظام الضمان والحماية االجتماعية

 مــا تــم إذا) المعــايير(اكتــسابها والتــي تــدخل ضــمن القــوانين، لــذلك فــان جــزء مــن هــذه الحقــوق 
علــى ســبيل المثــال، . لــة وعلــى مؤســسات الــضمان االجتمــاعيًإقــراره سيــشكل التزامــا علــى الدو

يعبر معيار الشمولية عـن تغطيـة شـاملة للخـدمات لجميـع المقيمـين فـي الدولـة بمـا يـشمل أيـضا 
حــاالت الطــوارئ وظــروف الحيــاة وقــدرة األفــراد علــى الحفــاظ علــى مــستوى معيــشي، والمــرض 
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وحتـى فـي تطبيـق هـذا . ونـة عـيش الكفـافوالعجز والحمل والوالدة، والـشيخوخة، واألطفـال، ومع
المعيـــار لـــم يـــتم التوافـــق علـــى اشـــتمال كافـــة هـــذه الخـــدمات فـــي التغطيـــة، فكـــل جهـــة تـــرى فـــي 
ًالشمولية ما تراه مناسبا ومـا يمكـن تحقيقـه، فـالبعض يطبـق الـشمولية علـى األعـضاء المنتـسبين 

ر الرســـمية مـــن أفـــراد للنظـــام والـــبعض اآلخـــر يطلـــب بـــأن تـــشمل كافـــة القطاعـــات الرســـمية وغيـــ
 . المجتمع والفقراء المهمشين

  

ومــن هــذه المعــايير والتفــسيرات جــاء التبــاين بــين األنظمــة القانونيــة المتعلقــة بالــضمان والحمايــة 
االجتماعيــة فيمــا بــين الــدول، مــع عــدم إغفــال القــدرات االقتــصادية المتفاوتــة للــدول والتــي كانــت 

ًأيضا سببا رئيسيا في تباين تطبيق ً  مبدأ الـشمولية بـين دولـة وأخـرى، بمعنـى أن الـدول المتطـورة ً
 .اقتصاديا هي األقدر على تحقيق هذا المبدأ

  

وقــــد صــــدر العديــــد مــــن اإلعالنــــات العالميــــة واالتفاقيــــات الدوليــــة التــــي تؤكــــد مــــسؤولية الــــدول 
د االقتصادية واالجتماعية تجاه المواطنين حتى أصـبح مطلـب تحقيـق الـضمان االجتمـاعي كأحـ

محمــــد الــــشريف، ( وهــــذه اإلعالنــــات هــــي. الحقــــوق غيــــر القابلــــة للتــــصرف بالنــــسبة للمــــواطنين
1998:( 

  

 الــــصادر عــــن الجمعيــــة 10/12/1948نــــص اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق اإلنــــسان بتــــاريخ  -
ًلكــل فــرد باعتبــاره عــضوا فــي المجتمــع "العامــة لألمــم المتحــدة فــي مادتــه الثانيــة والعــشرين 

لكــل فــرد "كمــا نــصت المــادة الخامــسة والعــشرون علــى أن " جتمــاعيالحــق فــي الــضمان اال
ًالحــق فــي مــستوى معيــشي يكفــي لــضمان صــحته ورفاهيتــه وأيــضا لعائلتــه، وخاصــة علــى 
صعيد الغذاء والملبس والسكن والعالج، وكذلك الحق في الضمان االجتمـاعي فـي حـاالت 

ة ظـــروف خارجـــة عـــن البطالـــة والمـــرض والعجـــز والـــشيخوخة وفقـــدان مـــصدر دخلـــه نتيجـــ
 ".إرادته

بعـــض المنظمـــات المتفرعـــة عـــن األمـــم المتحـــدة مثـــل منظمـــة العمـــل الدوليـــة ركـــزت علـــى  -
تحقيـــق الـــضمان االجتمـــاعي لألفـــراد كأحـــد األهـــداف الرئيـــسية لهـــا، فوضـــعت العديـــد مـــن 

بــــشأن المــــستويات الــــدنيا لألمــــان ) 102(االتفاقيــــات وعلــــى رأســــها االتفاقيــــة الدوليــــة رقــــم 
واعتبـرت هـذه االتفاقيـة هـي أسـاس الـضمان االجتمـاعي ) الحماية االجتماعية(اعي االجتم
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وقـد . ومرجعية عالمية ترتكز عليها الدول في تطبيق أنظمة الـضمان والحمايـة االجتماعيـة
 في مؤتمر العمل الـدولي بعـد مـصادقة الـدول عليهـا، وهـي 1955أقرت هذه االتفاقية عام 

الجتماعيــة للمخــاطر االجتماعيــة المتمثلــة فــي المــرض، تقــضي بوجــوب تغطيــة األنظمــة ا
 .ٕوالبطالة، والشيخوخة، واصابات العمل، والعجز، والوفاة، وأعباء العائلة، واألمومة

على المـستوى العربـي، نـص ميثـاق الجامعـة العربيـة علـى ضـرورة تـوفير الحـد األدنـى مـن  -
 أيـضا 1971بيـة فـي عـام المستوى المعيـشي للمـواطنين، ونـص دسـتور منظمـة العمـل العر

علـــى التـــزام الـــدول األعـــضاء بوضـــع خطـــة لنظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة وحمايـــة العمـــال 
ــــل مــــن المخــــاطر . وعــــائالتهم ــــى األق ــــين عل ــــشمل فقــــط اثن ــــت ت ــــة كان ــــسبة التغطي ولكــــن ن
 المــذكورة أعــاله مــع إعطــاء الــدول الحــق فــي اســتثناء تطبيــق التأمينــات علــى 5االجتماعيــة

 ).1998الشريف (بعض الفئات 
 

ـــات والمواثيـــق واالتفاقيـــات فـــي نـــصوصها علـــى الحـــق فـــي الـــضمان  ـــع هـــذه اإلعالن تؤكـــد جمي
االجتماعي، ولكنها لم تنص على وضع مضمون محدد ومعايير تطبيـق هـذا الحـق، لـذلك تـرك 
لمنظمــــة العمــــل الدوليــــة تحديــــد الــــضوابط واألحكــــام والمعــــايير الجوهريــــة للحــــق فــــي الــــضمان 

فـــي تفـــسير وتحديـــد المعـــايير ) 102(واســـتندت هـــذه المنظمـــة علـــى االتفاقيـــة رقـــم . االجتمـــاعي
ًالخاصة بحقوق الضمان االجتماعي، وترسيخا لهذا التوجـه أوصـت وحثـت لجنـة األمـم المتحـدة 
الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة فـي مناسـبات عديـدة الـدول بالتـصديق علـى 

  .أساسية للدول في طريق االلتزام بتطبيق الحقوق االجتماعيةكخطوة ) 102(االتفاقية 
  

 2007 سـنة، وفـي عـام 20وبقيت مسألة تحديد معايير الضمان االجتماعي مجمـدة ألكثـر مـن 
 علــى أســاس 6وضــعت منظمــة العمــل الدوليــة قاعــدة معــايير الــضمان االجتمــاعي بحكــم واليتهــا

 المعــايير األخــرى التــي صــادق عليهــا حتــى تــوفير التغطيــة للجميــع باإلضــافة إلــى مجموعــة مــن
                                                           

، هي المرجع األساسي 27/3/1971 التي أقرت من قبل وزراء العمل في مؤتمر العمل العربي بتاريخ 1971 لسنة 3االتفاقية رقم    5
لتشريعات التأمين في الدول العربية، وتقضي بأن تتضمن التشريعات الوطنية للتأمينات االجتماعية تغطية تأمينية  الثنين على األقل 

 .إصابات العمل وأمراض المهنة، والمرض، واألمومة، والعجز، والشيخوخة، والوفاة، والبطالة، والمنافع العائلية: يةمن المخاطر التال

تتولى منظمة العمل الدولية باعتبارها وكالة دولية معهودا إليها تحديد وضع معايير العمل الدولية المسؤولية األولية منذ إنشائها في   6
وفي هذا "  ق في الضمان االجتماعي، وأعيد تأكيد هذه الوالية في مناسبات عديدة خالل هذا القرن، عن أعمال الح1919سنة 

مؤتمر العمل الدولي، . 2000 وحتى عام 1952الصدد تم إصدار ثماني اتفاقيات دولية محدثة تتعلق بالضمان االجتماعي منذ عام 
 .، الدورة المائة2011
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، وبعــد مفاوضــات مــع دول عديــدة تــم إرســاء قواعــد ومعــايير 2009وفــي عــام .  دولــة47اآلن 
الــضمان االجتمــاعي األساســية والتــي يمكــن االسترشــاد بهــا عنــد بنــاء أنظمــة ضــمان اجتمــاعي 

 )2012 المالكي،(، )2011مؤتمر العمل الدولي، : (والتي يلخص أهمها بما يلي

  

الشمولية، أي توفير تغطية شاملة، واشتمال الـضمان االجتمـاعي علـى المكونـات الرئيـسية  .1
لكافـــة الـــشرائح مـــن أفـــراد ومقيمـــين وفئـــات عمريـــة وأطفـــال ومـــسنين ومعـــاقين، مـــن خـــالل 
مجموعــة محــددة مــن ضــمانات الــضمان االجتمــاعي الــضرورية، وبمــا يــشمل أيــضا شــمول 

بطالـة، ومـرض، وشـيخوخة، وعجـز، ( المخاطر االجتماعيـة جميع حاالت الطوارئ، وكافة
 ).وفقر، وأطفال، وحمل ووالدة، ومعونة عيش الكفاف

ـــع مـــن  .2 ـــات المجتمـــع، أي أن ينتف ـــع فئ ـــاع ومالئمـــة مـــستويات الـــضمان لجمي ـــة االنتف إمكاني
الـــضمان كـــل مـــن يحتـــاج إليـــه، وينبغـــي أن يـــتم تحديـــد مـــستويات تغطيـــة خدمـــة الـــضمان 

نــاس، مــن جميــع الفئــات العمريــة والمــستويات المختلفــة مــن الــدخل، القــدرة بطريقــة تخــول ال
على شراء الـسلع والخـدمات الـضرورية، وأن يكـون مـستوى الـدخل مـن الـضمان أعلـى مـن 
مــستوى خــط الفقــر للفئــات الــضعيفة، بمعنــى أن تكــون دفعــات الــضمان كافيــة للحــد األدنــى 

 .من العيش كحد أدنى في تحديد مستوى التغطية

االســــتدامة الماليــــة والــــضريبية، وهــــذا يعنــــي وجــــود ضــــمانات كافيــــة لمواجهــــة التحــــويالت  .3
 .االجتماعية للضمان حتى ال ينهار النظام

احتـــرام المـــساواة، أي عـــدم التمييـــز فـــي العـــرق والجـــنس والنـــوع االجتمـــاعي، أو الـــدين، أو  .4
 .الرأي السياسي، أو الوضع االجتماعي واالقتصادي

ـــضمانات ا .5 ـــرام ال ـــة ومنـــصفة للبـــت للـــذين احت ـــة، أي وضـــع قواعـــد واجـــراءات معقول ٕإلجرائي
تنطبــــق علــــيهم شــــروط بــــرامج الــــضمان االجتمــــاعي، ووضــــع قاعــــدة قانونيــــة يــــستند إليهــــا 
المتظلمـــون وتـــوفير فرصـــة اللجـــوء إلـــى القـــضاء بأســـرع وقـــت ممكـــن وأن يـــتم الفـــصل فـــي 

 .القضايا بشكل فعال

لقـدرة علـى إدارة بـرامج الـضمان االجتمـاعي، أو توفر الطابع المؤسـسي واإلداري لـضمان ا .6
 .تحقيق األهداف بشكل تدريجي وفي غضون فترة زمنية محددة
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هـذه هــي المعــايير األساســية التــي يجــب األخــذ بهــا ومراعاتهــا عنــد وضــع قــوانين وبــرامج أنظمــة 
لـــى ٕالــضمان والحمايـــة االجتماعيــة، وهـــي ليــست ملزمـــة لكافــة الـــدول وانمــا يعتمـــد األخــذ بهـــا ع

  .المستوى االقتصادي للبلد ودرجة إنفاذ السياسات االجتماعية لكل بلد
  
  أنظمة الضمان التحديات التي تواجه 2-1-8
 

 والتقارير األمميـة والمحليـة حـول العـالم بتـشابه التحـديات التـي يواجههـا الـضمان 7تفيد الدراسات
مـستوى االقتــصادي بــين االجتمـاعي فــي العــالم، مـع وجــود بعــض االختالفـات بــسبب اخــتالف ال

وتتأثر هذه التحـديات بطريقـة إدارتهـا، وبنوعيـة وطبيعـة المعـايير التـي يـتم تطبيقهـا علـى . الدول
) التــي تلتــزم بهــا الــدول فــي قوانينهــا(أنظمــة الــضمان االجتمــاعي أو الحقــوق التــي تقرهــا الدولــة 

 :وبشكل عام يمكن تلخيص هذه التحديات بما يلي

  
   8 تحدي التغطية-أوال

أنشئ الضمان االجتماعي في األساس لخدمة العاملين بأجر أو براتب، ولكن بعد توسع نطاقـه 
وقــد ظهــرت مــشكلة . ٕوارســائه كحــق للجميــع بــدأت مــشكلة التغطيــة الــشاملة تطفــو علــى الــسطح

وعلـــى الـــرغم مـــن التوقعـــات أن ترتفـــع . التغطيـــة فـــي البلـــدان ذات الـــدخل المتوســـط والمـــنخفض
جتماعي بالتوازي مـع التنميـة االقتـصادية، إال أن ذلـك لـم يحـدث علـى الـرغم تغطية الضمان اال

. ويعــزى الــسبب فــي ذلــك إلــى ضــعف ســبل إنفــاذ القــوانين. مــن وجــود القــوانين واللــوائح التنفيذيــة
وبذلك، بقيت التغطية في أجزاء كبيرة من العالم الثالث مقتصرة على العـاملين بـأجر أو براتـب، 

ت كبيرة من السكان ال تستفيد من أي تغطية أو تستفيد من تغطية جزئية، في حين أن مجموعا
ًوال يزال الضمان االجتمـاعي الـشامل مقتـصرا إلـى حـد كبيـر علـى البلـدان ذات الـدخل المرتفـع، 

فقـــط مـــن ســـكان العـــالم يتمتعـــون بحقـــوق % 28وحـــسب دراســـات منظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــان 
  .التغطية الشاملة

  

                                                           

 وماس 2007، ماس 2011، مؤتمر العمل الدولي عام 2011-2010قرير الضمان االجتماعي عام تقارير منظمة العمل الدولية، ت   7
 .، وغيرها من المراجع2011، عالونة 2010، مواطن 2012

 .يقصد به تغطية جميع المحتاجين في الدولة   8
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  الئمة االجتماعية واالقتصادية تحدي الم-ثانيا

يــرتبط تحــدي التغطيــة بــشكل مباشــر بمفهــوم المالئمــة، فــال يمكــن تقــديم تغطيــة مجديــة وفعالــة 
وكافيــــة إن لــــم تكــــن مالئمــــة وقــــادرة علــــى التغلــــب علــــى المخــــاطر الرئيــــسية لمتطلبــــات الحيــــاة 

اشـــتراكات (ت االجتماعيـــة، وهـــذا يعنـــي أن تكـــون مـــستويات اإلعانـــات والـــضرائب أو المـــساهما
متالئمــة وعادلــة بالعالقــة مــع مــستوى اإلعانــات وتــساعد علــى تحقيــق ) األعــضاء فــي الــضمان

بينمــــا . النتــــائج المتوقعــــة مــــن الــــسياسات االجتماعيــــة، وهــــذا مــــا يــــسمى بالمالئمــــة االجتماعيــــة
 .المالئمة االقتصادية، متعلقة بالسياسات المالية والعمالية التي تخدم األغراض االجتماعية

  

ًوتعتبــر اإلعانــات مالئمــة عنــدما ال تكــون منخفــضة جــدا، ويــستطيع األفــراد العــيش منهــا وتلبيــة 
ًاالحتياجـــــات األساســـــية لألســـــر، وال مرتفعـــــة جـــــدا حينمـــــا يـــــصل مـــــستوى اإلنفـــــاق علـــــى غيـــــر 
المحتــاجين إليهــا إلــى حــد الــضرر االقتــصادي العــام للبلــد ورفــع تكلفــة الــضمان علــى اآلخــرين 

  .الدولةوعلى موازنات 
 

   تحدي التمويل-ثالثا

ويشمل هذا التحـدي مجموعـة مـن المفـاهيم والتـساؤالت التـي ال تـزال بحاجـة إلـى إجابـة، ويمكـن 
  :عرض عناصر ومفاهيم هذا التحدي كما يلي

  

تكلفة الضمان االجتماعي على المساهمين ودرجة التأثير على حياتهم الحالية التـي تعتمـد  -
 .على حجم ونسبة المساهمة

تكلفة الجهة الضامنة أو التي تتكفل بمخاطر الضمان االجتماعي فـي حالـة حـدوث هـزات  -
 .أو فشل في التغطية

تكلفــة رفــع مــستويات اإلنفــاق علــى الجوانــب االجتماعيــة وتــوفير الحيــز المــالي الــالزم، ومــا  -
 .هو حجم الموارد المالية المخصصة للضمان االجتماعي

  

كم تستثمر وتنفق البلدان على الضمان االجتماعي وكيف : السؤال الجوهري في هذا الشأن هو
 َيمول؟
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، أن الــدول المتقدمـة تنفــق 2011وتـشير اإلحـصاءات الــصادرة عـن منظمـة العمــل الدوليـة عـام 
مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي علـى اإلعانـات والخـدمات االجتماعيـة، بينمـا فـي % 30ما نسبته 

ومـرد هـذا االخـتالف بـين الـدول . فقـط% 10إلـى % 4 بـين الدول النامية تتراوح هذه النـسبة مـا
هو أن التحديات المالية للدول المنخفضة الدخل تؤثر بشكل مباشر في نـسبة التغطيـة واإلنفـاق 
علــى الخــدمات االجتماعيــة، حيــث أن اإلنفــاق علــى الــصحة وخــدمات التقاعــد يــشكالن الحيــز 

 . جتماعيةاألكبر من إنفاق الدول النامية على الخدمات اال

  
والخالصة هنا، أن هذه التحديات تتـأثر بـشكل مباشـر بطريقـة إدارتهـا والتعامـل معهـا، إذ يمكـن 
لــإلدارة الجيــدة واإلنفــاذ الفعــال للقــوانين إقامــة نظــم اجتماعيــة شــاملة التغطيــة ومالئمــة حتــى فــي 

ارة سـليمة ظل توفر موارد متواضعة إذا كانت هناك سياسـات اجتماعيـة واقتـصادية مدعومـة بـإد
  .ومبنية على حوار اجتماعي توافقي
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  الفصل الثالث

  مراجعة أنظمة الضمان والحماية االجتماعية وأنواعها المطبقة 

  في فلسطين واألدبيات المحلية
 

 

يوضـــح هـــذا الجـــزء مـــن الدراســـة بـــشكل مقتـــضب واقـــع الـــضمان االجتمـــاعي واألنظمـــة األخـــرى 
 مراحل التغيرات السياسية واإلدارية في فلسطين ما بعد المرتبطة به والتطورات التي تزامنت مع

بــدء االحــتالل اإلســرائيلي، وذلــك مــن خــالل مراجعــة الدراســات المحليــة التــي تتبعــت ورصــدت 
 .موضوع الضمان االجتماعي بكافة أشكاله

  

 ســــنة 68 ـلــــاتعــــرض المجتمــــع الفلــــسطيني إلــــى التــــشتت واللجــــوء وانــــدثرت أجــــزاء منــــه خــــالل 
ًصـبح يعـيش فـي ظـروف صـعبة جـدا، ممـا أدى إلـى فقدانـه الـضمانات االجتماعيـة الماضية، وأ

وفـــي بــــدايات هـــذه الفتــــرة لـــم يكــــن هنـــاك أيــــة . ٕوالعديـــد مـــن حقوقــــه وممتلكاتـــه وازهــــاق األرواح
ضــمانات أو مــساعدات اجتماعيــة أو إعانــات تقــدم ســوى مــا يــتم تقديمــه مــن قبــل وكالــة األمــم 

التــي تولــت مــسؤولية رعايــة شــؤون الالجئــين، مــع ) األونــروا(ن المتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجئــي
تقـــديم بعـــض الـــدول والمؤســـسات الدوليـــة بعـــض المـــساعدات للفلـــسطينيين بهـــدف الحفـــاظ علـــى 

ومـــع اســـتمرار االحـــتالل اإلســـرائيلي وسياســـاته العنـــصرية المعروفـــة والمتعـــددة األوجـــه، . بقـــائهم
يات المعيشة وارتفاع تكلفـة الخـدمات األساسـية، دخل المجتمع الفلسطيني في حالة تردي لمستو

ونــــتج عــــن ذلــــك حالــــة مــــن الفقــــر المــــزمن، والتــــي أدت بــــدورها إلــــى خلــــق مــــشاكل اقتــــصادية 
 .واجتماعية ومن بينها انعدام األمن االجتماعي لفئة كبيرة من السكان

  

كلة الفقــر دفــع هــذا الوضــع العديــد مــن الجهــات المحليــة والدوليــة إلــى التوجــه نحــو معالجــة مــش
. والبطالة من خـالل المـشاريع الممولـة، إال أن ذلـك لـم يحقـق النجـاح المطلـوب حتـى يومنـا هـذا

وكان من بين أحد هذه المعالجات بدء العمـل ببلـورة أنظمـة الـضمان والحمايـة االجتماعيـة، فـتم 
قـــديم التوجـــه نحـــو التوظيـــف فـــي القطـــاع العـــام، أو فـــي وكالـــة الغـــوث الدوليـــة، باإلضـــافة إلـــى ت

ونتيجــة تــسلم الــسلطة . مــساعدات إغاثيــة منهــا مــا هــو طــارئ ومنــه مــا هــو علــى شــكل بــرامج
، ومــــع مــــرور الــــسنوات تزايــــد 1993عــــام " أوســــلو"الفلــــسطينية صــــالحياتها بعــــد توقيــــع اتفاقيــــة 
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فـــي متابعـــة أعمالهـــا وتقـــديم " األونـــروا"االهتمـــام بموضـــوع الـــضمان االجتمـــاعي، مـــع اســـتمرار 
مـن مجمــوع الــسكان، بينمـا انتقلــت الخــدمات االجتماعيـة للجــزء المتبقــي % 40 خـدماتها لحــوالي

مـواطن، (من مجمـوع الـسكان إلـى الـسلطة الفلـسطينية التـي لـم تـستطع تغطيـة جميـع المـواطنين 
2010.( 

  

بعد ذلك، بدأ موضـوع الحمايـة االجتماعيـة يأخـذ الطـابع الرسـمي وشـبه الرسـمي، فبـدأت مرحلـة 
م اجتمــاعي رســمي تتــواله الــسلطة الفلــسطينية عبــر التنــسيق مــع الجهــات التحــول مــن نظــام دعــ

الدوليــة، إلــى أنظمــة حمايــة وضــمان اجتمــاعي ســنت بقــوانين فلــسطينية، إلــى مــساعدات عينيــة 
ـــــة  ـــــة ومؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني، ووزارة التنمي ـــــر جهـــــات دولي ونقديـــــة شـــــبه رســـــمية تـــــتم عب

لتــي تقــدم مــساعدات اجتماعيــة مثــل لجــان الزكــاة االجتماعيــة، باإلضــافة إلــى الجهــات األخــرى ا
والتكافل االجتماعي األسري، وبرامج خدمات الرعاية الصحية والتعليمية مـن بعـض المؤسـسات 

ولكن على الـرغم مـن تمكـن هـذه اآلليـات مـن تقـديم المـساعدات وجـزء . األهلية المحلية والدولية
 علـى مــر الـسنيين، إال أن معظمهــا كــان مـن الحمايــة االجتماعيـة لمئــات اآلالف مـن المــواطنين

ــم تــصل إلــى مــستوى نظــام ضــمان اجتمــاعي يــوفر الحــد األدنــى مــن  بمثابــة إعانــات طارئــة ول
 . االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيني بشكل مستمر

  
  األنظمة االجتماعية المطبقة في فلسطين واألطر القانونية لها3-1
 

متعلقــــة بوضــــع الــــضمان االجتمــــاعي والحمايــــة االجتماعيــــة فــــي األراضــــي تــــشير الدراســــات ال
الفلسطينية إلى أن هناك مزيج من برامج ذات طابع مؤسسي بنصوص قانونية متنوعة الجهات 

علـــى شـــكل ) غيـــر ممأســـسة(، وأخـــرى )مثـــل قـــانون العمـــل الفلـــسطيني، وقـــانون التقاعـــد العـــام(
ويمكـن اسـتخالص أنظمـة الـضمان االجتمـاعي . معونات وبـرامج متنوعـة وذات أهـداف مختلفـة

 :وعرضها وفقا للتقسيم التالي

  
   األنظمة الرسمية3-1-1
  

يمكـــن النظـــر إلـــى األنظمـــة الثالثـــة التاليـــة علـــى أنهـــا أنظمـــة رســـمية وثابتـــة فـــي اطـــر قانونيـــة 
واضحة، وهي مسئولة عن تغطية شريحة معينة من المواطنين، بينما يندرج ما تبقى من أنظمة 
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حت إطار برامج محددة بهدف أو تاريخ، ومساعدات طارئة أو عادية، وسياسات حكوميـة يـتم ت
. إقرارهــا بقــانون الموازنــة أو بقــرارات مجلــس الــوزراء، وهــذه تغطــي شــريحة أخــرى مــن المــواطنين

لـذلك يقـصد . وال تزال هناك شريحة أخرى من المواطنين بحاجة إلى رعاية أو حمايـة اجتماعيـة
لرسمية في فلسطين تلك التي تعمل وفقا لقوانين وتشريعات محددة وهي ثالثة أنظمـة باألنظمة ا

 :كما يلي

  
   أنظمة الحماية االجتماعية في القطاع العام.1
 

بــدأ تطــور المفهــوم الحــديث ألنظمــة الــضمان االجتمــاعي بــالتوازي مــع تطــور أنظمــة الــضمان 
ًاألردن، وذلـك نظـرا لحكـم هـذه الـدول االجتماعي في الدول العربية المحيطة، وبخاصـة مـصر و

فـتم فـي قطـاع غـزة إنـشاء أول صـندوق للتقاعـد الحكـومي . ألجزاء من فلـسطين فـي ذلـك الوقـت
 تحـــت اإلدارة المـــصرية، وتـــاله فـــي الـــضفة الغربيـــة صـــندوق تقاعـــد حكـــومي عـــام 1954عـــام 
 . الشهريمن الراتب% 7 تحت اإلدارة األردنية وكانت فيه نسبة مساهمة المشترك 1959

  

بـدأت مرحلـة أخـرى مـن ) احـتالل غـزة والـضفة الغربيـة بمـا فيهـا شـرقي القـدس (1967بعد عام 
مراحل نظام التقاعد المطبقة على المـوظفين، وتميـزت هـذه المرحلـة بتراجـع فـي تطبيـق القـوانين 

فـيض ، وشهدت المنافع المكتسبة حالة من الجمود والتراجـع مـع تخ)األردنية والمصرية(السارية 
من الراتب، إضافة إلى إصدار الحـاكم العـسكري اإلسـرائيلي % 2إلى % 7نسبة المساهمة من 

 والقاضي بتعطيـل قـانون التـأمين 1967 لسنة 133 األمر العسكري رقم 15/12/1967بتاريخ 
، لتعــود مديريــة 1/1/1969، واســتمر هــذا التعطيــل حتــى تــاريخ 1964 لــسنة 8والمعاشــات رقــم 

هيئــة التقاعــد (شــات تــزاول عملهــا الــسابق والبــدء بإعــادة تطبيــق القــوانين الــسارية التــأمين والمعا
 .  9)2016العامة الفلسطينية، 
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وبعــد قــدوم الــسلطة الفلــسطينية، تــم إنــشاء ثالثــة أنظمــة تقاعــد تحــت إدارة وزارة الماليــة والهيئــة 
هــذه الــصناديق . قاعــدينالعامــة للتقاعــد والمعاشــات لتقــديم الخــدمات االجتماعيــة للمــوظفين المت

 :هي

  

 .صندوق تقاعد الموظفين المدنيين في الضفة الغربية -

 .صندوق التقاعد للموظفين المدنيين في قطاع غزة -

 .صندوق التقاعد للموظفين العسكريين في السلطة الفلسطينية -

 

، مـن القـوى العاملـة الفلـسطينية تـستفيد مـن هـذه األنظمـة% 15وتشير الدراسات إلى أن حوالي 
وبــسبب انعــدام االســتدامة الماليــة ظهــر عجــز كبيــر فــي .  ألــف موظــف160أي مــا يزيــد علــى 

 في قطاع غزة لوحـدها األمـر الـذي اسـتدعى 2003 مليون دوالر عام 300الصناديق زاد على 
وبــسبب هــذا الوضــع عملــت الــسلطة الفلــسطينية علــى . وجــوب إيجــاد حــل أو عمــل إصــالحات

دة على هذه الصناديق من خالل تغيير نسبة مساهمة الـسلطة ٕإدخال إصالحات واجراءات جدي
أو % 7فــي الــصناديق، وتعــديل مــستوى األعمــار للمــستفيدين، ووضــع مــساهمة إجباريــة بقيمــة 

من الراتب األساسي، باإلضافة إلـى إخـراج حـساب االقتطاعـات مـن الرواتـب مـن الموازنـة % 6
هيئـة التقاعـد، وبـشكل منـتظم كحـساب ) حـساب(العامة للسلطة الفلسطينية وتحويله إلـى موازنـة 

ـــسلطة  ـــة، وبالتـــالي أصـــبحت هيئـــة التقاعـــد خـــارج إطـــار موازنـــة ال مـــستقل ويخـــضع إلدارة الهيئ
وعلــى الــرغم مــن هــذه اإلصــالحات، إال أن صــندوق التقاعــد بقــي يعــاني مــن عجــز . الفلــسطينية

 التقاعــد إلــى هيئــة مــالي كبيــر، وذلــك بــسبب عــدم قــدرة وزارة الماليــة علــى تحويــل مخصــصات
ًالتقاعــد والمعاشــات بــشكل منــتظم، هــذا فــضال عــن زيــادة أعبــاء الــصندوق بــسبب إحالــة أعــداد 
كبيرة من األسرى المحررين والعائدين إلى صندوق التقاعد دون أن يكونوا قـد دفعـوا مـساهماتهم 

ســتدانة رافــق ذلـك مــرور الـسلطة بظــروف ماليـة صــعبة أدت إلـى اللجــوء إلـى اال. فـي الـصندوق
 ).2010مواطن، (من هذا الصندوق 

  

ونتيجة تفاقم هذا الوضع، عملت السلطة الفلسطينية على إدراج إصالح أنظمة التقاعد كأولوية 
، وذلــك فــي ســياق التناســق مــا بــين القـــوانين ذات 2010-2008فــي خطــة اإلصــالح والتنميــة 

البـشرية المؤهلـة إلدارة الـصندوق، العالقة مثل قانون العمل وقـانون التأمينـات، وتـأمين القـدرات 
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وضــــمان االســــتدامة الماليــــة واســــتقاللية هــــذا الــــصندوق بهــــدف تحقيــــق ضــــمان التنفيــــذ وتقــــديم 
الخدمات للمستفيدين علـى أسـاس دراسـات اكتواريـة تـوازن بـين نـسبة االشـتراك ومـستوى المنفعـة 

 .وشروط أخرى

  
  ي أنظمة الحماية االجتماعية في القطاع الخاص واألهل.2
 

، دون تطـــوير 2000تعتمـــد هـــذه األنظمـــة بـــشكل أساســـي علـــى قـــانون العمـــل الفلـــسطيني لعـــام 
ألنظمــــة حمايــــة اجتماعيــــة شــــاملة حتــــى اآلن، وكــــل مــــا فــــي األمــــر أن الــــشركات والمؤســــسات 

وحتى البلديات ومؤسسات الحكـم . الخاصة تقوم بتقديم مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل
أما الجامعات فإنها . على هذا النهج للموظفين الموجودين قبل قدوم السلطةالمحلي فإنها تسير 

تعتمـــد علـــى أنظمـــة تقاعـــد وادخـــار مختلفـــة مـــع التعـــويض اإللزامـــي لنهايـــة الخدمـــة، مـــع وجـــود 
 .اختالف لألنظمة ما بين جامعة وأخرى

  
  وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين. 3
  

لقة بالحماية االجتماعية واستحدثت أنظمة وقوانين طورت هذه الوكالة عبر الزمن أنظمتها المتع
، 2002وابتـداء مـن عـام ). االدخـار االختيـاري(خاصة بها، وأدخلت مفهوم المساهمة الطوعية 

) المفـوض العـام(وتقوم المفوضـية العليـا . سمحت الوكالة للمساهمين بسحب مدخراتهم الطوعية
ي هــذه الــصناديق، ويــتم توزيــع األربــاح علــى باإلشــراف علــى الــسياسة االســتثمارية لالســتثمار فــ

مـــن مـــوظفي % 70(معظـــم المـــستفيدين مـــن هـــذه المنظمـــة هـــم مـــن قطـــاع التعلـــيم . المـــوظفين
كمـا تقـدم هـذه .  ألف موظف في الضفة الغربية وقطـاع غـزة20الذي يشكل أكثر من ) األونروا

 .المؤسسة مساعدات اجتماعية دائمة إلى الفقراء في مخيمات الالجئين

  
   األنظمة غير الرسمية3-1-2
 

ٕويقــصد بهــا تلــك األنظمــة التــي ال تــستند إلــى إطــار قــانوني، وانمــا تــدخل فــي بــاب المــساعدات 
واإلعانات االجتماعية الموجهة إلـى األسـر واألفـراد غيـر المقتـدرين، إضـافة إلـى بعـض البـرامج 

 علـى أنهـا بـرامج رعايـة الصحية والتعليمية لشريحة معينة من المجتمع، والتـي عـادة مـا تـصنف



 32 

ويمكـن حـصر . اجتماعية تخدم مرحلة زمنية محددة أو حاالت طارئـة وليـست حمايـة اجتماعيـة
 :برامج الرعاية االجتماعية بما يلي

  

بـــــرامج المـــــساعدات االجتماعيـــــة للمؤســـــسات الدوليـــــة مثـــــل االتحـــــاد األوروبـــــي، والوكالـــــة  .1
 ألــف 180اســتفاد منــه حــوالي (مــم المتحــدة األمريكيــة للتنميــة، وبرنــامج الغــذاء العــالمي لأل

ـــــى"، و )2009فلـــــسطيني عـــــام  ـــــدعم الالجئـــــين فـــــي الـــــشرق األدن " المؤســـــسة األميركيـــــة ل
وتقـــوم هـــذه المؤســـسات بتقـــديم بـــرامج لـــدعم . التـــي تقـــدم مـــساعدات للفقـــراء، وغيرهـــا)أنيـــرا(

 العـــائالت التعلـــيم المهنـــي والعـــالي والتـــدريب لفئـــات اجتماعيـــة محـــددة، مثـــل بـــرامج تمكـــين
ًالمحرومــة اقتــصاديا واجتماعيــا مــن خــالل دعمهــم إلنــشاء مــشاريع صــغيرة، باإلضــافة إلــى  ً

وينفـذ . برامج المساعدات االجتماعية النقديـة فـي إطـار المـساعدات الطارئـة وغيـر الطارئـة
 .جزء من هذه البرامج عبر وزارة التنمية االجتماعية، أو وزارتي الزراعة والعمل

ل االجتماعي، وهذا ينطبق أكثر على كبار السن الذين لم يكونـوا مـوظفين وال أنظمة التكاف .2
يوجد لديهم ادخار أو دخل كاف، وهي تتم عبر آليات الـضمان االجتمـاعي التقليديـة التـي 

لكـــن هـــذه اآلليــة غيـــر شـــاملة وغيـــر كافيـــة ومرتبطـــة بـــسلوك . يتكفــل بهـــا األبنـــاء واألقـــارب
ية اجتماعية أو ضـمان اجتمـاعي مـستدام، لـذلك جـاءت اجتماعي محدد، فهي ال تقدم حما

الــدعوة إلــى تخــصيص راتــب تقاعــدي لكــل مــواطن يزيــد عمــره علــى ســن معــين أســوة ببــاقي 
" بورتالند ترسـت"وهذا ما أوصت به دراسة لمؤسسة . أنظمة الحماية االجتماعية في العالم

ء نظــام تقاعــد لكبــار وتقــارير اقتــصادية حــول اإلصــالح االجتمــاعي والتــي دعــت إلــى إنــشا
 ).2010مواطن، (السن أو تأسيس صندوق تقاعد المواطن غير الموظف 

وتــستهدف هــذه الــسياسات . بــرامج الرعايــة االجتماعيــة المقــررة بــسياسات وقــرارات حكوميــة .3
شريحة خاصة من المجتمع الفلسطيني تتمثل في الفئات المهمـشة، والمحتـاجين، وعـائالت 

وتقـــــوم بتقـــــديم . لـــــشهداء، وأســـــر الـــــشهداء، واألســـــرى المحـــــرريناألســـــرى الفلـــــسطينيين، وا
مـــساعدات عينيـــة ونقديـــة، والـــبعض مـــن العـــائالت يخـــصص لهـــا راتـــب شـــهري عبـــر وزارة 
الماليــة بالتنــسيق مــع كــل مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة والعمــل واألســرى، حــسب مقتــضى 

يفها للوصــول إلــى األســر الحــال حيــث تقــوم هــذه الــوزارات بتحديــد الفئــات المــستفيدة وتــصن
 .التي تعيش تحت خط الفقر
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كانــــت وال زالـــت المؤســـسات األهليـــة والجمعيــــات . بـــرامج ومـــساعدات المؤســـسات األهليـــة .4
ًالخيريـــــة المحليـــــة، باإلضـــــافة إلـــــى المؤســـــسات األهليـــــة الدوليـــــة تـــــشكل مـــــصدرا أساســـــيا 

التي تـستهدف الفقـراء وقد بلغ عدد المؤسسات األهلية . للمساعدات االجتماعية الفلسطينية
 بمـا فيهـا لجـان الزكـاة، وقـد ارتفـع هـذا 2009 مؤسـسة حتـى عـام 926في فلسطين حوالي 

لقـاء مـع الـسيد داوود الـديك، وكيـل (، 2015 مؤسـسة عـام 1000العدد ليصل إلى حـوالي 
ًوتركـــز هـــذه المؤســـسات علـــى الفئـــات األشـــد فقـــرا فـــي منـــاطق ). وزارة التنميـــة االجتماعيـــة

 ).2012ماس، (محددة ووفقا لمعايير يتم إتباعها من قبل هذه المؤسسات جغرافية 

 
  

  االجتماعية   الدراسات المحلية التي تناولت أنظمة الضمان والحماية3-2
 

ًتقــدم الدراســات الــسابقة إطــارا نظريــا لموضــوع الــضمان االجتمــاعي، وتبــين التجــارب التاريخيــة  ً
االقتصادي االجتماعي له في بعض الدول، ومن هنا تطور وفلسفة الضمان االجتماعي والبعد 

يتناول هذا الجزء ماهية األنظمة االجتماعية المطبقة في . تنبع األهمية الخاصة لهذه الدراسات
وتــوفر هــذه الدراســات . فلـسطين وتطورهــا، والمالحظــات النقديــة التــي أوردتهــا الدراســات المحليــة

ًأيـــضا إطـــارا نظريـــا وعمليـــا عـــن الوضـــع ا ً ً لفلـــسطيني، حيـــث ســـيتم عـــرض أهـــم الدراســـات التـــي ً
تناولــت هــذا الموضــوع مــع إلقــاء الــضوء علــى التفاصــيل الهامــة ألنظمــة الــضمان االجتمــاعي، 

 :وذلك وفقا للدراسات التالية

  
 )1998الشريف، ( دراسة -أوال

تبـين هـذه الدراسـة أن خـدمات الـضمان االجتمـاعي قــد توزعـت فـي فلـسطين علـى ثـالث جهــات 
االجتماعيـــة، والتـــي تعنـــى بتقـــديم المـــساعدات ) الـــشؤون(ية تتمثـــل أوال فـــي، وزارة التنميـــة رئيـــس

ًثانيـا، وزارة . للعائالت الفقيرة والمحتاجة، واألرامل واأليتام والمعاقين، ودفع رواتب أسر الـشهداء
جـزء الصحة، التي بدأت بتطوير نظام التأمين الصحي الذي يتم تمويلـه باشـتراكات المنتـسبين و

ويــتم معالجــة المــستفيدين مــن التــأمين الــصحي الحكــومي فــي . منــه يمــول مــن ميزانيــة الــسلطة
المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، والتي ال زالت تعاني من مـشاكل فـي تـوفير الخـدمات 

ًثالثــا، وزارة العمــل التــي . العالجيــة واألدويــة نتيجــة قلــة الميزانيــات المخصــصة لتطــوير القطــاع
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والتـي مـن مهامهـا التحـضير لوضـع اإلطـار القـانوني " إدارة عامة للتأمينات االجتماعيـة"أت أنش
ٕللــضمان االجتمــاعي، واعــداد مــشاريع القــوانين واألنظمــة الالزمــة لــذلك، والعمــل علــى اإلعــداد 

 . والتحضير لقيام مؤسسة عامة للتأمينات االجتماعية

 

 ) 2011عالونة،( دراسة -ثانيا

إلــى أن أنظمـــة وقــوانين التقاعـــد فــي فلـــسطين قــد تطـــورت خــالل ثـــالث مراحـــل، تــشير الدراســـة 
كحــال بــاقي القــوانين؛ مرحلــة مــا قبــل االحــتالل اإلســرائيلي، والتــي طبقــت فيهــا القــوانين األردنيــة 

، ومرحلـــة االحـــتالل 1967فـــي الـــضفة الغربيـــة والقـــوانين المـــصرية فـــي قطـــاع غـــزة حتـــى عـــام 
ألوامـر العـسكرية اإلسـرائيلية مـع تعـديل القـوانين الـسابقة بمـا يخـدم اإلسرائيلي، حيث تم تطبيـق ا

تليهمـا المرحلـة الثالثـة والتـي تمتـد . 1994-1967األهداف االستيطانية لالحـتالل خـالل الفتـرة 
وفيمــا . منــذ نــشوء الــسلطة الوطنيــة ومحــاوالت اإلصــالح التــي شــملت القــوانين المتعلقــة بالتقاعــد

 :اسةيلي أهم ما جاء في الدر

  
تقاعد القطاع العام، تلخص الدراسة أهم الفروقـات بـين قـانوني التقاعـد العـام الـساريين فـي  .1

 :كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يلي
 

ًبدايـــة تظهـــر الفروقـــات فـــي مـــساهمات الموظـــف وفقـــا لكـــل قـــانون حيـــث كانـــت وفقـــا  - ً
ساســي حتــى عــام مــن األجــر أو الراتــب األ% 7للقــانون المطبــق فــي الــضفة الغربيــة 

في المقابل، بلغت نسبة االقتطاع . ًاعتبارا من نفس العام% 2، وخفضت إلى 1987
  . وفق القانون المطبق في قطاع غزة% 10من الراتب األساسي للعامل 

ــم يطالــب القــانون رقــم  -  الحكومــة 1959لــسنة ) 34(مــن ناحيــة مــساهمة الحكومــة، فل
 الــساري فــي 1964لــسنة ) 8(لقــانون رقــم بالمــساهمة فــي نظــام التقاعــد، بينمــا حــدد ا

  .من الراتب األساس% 12.5قطاع غزة مشاركة الحكومة في النظام التقاعدي بـ 
بالنــسبة للمنتفعــين أو المــستحقين  للراتــب التقاعــدي، فقــد تــشابه القانونــان فــي اإلقــرار  -

) 8(وأضــاف القــانون رقــم . بحــق كــل مــن األبنــاء، والزوجــة، والبنــات غيــر المتزوجــات
  . الوالدين واألخوة المعالين إلى قائمة المستفيدين1964لسنة 

  .لم يورد أي من القانونين أية مواد بشأن معالجة التضخم -
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ً عامـا، أمـا بالنـسبة للتقاعـد المبكـر 60بالنسبة لسن التقاعد، توافق القانونان على انـه  -
ه يستحق للعامل  الساري في الضفة الغربية ان1959لعام ) 34(فقد حدد القانون رقم 

 سـنة وفـق 20 سنة من الخدمة على األقل وبقرار من مجلس الـوزراء، مقابـل 15بعد 
أمـــا فـــي حالـــة التقاعـــد المبكـــر دون إتمـــام ســـنوات الخدمـــة . القـــانون الـــساري فـــي غـــزة

المطلوبـــة، فقـــد حـــدد القـــانون األردنـــي أن العامـــل يـــستحق مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة فقـــط 
أمـا القـانون المـصري فقـد حـدد صـرف مكافـأة . حـد أعلـىحسب عدد سنوات العمـل وب

 . من آخر راتب عن كل سنة خدمة% 15نهاية الخدمة ب 

أمــا فيمــا يخــص المعاملــة الــضريبية بخــصوص راتــب التقاعــد ومــساهمات الموظــف،  -
فتوافــق القانونــان فــي إعفائهمــا لمــساهمات الموظــف مــن الــضريبة، لكنهمــا اختلفــا فــي 

ب التقاعــدي للــضرائب، حيــث أعفــى القــانون المــصري الراتــب إعفــاء أو إخــضاع الراتــ
  . التقاعدي من الضريبة على عكس القانون األردني

مــن الراتــب التقاعــدي األصــلي مــوزع علــيهم بالتــساوي فـــي % 50مــا يــستحقه الورثــة  -
، أمــــا القــــانون المــــصري رقــــم 1959لعــــام ) 34(حالــــة تطبيــــق القــــانون األردنــــي رقــــم 

 أعطى كامل مبلغ التقاعد للورثة ويوزع حسب جدول خـاص  فقد1954لسنة ) 311(
  . ًويبدأ بالتناقص حسب وضع المستحقين شرعا

ًأخيــــرا، يتمثــــل الفــــرق األخيــــر بــــين القــــانونين فــــي موضــــوع تقاعــــد العجــــز الــــصحي  -
 بـــأن العامـــل 1964لـــسنة ) 8(للمـــصنفين والوفـــاة، حيـــث أقـــر القـــانون األردنـــي رقـــم 

معـاش التقاعــدي مهمـا كانــت فتـرة الخدمــة وبحـد أدنــى المـصاب أو المتـوفى يــستحق ال
ًمن متوسط المرتبات، أو على أساس عدد السنوات مضافا إليها عدد السنوات % 40

 فقد أقر أن تقاعد العجز الصحي 1959لسنة ) 34(أما القانون رقم . المتبقية للتقاعد
المـستحق  سـنوات علـى األقـل، فيحـصل علـى الراتـب التقاعـدي 10يستحق لمـن خـدم 

 . أو ثلث آخر راتب أيهما أعلى

 

 :ترتيبات التقاعد المنبثقة عن قانون العمل وتشمل التغطيات التالية .2

التغطية من خالل الجامعات الفلسطينية والمؤسـسات األهليـة التـي تتبـع نفـس النظـام،  -
 .وتشمل التغطية مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى صناديق التوفير

 .تحادات المهنيةالتغطية من خالل اال -
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 .التغطية من خالل شركات القطاع الخاص -

 

بتــــــاريخ : الحقــــــوق التقاعديــــــة للعمــــــال الفلــــــسطينيين العــــــاملين فــــــي االقتــــــصاد اإلســــــرائيلي .3
، قــــررت الحكومــــة اإلســــرائيلية اعتبــــار العمــــال الفلــــسطينيين الــــذين يــــدخلون 8/10/1970

ـــاألجور إســـرائيل للعمـــل متـــساويين فـــي الحقـــوق مـــع المـــواطنين اإلســـر ائيليين فيمـــا يتعلـــق ب
ًوالعالوات، حتى وان كان ذلك نظريا كما تشير الدراسة وبناء علـى هـذا القـرار، تـم إنـشاء . ٕ

وكــذلك، . فـي إسـرائيل تــنظم عمليـة دفـع الرواتــب مـن خاللهـا" خدمـة التــشغيل"وحـدة تـدعى 
ن ســـواء ترتـــب علـــى العمـــال الفلـــسطينيين فـــي إســـرائيل نفـــس مـــساهمات العمـــال اإلســـرائيليي

أي أن خدمــة . المقــرة بقــانون العمــل أو المقــرة باالتفاقيــة التــي تفــرض المــساواة فــي الحقــوق
التــشغيل كانــت تقـــوم بخــصم قيمــة التـــأمين الــوطني مــن أجـــور العمــال الفلــسطينيين بـــنفس 

مـن ناحيـة أخـرى، ال يتمتـع العامـل .  النسبة التي تخصمها من رواتب العمال اإلسـرائيليين
جميــع الحقــوق التــي يتمتــع بهــا اإلســرائيلي وفــق نظــام التــأمين الــوطني، حيــث الفلــسطيني ب

أي أنـه يحـرم مـن . تنحصر حقوقه في تأمين الحوادث وتـأمين إفـالس صـاحب العمـل فقـط
ـــــصحي،  ـــــأمين البطالـــــة، وتقاعـــــد الـــــشيخوخة، وتقاعـــــد العجـــــز ال امتيـــــازات األفـــــراد مثـــــل ت

دمـــة الـــدخل المكمـــل الممنوحـــة ومخصـــصات األطفـــال، وخدمـــة التمـــريض والممرضـــات وخ
يضاف إلى ذلك منح العمـال الفلـسطينيين فـي . ضمن امتيازات التأمين الوطني اإلسرائيلي

وترتـب . إسرائيل الحق باالسـتفادة مـن نـوعين مـن التـأمين همـا الـشيخوخة والعجـز الـصحي
الــذي (مــن مجمــوع الرواتــب لــصالح صــندوق الــضمان االجتمــاعي % 6علــى ذلــك اقتطــاع 

 ). إنشاؤه في فلسطينسيتم
 

وللمزيـــد مـــن التوضـــيح حـــول اســـتقطاعات األجـــور مـــن العمـــال فـــي إســـرائيل، تنـــاول العـــدد   
 هذا الموضوع بنوع 2013عام " ماس"من المراقب االقتصادي الربعي الصادر عن ) 33(

، "أيــن تــذهب االســتقطاعات مــن أجــور العمــال فــي إســرائيل؟" مــن التفــصيل تحــت عنــوان 
 :رضه كما يليوالذي يمكن ع

  

 وبدء تدفق العمـال منهمـا للعمـل فـي 1967عقب االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع في   
أن يؤدي ) الهستدروت(السوق اإلسرائيلية الجذابة، خشي االتحاد العام للعمال في إسرائيل 

ولهـذا . ًهذا التدفق إلى االنعكاس سـلبا علـى األجـور والمزايـا المكتـسبة للعمـال اإلسـرائيليين



 37 

الـسبب ضــغطت الهــستدروت بقــوة علــى الحكومــة إلصــدار تــشريعات تحــول دون أن يحقــق 
ًأرباب العمل اإلسرائيليون مزايا من توظيف عمـال مـن الـضفة والقطـاع عوضـا عـن عمـال 

  .إسرائيليين
  

ً قـــرارا يـــنص علـــى أن يـــتم 1970اســـتجابت الحكومـــة لهـــذه الـــضغوط وأصـــدرت فـــي العـــام   
فة والقطـاع، فيمـا يتعلـق بمـدفوعات الـضمان االجتمـاعي والـصحي التعامل مـع عمـال الـض

ومن المفارقات الملفتـة للنظـر أن هـذا القـرار، . والتقاعد، بشكل مطابق للعمال اإلسرائيليين
علـى الـرغم مـن المـساواة الظـاهرة، وضـع أسـاس المعاملـة التمييزيـة لعمـال الـضفة والقطـاع 

ن القــرار فــرض التكــافؤ فــي تكــاليف قــوة العمــل ويعــود الــسبب فــي ذلــك إلــى أ. فــي إســرائيل
علــى أربــاب العمــل بــين عمــال الــضفة والقطــاع مــن جهــة، والعمــال اإلســرائيليين مــن جهــة 

  .ثانية، ولكنه لم يفرض التكافؤ في المنافع التي يحصل عليها العمال
  

 ًوفـــي واقـــع األمـــر أن الهـــستدروت كـــان مهتمـــا بتعـــادل التكـــاليف علـــى أربـــاب العمـــل دون  
وحتــى يــتم . االهتمــام بــاألجور والمزايــا الفعليــة التــي يحــصل عليهــا عمــال الــضفة والقطــاع

ـــافع قامـــت إســـرائيل بفـــرض ضـــريبة تـــدعى  ضـــريبة "تحقيـــق تكـــافؤ فـــي التكـــاليف دون المن
ُ، وقيمتهــا تعــادل الفــرق بــين مــا يــستقطع مــن العمــال اإلســرائيليين وأربــاب العمــل 10"المعادلــة

ُ الكامل وبين ما يستقطع من أجـر عمـال الـضفة والقطـاع وأربـاب لقاء الضمان االجتماعي
ـــي يحـــصلون عليهـــا ـــضمانات المحـــدودة الت ـــاء ال ـــى أن . العمـــل لق تـــنص هـــذه الـــضريبة عل

بالمقارنــة مــع نــسبة % 1االســتقطاع مــن أجــور العمــال الفلــسطينيين يجــب أن ال يزيــد عــن 
هـذا يعنـي .  وأربـاب العمـلمـن األجـور تؤخـذ مـن العمـال% 12استقطاع فعلية كانت تبلـغ 

  .من األجر% 11في هذه الحالة تبلغ " ضريبة المعادلة"أن 
  

، وأن عــدد عمــال الــضفة والقطــاع فــي إســرائيل %11وبــافتراض أن ضــريبة المعادلــة تبلــغ   
وبـأجر ) الرقم الفعلي أعلى من هـذا بكثيـر( ألف عامل يعمل باستمرار70 كان 1994قبل 

                                                           

ً إطارا رسميا على بعض الحقوق العمالية المستقطعة من األجور، 1994أضفى بروتوكول باريس االقتصادي عام : ضريبة المعادلة   10 ً
ًستقوم إسرائيل شهريا بتحويل استقطاعات المعادلة، كما : "س على التالي من المادة السابعة في بروتوكول باري3حيث نصت الفقرة 

وسيتم استخدام هذه التحويالت ألغراض الضمان االجتماعي والخدمات ... ّهي معرفة بالتشريعات اإلسرائيلية، إلى السلطة الفلسطينية
ومبالغ المعادلة التي سيتم تحويلها . في إسرائيل وعائالتهمالصحية التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون 

 ".ستكون المبالغ التي يتم استقطاعها من أجور العمال ومن أرباب العمل عقب توقيع هذا االتفاق
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، فــإن المبلــغ المتــراكم فــي هــذا الحــساب )ألــف فــي الــسنة 36( شــيكل 3،000شــهري يبلــغ 
هــذا المبلــغ، إلــى جانــب . 1994-1970 مليــار شــيكل خــالل 6.5فقــط يكــون قــد بلــغ نحــو 

  .مبالغ أخرى، مازال ينتظر التسوية لصالح عمال الضفة والقطاع وعائالتهم
  

لــغ المتــراكم يزيــد أمـا بالنــسبة الســتقطاعات المعاشــات التقاعديــة مــن أجـور العمــال فــإن المب  
ولقــد تجمعــت معظــم هــذه المليــارات فــي شــركات .  مليــار شــيكل خــالل ذات الفتــرة10علــى 

ًوعلــى الــرغم مــن أن عــددا مــن العمــال فــي الــضفة . التــأمين التقاعــدي التابعــة للهــستدروت
 سنوات على األقل قبـل وصـولهم 10الذين عملوا (والقطاع حصلوا على معاشات تقاعدية 

أو علـــى تــوفيراتهم كمبـــالغ مقطوعــة عنـــد نهايــة الخدمـــة، إال أن غالبيـــة ) اعــدإلــى ســـن التق
المراجع التي درست األمر تذكر أن العدد األكبـر مـن العمـال لـم يـستفد مـن االسـتقطاعات 
ٕالتقاعديــــــة، وان كــــــل مــــــن حــــــاول التنقيــــــب عــــــن هــــــذا األمــــــر، ســــــواء مــــــن الــــــسياسيين أو 

اطعة حول المبـالغ الطائلـة التـي تراكمـت ومـن األكاديميين، لم يستطع التوصل إلى نتائج ق
  .الذي استفاد منها

  

أمـــا أشــــكال الــــضمان االجتمــــاعي األخــــرى، مثــــل تعويــــضات البطالــــة ومــــدفوعات التقاعــــد   
اإلضافية ومساعدات األطفال والضمان الصحي وغيرها، فإن عمال الضفة والقطـاع غيـر 

فــــي األراضــــي " باإلقامــــة"ة ًمــــؤهلين للحــــصول عليهــــا نظــــرا ألنهــــا أشــــكال ضــــمان مرهونــــ
هذا هو السبب الذي كان يجعـل توظيـف عمـال الـضفة والقطـاع أرخـص علـى . اإلسرائيلية

ًرب العمــــل اإلســــرائيلي، إذ أنــــه لــــم يكــــن مــــضطرا لتــــأمين هــــؤالء العمــــال فــــي الــــضمانات 
  .االجتماعية غير المؤهلين لها

  

ل الـضفة والقطـاع الـذين يعرض الجدول التالي االستقطاعات التـي تطبـق علـى أجـور عمـا  
ومن المفتـرض أن تـسري هـذه االسـتقطاعات أيـضا علـى أجـور . ًيعملون في إسرائيل حاليا

العمال في المستعمرات اإلسـرائيلية، تبعـا لقـرار المحكمـة العليـا اإلسـرائيلية بـضرورة تطبيـق 
ربيـــة ًقــانون العمــل اإلســـرائيلي أيــضا علــى العمـــال الفلــسطينيين فــي مـــستعمرات الــضفة الغ

 مــــن المراقــــب االقتــــصادي واالجتمــــاعي الــــصادر عــــن 2011 تمــــوز – 25انظــــر العــــدد (
  ").ماس"
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  جدول  مساهمات أرباب العمل واالقتطاعات من أجور عمال الضفة 

  )2013(والقطاع في إسرائيل 
  

  مكونات صندوق التأمينات
مساهمة رب 

  العمل
اقتطاعات من أجر 

  العامل
  المجموع

  %17.5  %5.5  %12.0  ية المعاشات التقاعد
  %2.5    %2.5  المغادرة المرضية

  %4.0    %4.0  اإلجازات
  %0.25    %0.25  تأمين حوادث العمل
  %0.8    %0.8  *تطوير قطاع البناء
  %24.25  %5.5  %18.75  إجمالي الصندوق
  %1.33  %0.61  %0.72  )فقط ثالثة أنواع(التامين الوطني 

  %11  %6.39  %4.71  "ضريبة المعادلة"
  %0.8  %0.8    اشتراك الهستدروت

ًوفقا لمستوى الدخل     ضرائب الدخل
  والخصومات

  

   شيكل93   شيكل93    طابع الصحة/ختم
      %24.18  اإلجمالي

، عــدد 2013المراقــب االقتـصادي عــام " مـاس"معهــد أبحـاث الــسياسات االقتـصادية الفلــسطيني : المـصدر
  )2(، صندوق رقم 33

   .البناء والتشييداستقطاع فقط من أجور عمال *
  

ـــالغ المجمعـــة فـــي الحـــساب    ـــل المب ـــام بتحوي ـــه، وبـــسبب رفـــض إســـرائيل القي ـــك كل نتيجـــة ذل
الخــاص لتغطيــة المــستحقات التقاعديــة لهــؤالء بحجــة عــدم إنــشاء نظــام تقاعــدي يــضمن أن 
يحـــصل كـــل عامـــل بـــشكل فـــردي علـــى حقوقـــه التقاعديـــة، فكـــان مـــن الـــضروري بـــأن تقـــوم 

ـــى تـــتمكن مـــن اســـترجاع مبـــالغ التقاعـــد الـــسلطة بتأســـيس الـــصند وق التقاعـــدي للعمـــال حت
المتراكمــة فــي إســرائيل وأن تقــوم بــإدارة الــصناديق التقاعديــة لــصالح االقتــصاد الفلــسطيني 

  .ولصالح العمال الفلسطينيين
  
 مبادرات وقوانين إلصالح أنظمة التقاعد في فلسطين .4

سـواء كانـت مبـادرات ذاتيـة . ت مختلفـةأشارت الدراسة إلى بروز عـدة مبـادرات قادتهـا جهـا  
مـــن وزارة الماليـــة ووزارة العمـــل، أو مبـــادرات مؤســـسات دوليـــة مثـــل مبـــادرة صـــندوق النقـــد 
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، أو قـانون التقاعـد )16(الدولي، أو قانون التأمين والمعاشات لقـوى األمـن الفلـسطيني رقـم 
مبـــادرة مؤســـسة ٕ، واصـــالح تقاعـــد القطـــاع غيـــر الحكـــومي، أو 2005لعـــام ) 7(العـــام رقـــم 

 . بورتالند ترست، أو مبادرة بنك فلسطين، أو مبادرة مؤسسة مواطن

  

ســعت هــذه المبــادرات إلــى إصــالح أنظمــة التقاعــد فــي فلــسطين وتوحيــد القــوانين المنظمــة   
لهذا القطاع أسوة بالقطاعات األخرى، وذلك من خالل رغبة وزارة المالية في توحيد أنظمة 

من ثم االنتقال إلى إصـالح أنظمـة التقاعـد ونهايـة الخدمـة فـي القطـاع ًالتقاعد العام أوال، و
لم ينتج عن هذه المبـادرات إال تعميـق . ًالخاص، وصوال إلى نظام ضمان اجتماعي شامل

، كــان 2011الفجـوة بــين األنظمــة الموجــودة، وجعــل اإلصـالح أكثــر صــعوبة، فحتــى العــام 
 :هنالك األنظمة التقاعدية التالية

  

 . سنة45 ـتقاعد المدني للعاملين في القطاع العام لمن هم فوق سن النظام ال .1

 . سنة45 ـنظام التأمين والمعاشات للعاملين في القطاع العام لمن هم فوق سن ال .2

 .2005لسنة ) 7(نظام تقاعد القطاع العام المنبثق عن قانون التقاعد الموحد رقم  .3

 .2004لسنة ) 16(لفلسطيني رقم نظام التامين والمعاشات لمنتسبي قوات األمن ا .4

نظــــام المكافــــآت والتقاعــــد ألعــــضاء المجلــــس التــــشريعي والــــوزراء والمحــــافظين لــــسنة  .5
2005. 

إلحاق القطاع الخاص واألهلي بنظام التقاعد العام المنبثق عن قانون التقاعد الموحـد  .6
 . بشكل اختياري2005لسنة ) 7(رقم 

 

 في إقرار نظام تقاعـد 2011لدراسة المذكورة عام ولم تفلح هذه الجهود حتى تاريخ إعداد ا  
للعــاملين فــي القطــاع غيــر الحكــومي يتمتــع بمزايــا قريبــة مــن نظــام تقاعــد مــوظفي القطــاع 
العـــام، وبقـــي القطـــاع غيــــر الحكـــومي إلـــى حينـــه يعمــــل بموجـــب تـــشريعات قـــانون العمــــل 

  .باإلضافة إلى ما يرد في اتفاقيات وعقود العمل
  

ة إلــى التبــاين الكبيــر فــي مكونــات وأساســيات هــذه األنظمــة مــن ناحيــة كمــا أشــارت الدراســ  
وفــي ظــل هــذا التعــدد . المــساهمات، والمــشاركات، واالمتيــازات، والمنــافع التقاعديــة األخــرى

والتـشرذم واالخـتالف فـي القـوانين أوكلـت مهمـة إدارة جميـع هـذه القـوانين إلـى هيئـة التقاعـد 
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، بعــد أن 2005لــسنة ) 7(انون التقاعــد الموحــد رقــم الفلــسطينية التــي أســست بنــاء علــى قــ
ٕونتيجـة لظـروف سياســية وماليـة واداريـة واســتثمارية . تحولـت عـن هيئـة التــأمين والمعاشـات

 ترجــع و. وقانونيــة غايــة فــي الــصعوبة لــم تــتمكن هيئــة التقاعــد مــن إصــدار اللــوائح التنفيذيــة
 الــضمان االجتمــاعي إلــى غيــاب الدراســة ســبب تعــدد األنظمــة والقــوانين الناظمــة لموضــوع

رؤية واضـحة لـدى الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية حـول موضـوع الـضمان االجتمـاعي بـشكل 
كمـا أن إصـالح أنظمـة التقاعـد لـيس ضـمن األجنـدة التنمويـة . عام، والتقاعد بشكل خـاص

-2008للـسلطة الفلـسطينية، حيـث غــاب هـذا القطـاع مـن خطــة التنميـة الوطنيـة للــسنوات 
2010 . 

  

  :وتقترح الدراسة عدة توصيات لتوحيد هذه القوانين نذكر منها  
إصدار الحكومة لوثيقة ملزمة حول رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لمفهوم التقاعـد،  -

وضـرورة وضــع إســتراتيجية محــددة لإلصــالح وتحديــد أهــدافها بعــد التــشاور مــع جميــع 
 .ةاألطراف المحلية والدولية والخبراء وأصحاب العالق

ــــوفير  - ــــشهرية ووضــــع برنــــامج لت التــــزام الحكومــــة بتحويــــل مــــستحقات هيئــــة التقاعــــد ال
 .االلتزامات المترتبة على األعضاء المشتركين من الفترات السابقة

توحيد إدارة أنظمـة التقاعـد فـي هيئـة التقاعـد الفلـسطينية وتزويـدها بكـل مـا تحتـاج مـن  -
 .موارد إدارية ومالية وأنظمة ولوائح قانونية

تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتقـديم خطـة إلصـالح أنظمـة التقاعـد فـي كـل مـن القطـاع  -
 . العام والقطاع غير الحكومي

 

  )1997حامد والبطمة، (  دراسة -ًثالثا
ركزت الدراسة على أن الضمان االجتماعي يجب أن يقدم التقاعد كجزء من نظام حماية شامل 

األرجنتــين والكثيــر مــن دول العــالم، أو علــى أســاس ًيــوفر حقوقــا منتظمــة للمتقاعــدين، كمــا فــي 
ومــن تجــارب دول أخــرى، يمكــن تأســيس نظــام التقاعــد بنــاء . الحاجــة الماديــة، كمــا فــي أســتراليا

كـــذلك، يمكـــن أن يتكـــون برنـــامج . علـــى الحقـــوق المرتبطـــة بالـــسجل الـــوظيفي أو بالمـــساهمات
ٕواســرائيل؛ حيــث تقــدم الــشريحة الــضمان االجتمــاعي مــن شــريحتين، كمــا فــي المملكــة المتحــدة 

ًاألولى حقوقا منتظمة لكافة المتقاعدين، وتقدم الشريحة الثانية حقوقا مرتبطة بمساهماتهم ً. 
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كما تـربط الدراسـة بـين الدولـة وحقـوق المـواطنين ودور صـناديق التقاعـد، وتـشير إلـى أن فعاليـة 
ناحيـة الفتـرة الالزمـة لبدايـة القوانين هي التي تحكم صناديق التقاعد وسـوق العمـل، خاصـة مـن 

الفتــرة التــي يجــب أن تمــر قبــل أن يــستطيع العامــل االنــضمام إلــى صــندوق التقاعــد (العــضوية 
الفتــرة التــي يجــب أن تمــر قبــل أن (وفتــرة بدايــة االســتفادة مــن راتــب التقاعــد ) التــابع لمــستخدمه

 ). قيستطيع المشترك الحصول على حقوق التقاعد التي تجمعت له في الصندو

  

أما عن تجارب الـدول مـن ناحيـة إلزاميـة نظـام التقاعـد، فتظهـر الدراسـة التبـاين بـين هـذه الـدول 
، مقابـل %4ًحيث في إيطاليا مثال ال تتعدى نسبة العمال الملزمين باالشتراك في نظـام التقاعـد 

وهريـة في أستراليا، وال زالت هذه األنظمـة مطبقـة لغايـة اليـوم مـع وجـود تعـديالت غيـر ج% 92
كمــا تناولــت الدراســـة محدوديــة دور صـــناديق التقاعــد فـــي . علــى القــوانين والنـــسب الــواردة فيهـــا

الـــدول الناميـــة، مـــع وجـــود مؤشـــرات علـــى أن دورهـــا سيتـــصاعد خـــالل الـــسنوات القادمـــة بهـــدف 
الــتخلص التــدريجي مــن أنظمــة الــضمان االجتمــاعي القائمــة علــى الــدفع للمــواطنين والمــساهمين 

ـــد الحاجـــ ة، وهـــذا يعنـــي عـــدم اشـــتمال أنظمـــة الـــضمان االجتمـــاعي علـــى الحقـــوق المتعلقـــة عن
بالرفاهية ودفع حقوق المواطنين على اعتبار أنها حقوق تستحق الدفع بغض النظر سواء كـانوا 

 .وذلك بشكل خاص في أمريكا الالتينية بسبب األعباء الكبيرة لهـذه األنظمـة. بحاجة إليها أم ال
قاعـــد تتجـــه نحـــو نظـــام المــساهمة اإللزاميـــة المحـــدودة، مثـــل تـــشيلي، حيـــث كمــا أن صـــناديق الت

من رواتبهم من اجل اسـتثمارها عـن % 10 ـيطلب بحسب القانون من العاملين فيها المساهمة ب
طريق شركة خاصة يختارونها وعند التقاعد يكـون لهـم الحـق فـي راتـب تقاعـدي منـتظم ومـرتبط 

 .بالتضخم

  

، ومــدى تغطيــة القطــاع 1997بــة صــناديق التقاعــد المحليــة حتــى عــام وتــشير الدراســة إلــى تجر
العــام للتــأمين االجتمــاعي، حيــث استعرضــت نــوعين مــن صــناديق التقاعــد التــي كانــت متـــوفرة 
حينها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما صـندوق التقاعـد المبنـي علـى أسـاس الـدفع المـسبق 

  . ًغزة، كما وضح سابقافي الضفة الغربية، وصندوق ممول في قطاع 
  

 الــدوائر الرســـمية فــي عــدة قطاعـــات هــي الــصحة، والتعلـــيم، 1994غطــى النظامــان قبـــل عــام 
وغطـــــى النظـــــام . والتجــــارة، والـــــصناعة، والميـــــاه، والـــــصرف الــــصحي، والماليـــــة، والمواصـــــالت



 43 

ــم ت ــديات، والمجــالس القرويــة التــي ل كــن المعمــول بــه فــي غــزة إضــافة إلــى الــدوائر الرســمية البل
 غطـا النظامـان دوائـر لـم تكـن موجـودة تحـت 1994وبعد عـام . مغطاة في نظام الضفة الغربية

التغطيـــة فـــي كـــال . الحكـــم اإلســـرائيلي، مثـــل وزارات التخطـــيط، والداخليـــة، والرياضـــة والـــشباب
فقط ، أي أنهما لم يشمال عمال المياومـة والعـاملين " المستخدمين والمصنفين "النظامين طالت 

  .بعقود
  

 ســنوات مــن 10ًيــستطيع موظفــو الخدمــة المدنيــة التقاعــد مبكــرا فــي حــال المــرض بــشرط إتمــام 
 سنة من الخدمة أما 15ويستطيع الموظف طلب اإلحالة على التقاعد بعد . الخدمة على األقل

ٕ ســنوات مــن الخدمــة فإنــه يــستحق مكافــأة نهايــة الخدمــة، واذا 10إذا أنهــى الموظــف عملــة قبــل 
أمـا إذا تـوفي . مـن مخصـصات التقاعـد% 50 سنوات فإن أسرته تتلقـى 10 بعد توفي الموظف

  .قبل ذلك فتتلقى األسرة تعويضات نهاية الخدمة فقط
  

  مقترحات وتوصيات الدراسة

تقتــرح الدراســة عــدد مــن الخيــارات لنظــام التقاعــد فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة مــستمدة مــن 
الـسياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي الفلـسطيني، وذلـك تجارب دول مختلفة وتناقشها في السياق 

  :على النحو التالي
  

بدايـــة تقتـــرح نظـــام تقاعـــد أكثـــر فعاليـــة، مـــن حيـــث تـــوفيره لكافـــة شـــرائحه الحـــق فـــي راتـــب  -
إال أنهــا . تقاعـدي، وأن يـتم تأســيس صـندوق ادخــار وطنـي مركــزي، أسـوة بتجربــة سـنغافورة

الخيـار األمثـل، فـي ظـل حالـة عـدم االسـتقرار في ذات الوقت تعتبـر أن هـذا الخيـار لـيس ب
  . وعدم اليقين الموجودة في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة

ًكما تقترح أيضا، تشجيع الشركات والمنظمات األهلية الدخول في اتحادات صـناعية كبيـرة  -
وتـــرى انـــه الخيـــار األمثـــل .  وتأســـيس صـــندوق تقاعـــد يغطـــي كافـــة مـــستخدمي كـــل اتحـــاد

إال أن البـدء بتطبيقـه يتطلـب . اقعيـة فـي ظـل ظـروف الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزةواألكثر و
تطــــوير أنظمــــة عمــــل ومراقبــــة لــــصناديق التقاعــــد والمؤســــسات التــــي تبيــــع حقــــوق التقاعــــد 

  .المنتظمة
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واالقتراح األخير الذي قدمته الدراسة، يتمثل في تأسيس نظام تقاعد شخصي إلزامـي علـى  -
يــة، وبموجــب هــذا النظــام يقــوم العمــال بفــتح حــسابات تقاعــد فــي غــرار بلــدان أمريكــا الالتين

ثــم يــستخدم العامــل األمــوال المتراكمــة فــي حــسابه لــشراء . صــناديق خاصــة مــن اختيــارهم
ًإال أنــه يبقــى أيــضا اقتراحــا غيــر واقعــي، مــن حيــث أنــه . الحــق فــي راتــب تقاعــدي منــتظم ً

   .يفترض توفر معرفة كافية لدى الناس باألمور المالية
أمــا عــن دور التــأمين فــي تقــديم الرعايــة الــصحية، فتــشير الدراســة إلــى امــتالك كافــة الــدول  -

التــي عملــت (الــصناعية المتقدمــة بــرامج تــأمين صــحي وطنــي، باســتثناء الواليــات المتحــدة 
يقـوم العمـال ). 11 على إدخـال تغيـرات جوهريـة علـى النظـام الـصحي2010ًمؤخرا في عام 

ـــأمين خاصـــةوأصـــحاب العمـــل فـــي أمريكـــا ـــامج تـــأمين مـــن خـــالل شـــركات ت ـــل برن .  بتموي
وبالتـــالي فـــان عـــدد كبيـــر مـــن الـــشركات الـــصغيرة والعـــاطلين عـــن العمـــل لـــن يتمكنـــوا مـــن 

أما في الـدول . امتالك تأمين صحي، لعدم قدرتهم على دفع تكلفة بوالص التأمين الخاص
لكبيــر مــن العــاملين فــي ًالناميــة فــان تغطيــة التــأمين الــصحي محــدودة جــدا، بــسبب العــدد ا

بالتالي من الصعب إدخالهم فـي التـأمين بـسبب عـدم انتظـام . القطاع غير الرسمي والريف
وعليــــه، فــــإن التــــأمين الــــصحي بالغالــــب محــــدود بمــــوظفي الدولــــة وأمــــاكن العمــــل . دخلهــــم

وتبـــين الدراســـة وجـــود نظـــامين متـــوازيين للتـــأمين الـــصحي فـــي فلـــسطين، . الرســـمية الكبيـــرة
 الــصحي الحكــومي الــذي يغطــي كافــة العــاملين الرســميين فــي مؤســسات الــسلطة، التــأمين

إضــافة . وعــدد محــدود مــن المنظمــات األهليــة، والــشركات الخاصــة، واألســر بــشكل فــردي
ــــة للمؤســــسات  ــــأمين جماعي ــــوالص ت ــــع ب ــــذي يبي ــــصحي الخــــاص، ال ــــأمين ال ــــى نظــــام الت إل

فـــي ســـنة (لـــضفة والقطـــاع مـــن األســـر فـــي ا% 44.3ًويغطـــي النظامـــان معـــا . والـــشركات
وتــشير الدراســة إلــى أن هــذه النــسبة جيــدة مقارنــة بالــدول الناميــة األخــرى التــي ). الدراســة

  %.55تتراوح فيها حول 

                                                           

ركية فشلت ، لكن اإلدارات األمي1940إلى تعديل نظام الرعاية الصحية عام " روزفلت"دعا الرئيس األميركي الراحل : مالحظة المؤلف   11
 نجحت اإلدارة األمريكية بسن 2010وفي عام . ً أيضا1993عام " بيل كلينتون"في سن تشريع بهذا االتجاه، كما حدث لخطة الرئيس 

، وذلك من 2019للمواطنين بحلول عام % 95قانون باراك أوبا ما للرعاية الصحية، والذي يهدف إلى توفير تأمين صحي بنسبة 
حيث ألزمت الحكومة . لرعاية الصحية، وبذلك تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحيةخالل تقليل تكاليف ا

ًالمواطنين بتأمين أنفسهم صحيا وفرضت غرامات فدرالية على المخالفين، وغرامات على الشركات التي تضم خمسين عامال فأكثر إذا 
 وتمنع اشتراكهم في  عن الحد األدنى لألجور الية للفئات الفقيرة والذين تقل رواتبهملم تؤمنهم، باإلضافة إلى تخصيص مساعدات فدر

 (www.aljazera.net/incyclopedia/healthmedicine).نظام التأمين الصحي
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وتــشير الدراســة إلــى أن إلــزام أصــحاب العمــل بتــأمين مــستخدميهم مــن خــالل نظــام تــأمين  -
علقـة بالتكلفـة المرتفعـة صحي وطني شامل يعتبر الطريقة األمثل للتعامل مع المـشاكل المت

إال أن العمــل بهــذا . للتـأمين الــصحي الخــاص، بنــاء علــى تجربـة الــدول الــصناعية والناميــة
التوجـــه يواجـــه صـــعوبة كبيـــرة فـــي تطبيقـــه فـــي الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، نتيجـــة الكلفـــة 

 إضــافة إلــى النــسب المرتفعــة للبطالــة والعمــل غيــر الرســمي ، األمــر. التأسيــسية المرتفعــة
  . الذي يحد من إمكانية جمع المساهمات

  
  )2010مواطن (نحو قانون ضمان اجتماعي لفلسطين " دراسة -رابعا

تتنــاول هــذه الدراســة مقتــرح مــشروع أو وثيقــة مبــادئ علــى شــكل نــصوص قانونيــة لمــا يجــب أن 
يكــون عليــه نظــام وقــانون الــضمان االجتمــاعي الفلــسطيني المــستقبلي، والتــي تــضمنها التقريـــر 

نحـو : "، بعنـوان2010فـي العـام " مـواطن"لذي أعدته المؤسسة الفلـسطينية لدراسـة الديمقراطيـة ا
هــدف التقريــر بــشكل رئيــسي إلــى إبــراز موضــوع الــضمان ". قــانون ضــمان اجتمــاعي لفلــسطين

ًاالجتمــاعي فــي فلــسطين واثــراء النقــاش حولــه، تمهيــدا إلقــرار قــانون اجتمــاعي عــصري، يلبــي  ٕ
ية للفلـــسطينيين فـــي األرض المحتلـــة، ويـــسهم فـــي تحقيـــق مبـــادئ العدالــــة االحتياجـــات األساســـ

وعـرض التقريــر لهـذا الغــرض، مقتـرح مــسودة مـشروع قــانون الـضمان االجتمــاعي، . االجتماعيـة
وثيقة مبـادئ لـسياسة الـضمان االجتمـاعي "ودعا أصحاب القرار العتمادها بعد استيفاء النقاش 

 النظام الديمقراطي الذي يجب أن ال يغطـي فقـط الحقـوق ، وذلك في إطار شمولية"في فلسطين
ويمكن تلخيص أهم مـا جـاء فـي . المدنية والسياسية، بل أيضا الحقوق االقتصادية واالجتماعية

  :هذه الوثيقة بما يلي
  

تــضمن التقريــر باإلضــافة إلــى وثيقــة المبــادئ األساســية التــي ســيجري تلخيــصها فــي هــذه  -
ع القــــانون ســــابقة الــــذكر؛ مجموعــــة دراســــات حــــول أنظمــــة الورقــــة، ومقتــــرح مــــسودة مــــشرو

ـــــة التحتيـــــة  ـــــة، ودراســـــة حـــــول محـــــددات واقـــــع البني ـــــضمان االجتمـــــاعي فـــــي دول مقارن ال
 لبنــــــاء شــــــبكة الحمايــــــة االجتماعيــــــة الفلــــــسطينية،  الديمغرافيــــــةاالقتــــــصادية واالجتماعيــــــة 

ا بــشأن مــدى واســتطالع رأي أصــحاب المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة والمــستخدمين فيهــ
ًاسـتعدادهم لالنـضمام لنظـام التأمينــات االجتماعيـة فـي حـال إقــراره، فـضال عـن ورقـة أوليــة 
حول تجربة برامج الرعاية االجتماعية فـي فلـسطين، بحيـث تـضع هـذه الدراسـات بـين يـدي 
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صاحب القـرار صـورة نظريـة ورقميـة عـن وضـع الحمايـة االجتماعيـة فـي فلـسطين، ويكـون 
مة فـــي مـــساعدة أصـــحاب القـــرار باتخـــاذ الـــسياسات والقـــرارات المناســـبة مـــن شـــأنها المـــساه

  . المبنية على الواقع واحتياجاته
بالعودة إلى وثيقـة المبـادئ األساسـية، فقـد تـضمنت، أربعـة مبـادئ أو شـروط أساسـية لبنـاء  -

نظام شامل للضمان االجتمـاعي فـي فلـسطين، وهـي مبـادئ متعلقـة بنطـاق تطبيـق القـانون 
لخدمات التي يغطيها، والفئات واألشخاص المشمولين بأحكامه، ومبادئ متعلقة من حيث ا

بنسب المستحقات للمستفيدين، وأخرى بموارد النظام، باإلضافة إلى مبادئ متعلقـة بالجـسم 
  . الذي سيختص بإدارة النظام

  

فيمــا يتعلــق بالخــدمات التــي يجــب أن يــشتمل عليهــا نظــام الــضمان االجتمــاعي، فهــي بحــسب 
تأمينــات إلزاميــة أساســية، تتمثــل فــي تــأمين التقاعــد، والعجــز الكلــي والجزئــي، والوفــاة، : لوثيقــةا

ــــــة ــــــات والمــــــساعدات . ٕواصــــــابات العمــــــل، والبطال ــــــل فــــــي المعون ــــــة، تتمث ومــــــساعدات اجتماعي
االجتماعية المقدمة لكبار السن ممـن لـيس لهـم دخـل تقاعـدي، ومعونـات ومـساعدات اجتماعيـة 

باإلضـافة إلـى رزم إضـافية لتحـسين مـستوى الحيـاة، . لتي ال دخل وال معيل لهالألسرة المعوزة ا
المــرض واألمومــة، وأي تأمينــات تتــضمنها اللــوائح بهــذا الخــصوص، مــع : ذكــرت الوثيقــة منهــا

الجـــسم (إشـــارتها فـــي هـــذا الـــسياق إلـــى تنظـــيم هـــذه التأمينـــات بموجـــب لـــوائح تعـــدها المؤســـسة 
أمـا الفئـات واألشـخاص . ، ويـصدرها مجلـس الـوزراء)جتمـاعيالمختص بإدارة نظام الضمان اال

الذين يجب أن يـشملهم النظـام بأحكامـه، فقـد أوضـحت الوثيقـة أن معظـم شـرائح المجتمـع يجـب 
ــــر المنظمــــة،  ــــي القطاعــــات المنظمــــة، أو غي ًأن تــــستفيد مــــن النظــــام، ســــواء العــــاملين مــــنهم ف

فيما يتعلق بالمساعدات االجتماعية، علـى باإلضافة إلى أصحاب العمل، والمواطنين المعوزين 
أن يـــتم مراعـــاة التـــدرج الزمنـــي فـــي تطبيـــق النظـــام واختيـــار الفئـــات االجتماعيـــة، واإلحالـــة إلـــى 
ًالتشريعات الثانوية فيما يتعلـق بـبعض الخـدمات والتأمينـات ذات العالقـة بـالرزم االختياريـة وفقـا 

  12.لدراسة علمية متخصصة تعد لهذا الغرض
  

                                                           

ى كل من من مقترح مسودة مشروع قانون الضمان االجتماعي الواردة في التقرير، أن القانون ينطبق عل) 04(يتضح من خالل المادة   12
 .موظفي القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء
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ً المبــدأ الثــاني المتعلــق بنــسب المــستحقات للمــستفيدين، ال تحــدد الوثيقــة نــسبا معينــة وبخــصوص
لهذا الغرض، ولكنها تشدد على أن يتم مراعاة مبـدأ التكافـل االجتمـاعي فـي تحديـد هـذه النـسب 
لتأمين العيش الكريم للمواطن كجزء من حقوق المواطنة المكفولة لـه، مـع األخـذ بعـين االعتبـار 

ة صندوق الضمان االجتماعي على البقاء واالستمرارية في الـدفع، ويـتم ذلـك بحـسب ضمان قدر
الوثيقــة مــن خــالل دفــع حــد أدنــى للــصندوق مــن قبــل مــن يتــوفر لهــم دخــل، مــع قيــام الحكومــة 

  .بالتسديد عن الشرائح المعوزة وغير القادرة على الدفع
  

 مــن المــساهمات -بحــسب الوثيقــة-أمــا المــوارد الماليــة للنظــام، فيجــب أن تتكــون بــشكل رئيــسي 
ًالمنتظمة لكل من العاملين وأرباب العمل وفقا لنسب يقررها التشريع الذي سيصدر لهذه الغاية، 
ــــضمان  ــــسياسية ال ــــاني مــــن المبــــادئ األساســــية ل ــــدأ الث ــــدها مــــا ورد فــــي المب ويراعــــى فــــي تحدي

وارد النظـام فـي جـزء باإلضـافة إلـى ذلـك، تتكـون مـ). نسب المستحقات للمـستفيدين(االجتماعي 
منهـا مـن عوائـد االســتثمار التـي سـتقررها المؤســسة المختـصة بـإدارة النظــام، وتـضع الوثيقـة فــي 

ٕأن يـــتم تحديـــد واقـــرار الـــسياسة : هـــذا الـــسياق، ضـــابطين أساســـيين بالنـــسبة لهـــذا المـــورد، وهمـــا
). مجلس اإلدارة/ هيئة األمناء(االستثمارية للمؤسسة من قبل الهيئة المرجعية األعلى للمؤسسة 

وتلقــي الوثيقــة فــي مجــال تحديــدها لمــوارد . وأن تكــون االســتثمارات فــي مجــاالت اســتثمارية آمنــة
ً والقطـاع الخـاص، تماشــيا 13النظـام، التزامـات ماليـة علــى كـل مـن الـسلطة الوطنيــة الفلـسطينية،

  .مع مسؤوليتهما االجتماعية تجاه المواطنين
  

مخــتص بــإدارة نظــام الــضمان االجتمــاعي، تؤكــد الوثيقــة فــي هــذا ًأخيــرا، وفيمــا يتعلــق بالجــسم ال
الــسياق، علـــى إنـــشاء جــسم خـــاص إلدارة نظـــام الــضمان االجتمـــاعي فـــي فلــسطين، يكـــون مـــن 

، ويمنح االستقالل المالي واإلداري الالزم لممارسة عمله )مؤسسة عامة(أشخاص القانون العام 
تفيدين، علـــى أن يؤخـــذ بعـــين االعتبـــار بكـــل مهنيـــة، ويخـــصص لكـــسب ثقـــة المـــساهمين والمـــس

وتعـرض الوثيقـة هنـا المكونـات . الوقت الزمني الالزم إلنشائه، وضرورات تأهيل كادره الـوظيفي
  : الرئيسية للجسم، وهي

                                                           

بحسب المبادئ األساسية لسياسية الضمان االجتماعي، يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية تخصيص جزء من الموازنة العامة   13
ومواجهة أي عجز يتعرض له لدعم نظام الضمان االجتماعي، يمكن استخدامه في تقديم المساعدات االجتماعية، ونفقات البطالة، 

 .النظام
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مجلــس هيئــة أمنــاء تمثــل الهيئــة المرجعيــة العليــا للمؤســسة، وتكــون برئاســة رئــيس الــوزراء  -
ية والنقابية ذات العالقة، باإلضافة إلـى خبـراء وعضوية ممثلين عن كافة األطراف الحكوم

  .وتختص برسم سياسات المؤسسة. مستقلين
إدارة تنفيذية متخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة تعين من قبل هيئة األمنـاء، وتتـولى تنفيـذ  -

الــسياسات التــي تقرهــا الهيئــة واإلشــراف علــى عمــل المؤســسة، وتــساندها لجــان متخصــصة 
وتؤكــد الوثيقــة فــي هــذا المجــال، علــى ضــرورة التــزام . هيئــة األمنــاءًتعــين أيــضا مــن قبــل 

ًالمؤسسة بقواعد وضابط العمل اإلداري والمـالي وفقـا للقـانون الفلـسطيني ومبـادئ الحوكمـة 
الرشيدة، وتحترم وتخـضع فـي أعمالهـا لمبـادئ الرقابـة والمحاسـبة، والمـساءلة أمـام األجهـزة 

 .التشريعي، من خالل مجلس إدارة المنظمةالرقابية المختصة، وبخاصة المجلس 

  
 –الوضـع الـراهن والتحـديات : الـضمان االجتمـاعي فـي األراضـي الفلـسطينية"  دراسة –خامسا 

 ) 2012ماس (دراسة استكشافية 

  

ـــة موضـــوعات، األول ـــرامج الـــضمان االجتمـــاعي للعمـــال فـــي : تركـــز هـــذه الدراســـة علـــى ثالث ب
مـة الرعايـة االجتماعيـة الممأسـسة فـي الـضفة الغربيـة وقطـاع أنظ: األراضي الفلـسطينية، الثـاني

وتــم تناولهــا فــي إطــار تقيــيم أولــي يركــز علــى التغطيــة . المــساعدات االجتماعيــة: غــزة، الثالــث
وتبـــــين الدراســـــة أن خـــــدمات الـــــضمان االجتمـــــاعي تتـــــوزع فـــــي األراضـــــي . والمنـــــافع والتمويـــــل

هــا مــن جهــات مختلفــة، فخــدمات الــضمان الفلــسطينية علــى ثــالث وحــدات رئيــسة، تجــري إدارت
االجتمــاعي المبنيــة علــى االشــتراكات، بمــا فــي ذلــك معاشــات التقاعــد وتأمينــات إصــابات العمــل 

ـــسطينية ـــل هيئـــة التقاعـــد الفل ـــاة تـــدار مـــن قب أمـــا تحـــويالت األســـر والمـــساعدات . والعجـــز والوف
الــشؤون (تنميــة االجتماعيــة الممولــة مــن خزينــة الــسلطة والمــساعدات الخارجيــة فتــديرها وزارة ال

  .ًوأخيرا التأمينات الصحية، وتدار من قبل وزارة الصحة). ًسابقا
  

وتتحــدث الدراســة عــن تعــدد أنظمــة التقاعــد، علــى الــرغم مــن صــدور قــانون التقاعــد والتعــديالت 
عليـــه ممـــا جعلـــه يـــشمل جميـــع العـــاملين، الـــذين ينطبـــق علـــيهم قـــانون الخدمـــة المدنيـــة وقـــانون 

ذلــك نتيجــة الســتثناء القــانون الجديــد لفئــات معينــة مــن المــستفيدين مــن أنظمــة التقاعــد العمــل، و
  .السابقة، ويتطلب هذا االستثناء استمرار الهيئات المسؤولة عنهم في عملها
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كما تشير الدراسة إلى افتقار صناديق التوفير القائمة في األراضي الفلسطينية إلى أنظمة تنظم 
ولكنهــا تبقــى أســيرة . ل المــشغلين وقــد يــشترك المــستفيدون فــي إدارتهــاوهــي تــدار مــن قبــ. عملهــا

للتطـورات الماليـة واإلداريـة فـي هـذه المؤسـسات، وقــد يـصل األمـر إلـى حـد تـصرف بعـض هــذه 
ـــصناديق لغيـــر أهـــدافها ـــأموال هـــذه ال ـــتم تمويـــل نظـــام التقاعـــد مـــن مـــساهمات . المؤســـسات ب وي

  . المستخدمين والمشغلين في القطاع العام
  

وتعرض الدراسة التغطية واإليرادات والنفقات ألنظمة التقاعد الموجودة تحـت إدارة هيئـة التقاعـد 
 منتفع، بينما يـشترك فيهـا حـوالي 24،648الفلسطينية، حيث يستفيد من برامج التقاعد المختلفة 

ت وبتحليـل البيانـا.  ألف موظف حكومي، ويشكل هـؤالء حـوالي ربـع العـاملين الفلـسطينيين140
تم تقييم وضع صندوق التقاعد على أساس أنه جيد بحكم أن عدد المستفيدين قليل مقارنة بعدد 

وكــــذلك مــــن ناحيــــة متوســــط أعمــــار . ًالمــــساهمين، وهــــذا يــــنعكس إيجابــــا علــــى وضــــعه المــــالي
 19 لإلنـاث، تراوحـت أعمـار المـشتركين مـا بـين 35.7 سـنة للـذكور، و37.2المشاركين والبالغ 

أما عـن سـبب تـدني نـسبة المنتفعـين مـن صـندوق التقاعـد . 2009 نهاية عام  سنة49سنة إلى 
 45فاألمر يعود إلى طبيعة النظام الذي ينطبق فقط على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عـن 

. ومعظــم المــستفيدين مــن نظــام التقاعــد العــام هــم مــن الورثــة أو حــاالت العجــز الــصحي. ســنة
مـن ) الـشيخوخة(أول جيـل مـن مـستحقي معاشـات التقاعـد ، سـيكون هنالـك 2020وبحلول عـام 

  . صندوق التقاعد العام
  

  : يوفر قانون التقاعد العام نوعين من المنافع
نظـــام المنـــافع المحـــددة، وبموجـــب هـــذا النظـــام يـــستحق المنتفـــع أو ورثتـــه معـــاش تقاعـــدي،  -

 .ومبالغ تدفع لمرة واحدة

الغ المجمعــــة فــــي حــــساب خــــاص نظــــام المــــساهمات المحــــددة، حيــــث تحــــسب جميــــع المبــــ -
للمــشترك، وتــستثمر حــسب توجيهــات ورغبــات المــشترك، وتــوفر الهيئــة المعلومــات الالزمــة 

. لـــه، ويعـــود عائـــد االســـتثمار للمـــشترك عنـــد تقاعـــده، كمـــا أنـــه يتحمـــل مخـــاطر االســـتثمار
ــــغ المتــــراكم فــــي حــــسابه الخــــاص، وهــــي  % 3ويــــستحق المنتفــــع عنــــد تقاعــــده كامــــل المبل

ويــستطيع المنتفــع أخــذ . مــساهمات المــشغل إضــافة إلــى عائــد االســتثمار% 3مــساهماته و
 .هذه المبالغ عند تقاعده دفعة واحدة، أو مبلغ شهري أو مزيج بين الخيارين
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لكـــن تبقـــى ظـــاهرة صـــناديق االدخـــار مقتـــصرة علـــى المؤســـسات الدوليـــة، والمؤســـسات الكبيـــرة، 
ى تعــويض نهايــة الخدمــة بمبلــغ يعــادل ومؤســسات المجتمــع المــدني، وتــضاف هــذه األمــوال إلــ

راتــب شــهر واحــد عــن كــل ســنة خدمــة ويحتــسب علــى أســاس آخــر راتــب تقاضــاه الموظــف مــع 
  .وجود بعض االختالفات بين مؤسسة وأخرى

 

ينتظر العـاملون فـي القطـاع الخـاص واألهلـي إنجـاز اللـوائح التنفيذيـة التـي تـسمح بإشـراكهم فـي 
ى نــسبة كبيــرة مــن العــاملين خــارج إمكانيــات تــوفير خــدمات تقاعــد بينمــا تبقــ. نظــام التقاعــد العــام

لهم على المدى المنظور، مثل العاملين في القطاع غير المنظم، والذين يشكلون أكثر مـن ربـع 
العــاملين الفلــسطينيين، أو العــاملين فــي المنــشآت الــصغيرة، ويجــدر الــذكر، أنــه ال يتــوفر لهــؤالء 

جتماعيـــة فـــي الوقـــت الحـــالي بحـــسب هـــذه الدراســـة حتـــى عـــام العـــاملين أي مـــن التأمينـــات اال
2012.  

  

. وتتطرق الدراسة إلى توضـيح التحـديات والفجـوات التـي يعـاني منهـا نظـام التقاعـد فـي فلـسطين
ًومنها األعباء المتنوعة الملقاة على كاهل هيئة التقاعـد الفلـسطينية نظـرا لمـسؤوليتها عـن بـرامج 

جميــع العــاملين الــذين ينطبــق علــيهم قــانون العمــل وقــانون الخدمــة التقاعــد وشــمولية مــسؤوليتها ل
ــة بتنــامي  المدنيــة، إضــافة إلــى األزمــات الماليــة التــي تعــاني منهــا الــسلطة الفلــسطينية، والمتمثل
اعتمــاد الموازنــة العامــة علــى الــدعم الخــارجي والتــي ألقــت بظاللهــا الــسلبية علــى الــصندوق مــن 

وهـــذا أدى بـــدوره إلـــى عجـــز الحكومـــة عـــن تـــوفير  مـــوارد . ةخـــالل تـــراكم الـــديون علـــى الحكومـــ
يضاف إلى ذلك، . ن عن دعم موازنة الحكومةمناسبة لتغطية التزاماتها في حال إحجام المانحي

ضعف التنسيق والتواصل فيما يتعلق بـالتخطيط، خاصـة فـي القطـاع الحكـومي بوزاراتـه وهيئاتـه 
. وضـعف التنـسيق بـين الجهـات المختلفـة والـذي يغلـب عليـه الطـابع المحلـي والطـارئ. المختلفة

  .تناسقة وفعالةكل ذلك يحد من فرصة بلورة سياسة حماية اجتماعية وطنية م
  

تناولــــت الدراســــة أيــــضا أنــــواع التأمينــــات األخــــرى، كتأمينــــات إصــــابات العمــــل والعجــــز والوفــــاة 
الطبيعية، والتأمينات الصحية، وتأمينات البطالة، وتأمينات اإلعاقة، إضافة إلى تأمينات أخرى 

لهــا، والتغطيــة وتطرقــت الدراســة إلــى اإلطــار القــانوني المــنظم . مثــل تأمينــات األســرة واألطفــال
  .للموارد والنفقات، والتحديات والتوجهات المستقبلية
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ًكما تفرد الدراسة بندا للمساعدات االجتماعية، التي تعتبر مكملة لخـدمات الـضمان االجتمـاعي 
وتختص هذه الخدمات بالفئات المهمـشة، والتـي تحتـاج . المبنية على مساهمة المستفيد ومشغله

وتقدم من قبل عدد كبيـر مـن المؤسـسات الحكوميـة وغيـر . تياجاتهاإلى تدخل رسمي لتغطية اح
لكن نظـام المـساعدات فـي الـضفة وغـزة يواجـه مـشاكل عديـدة، بمـا فـي ذلـك . الحكومية والدولية
وفــي محاولــة للحــد مــن بعــض الــصعوبات بــدأت وزارة الماليــة بتمويــل برنــامج . ضــعف التغطيــة

 بقيمــــة 2010االجتماعيـــة خــــالل العـــام ) لــــشؤونا(مـــساعدات طارئــــة مـــن خــــالل وزارة التنميـــة 
  . إلى مليون شيكل2010نصف مليون شيكل شهريا، جرى رفعها خالل شهر آب 

  

ًيجمل الفصل األخير المحددات المـؤثرة فـي وضـع الـضمان االجتمـاعي، كمـا يقـدم تقييمـا عامـا  ً
روف الـسياسية، ومن هـذه المحـددات؛ الظـ. لنظام الضمان االجتماعي في األراضي الفلسطينية

 واالجتماعيــة الخاصــة بطبيعــة المجتمــع مثــل، ارتفــاع ةالديموغرافيــوالتمويــل، وبعــض المتغيــرات 
نسبة اإلعالة، وكون المجتمع الفلـسطيني مجتمـع فتـي، إضـافة إلـى ضـعف مـشاركة النـساء فـي 

  . القوى العاملة
 

تواصلة منـذ سـنوات مـن من جانب آخر، أضعفت األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الم
وهـذا يلقـي . إمكانيات العائلة وعالقات القرابـة علـى تـوفير الحمايـة االجتماعيـة للفـرد الفلـسطيني

وهــــو مــــا . بالمــــسؤولية علــــى كاهــــل المؤســــسة الرســــمية ممثلــــة بالحكومــــة الفلــــسطينية وأجهزتهــــا
  .يستوجب مأسسة االستجابة لالحتياجات المتنامية لألسرة والفرد

  

ً الدراســة تقييمــا إجماليــا لواقــع الــضمان االجتمــاعي فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــةكمــا تقــدم ً .
 1952لــسنة ) 102(وتـستند فــي هــذا التقيــيم إلــى معــايير منظمـة العمــل الدوليــة فــي اتفاقيــة رقــم 

ٕ، والــى معــايير منظمــة العمــل العربيــة فــي اتفاقيتهــا )المعــايير الــدنيا(بــشأن الــضمان االجتمــاعي 
ـــسنة ) 3(رقـــم  ـــى قـــرارات 1971ل ـــات االجتماعيـــة، باإلضـــافة إل ـــى للتأمين ـــشأن المـــستوى األدن  ب

المؤتمر العربي للتأمينات االجتماعية، وذلك لفحص مدى تحقيـق خـدمات الـضمان االجتمـاعي 
الموجودة في األراضي الفلـسطينية لهـذه المعـايير، ومـدى توافقهـا مـع توجهـات وقـرارات المـؤتمر 

التغطيــة، وكفايــة : االجتماعيــة، مبــرزين الفجــوات القائمــة فــي الجوانــب التاليــةالعربــي للتأمينــات 
رزم المساعدات، والطابع المؤسسي لألنظمة وقدرتها على االستدامة بما يشمل البيئة القانونية، 

  .والبناء المؤسسي والتمويل
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در علـى حمايـة بالنسبة للتغطية، تفتقد األراضي الفلسطينية إلى نظام ضمان اجتماعي فعال قـا
ويتجلــى ذلــك فــي انكــشاف فئـات مختلفــة، وضــعف تغطيتهــا بأنظمــة حمايــة . األفـراد والجماعــات

مالئمــة، بمــا فــي ذلــك المتقاعــدين، وكبــار الــسن، واألطفــال، والنــساء، والــشباب، وأولئــك الــذين 
وقـــــد كـــــشف اســـــتعراض التأمينــــات المتـــــوفرة فـــــي األراضـــــي . يعيــــشون فـــــي المنـــــاطق المهمــــشة

نية، ومقارنتهــا مــع المعــايير الدوليــة، أن نــسبة التغطيــة فــي مختلــف التأمينــات متدنيــة، الفلــسطي
  . وأقل من الحد األدنى المطلوب في االتفاقيات الدولية والعربية، باستثناء التأمينات الصحية

  

 كافيــة وتتماشــىالمنــافع التــي توفرهــا التأمينــات القائمــة فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة  تعتبــر
مــع معــايير منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة العمــل العربيــة، خاصــة مجــال تأمينــات الــشيخوخة 

 بالنـــسبة للمـــساعدات االجتماعيـــة فمـــن الواضـــح أن ســـلم  أمـــا.ٕواصـــابات العمـــل والعجـــز والوفـــاة
. ًالمـــساعدة فـــي معظـــم بـــرامج الـــدعم وضـــع بـــشكل اعتبـــاطي، ويبقـــى مرهونـــا بالموازنـــة المتـــوفرة

رامج الـــدعم االجتمـــاعي فـــي األراضـــي الفلـــسطينية متدنيـــة بـــسبب تـــدني قيمـــة وتعتبـــر فاعليـــة بـــ
وقــد عملـــت وزارة التنميــة االجتماعيــة علـــى تعــديل ســـلم . المــساعدة وضــعف الخـــدمات المقدمــة

وربطه بعدد أفراد األسرة مـن جهـة، وقدرتـه ) التحويالت النقدية(مساعداتها في برنامجها الجديد 
  .  فقر األسرة وخط الفقر الوطنيعلى جسر الفجوة بين مستوى

  

أمــا حــول تقيــيم الطــابع المؤســسي وقدرتــه علــى االســتدامة، فتتحــدث الدراســة عــن تعــدد األنظمــة 
ويتمثــل الــنقص األساســي . وتعــدد صــناديق التقاعــد التــي تــشرف عليهــا هيئــة التقاعــد الفلــسطينية
 عـن العمـل، وفـي الحاجـة على المستوى القانوني في غياب تشريعات وأنظمـة لحمايـة العـاطلين

وبالنــسبة للقــوانين القائمــة، فــإن مــشكلتها . إلــى تــوفير حمايــة صــحية شــاملة للمــواطن الفلــسطيني
  .األهم تتمثل في تعددها، وفي ضعف التطبيق وانتقائيته

  

  :وفي خالصة هذا الفصل تتوصل الدراسة إلى االستنتاجات التالية
ن التأمينات التي تنسجم مع معايير الحد األدنى أنه يوجد في األراضي الفلسطينية أنواع م -

  . العربية والدولية، لكنها ال تلبي درجة التغطية المطلوبة في هذه االتفاقيات
 لمكافحـة الفقـر تقـوم علـى الجمـع ةإسـتراتيجيال يوجد سياسة اجتماعية واضحة المعالم، أو  -

نـوع فـي مجتمـع الفقـراء حـسب ما بـين البعـدين اإلغـاثي والتنمـوي، وتأخـذ بعـين االعتبـار الت
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كمـا أن تتبـع بـرامج مكافحـة الفقـر والبطالـة فـي . شدة الفقر، ونوعية الموارد المتاحة للفقـراء
ـــذ، وارتهانهـــا  ـــد كـــشف عـــن وجـــود قـــصور شـــديد فـــي مرحلـــة التنفي األراضـــي الفلـــسطينية ق

 . باستعدادات الممولين لالستمرار في دعم هذه البرامج أو المشاريع

 

  صة وتوصيات الدراسات السابقة بشأن مستقبل الضمان االجتماعي الفلسطيني خال3-2-1
  

ـــى أنظمـــة الـــضمان  ـــد مـــن المالحظـــات والمآخـــذ عل ـــسابقة وجـــود العدي يـــستفاد مـــن الدراســـات ال
والتأمينــــات ) وزارة الــــصحة(االجتمــــاعي والقــــوانين المتعلقــــة بهــــا وخاصــــة التأمينــــات الــــصحية 

وزارة التنميــــة االجتماعيـــة، واألونــــروا، (مــــساعدات االجتماعيـــة ، وال)هيئــــة التقاعـــد(االجتماعيـــة 
، ومن هذه المآخذ، خرجت الدراسات بمجموعة من المعايير والتوصيات التـي يجـب أن )وغيرها

ويمكـن تلخـيص أهـم التوصـيات التـي وردت فـي . يشملها أي نظام اجتماعي مـستقبلي لفلـسطين
  :الدراسات السابقة بما يلي

  

نتيجة تعدد األنظمة المعمول بهـا : عامل وزارة الصحة مع تغطية المجموعاتفيما يتعلق بت .1
في المؤسسات، فإنه ال بد من تنظيم سوق العمل، ومتابعـة تنفيـذ قـانون العمـل وفـق آليـات 
تـــسهل علـــى هيئـــة التقاعـــد القيـــام بعملهـــا، وهـــذا يتطلـــب االرتقـــاء بمـــستوى ونوعيـــة التعـــاون 

وميــة وغيــر الحكوميــة ذات العالقــة، وبخاصــة فيمــا بــين والتنــسيق فيمــا بــين الجهــات الحك
هيئـــة التقاعـــد ووزارة العمـــل ووزارة التنميـــة االجتماعيـــة، وممثلـــي القطـــاع الخـــاص واألهلـــي 

وهنـــا توصـــي كافـــة الدراســـات بوجـــوب إعـــادة التنـــسيق المؤســـسي لتوحيـــد . ونقابـــات العمـــال
 .الرؤيا واألهداف

ن الـــضمان االجتمـــاعي هـــو مـــن اســـتحقاقات االنطـــالق مـــن أســـاس أن تـــوفير حـــد أدنـــى مـــ .2
ًالمواطنــة، ولــيس إحــسانا أو فعــل خيــر، وذلــك مــن خــالل االحتكــام إلــى القــانون األساســي، 

 .واستكمال منظومة القوانين الخاصة بهذا الحقل

االلتزام باالتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات العالقة يـسهل عمليـة سـن القـوانين ويزيـل الكثيـر  .3
 مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار القـــدرات الماليـــة المرتبطـــة بالوضـــع االقتـــصادي مـــن المخـــاوف،

 . الفلسطيني
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أخــــذ جهــــود وزارتــــي العمــــل والتنميــــة االجتماعيــــة فــــي مجــــال الــــضمان االجتمــــاعي بعــــين  .4
 .االعتبار، من حيث توسيع نطاق الشمولية للفئات المهمشة وغير المقتدرة

فافية ونظـم المـساءلة والمحاسـبة، وتطـوير تحقيق بناء مؤسسي يقوم على تعزيز مبادئ الش .5
نظـــام وطنـــي للمتابعــــة والتقيـــيم، بمــــا فـــي ذلـــك معــــايير مناســـبة لتقيــــيم فاعليـــة المؤســــسات 

 .واألنظمة القائمة في هذا المجال

إن آلية عمل هيئة التقاعد تسمح باستيعاب نظام ضمان اجتماعي للقطاع الحكومي وآخر  .6
 دون الحاجة إلى إنشاء هياكل مؤسسية جديـدة، كمـا ًللقطاع غير الحكومي جنبا إلى جنب

أن الهيئة هي المظلة المالئمة لتأسيس صندوق تأمينات للقطاع غيـر الحكـومي عنـد تبنـي 
كمــا أن التوجــه نحــو إعــداد قــانون تأمينــات اجتماعيــة للقطــاع غيــر الحكــومي . هــذا الخيــار

ي المقابـــل، فـــإن هيئـــة فـــ. ســـيؤجل أمـــر التوســـع فـــي هـــذه التأمينـــات علـــى المـــدى المتوســـط
ـــل  ـــدة، مث ـــة تـــسمح بالمباشـــرة فـــي شـــمول تأميناتهـــا لفئـــات جدي التقاعـــد أعـــدت لـــوائح تنفيذي
ًمستخدمي الهيئات المحلية، وموظفي الجامعات، وربما الحقا مستخدمي الشركات الكبيـرة، 

 .وبعض المنظمات األهلية

  

غيـاب قـانون   كانـت بـسببوفـي تقـدير الباحـث أن هـذه التوصـية التـي جـاءت بهـا الدراسـة،  
ـــانون العمـــل،  ـــل ق ـــة مث ـــوانين األخـــرى ذات العالق ضـــمان اجتمـــاعي شـــامل ينـــسجم مـــع الق
وقانون التقاعد العام، وقانون التأمينات، إذ أن القانون الشامل يعالج العديد من التداخالت 

بـــــصالحيات اإلدارة ) مثـــــل هيئـــــة التقاعـــــد(بـــــين األنظمـــــة وال يخـــــول طـــــرف واحـــــد محـــــدد 
  .شراف بالنيابة عن األطراف األخرىواإل

 إعــــادة تنظــــيم جذريــــة لمنظومــــة الــــضمان االجتمــــاعي واالبتعــــاد عــــن التجريــــب فــــي ســــن  .7
القـوانين، وذلـك وفقـا لألسـس التـي تعيـد تنظـيم منظومـة الـضمان االجتمـاعي وفقـا للمحــاور 

 :اآلتية

 

 :التأمين الصحي �

. ٕين صـحي شـامل والزامـيبناء نظام وطني للتأمين الصحي، بحيـث يجـري تـوفير تـأم
ويتــضمن ذلــك إعــادة بنــاء مؤســسة التــأمين الــصحي والعــالج فــي الخــارج وتعزيــز روح 

  :الشفافية والمساءلة فيها، من خالل
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إعادة تشكيلها كمؤسسة عامة لها إدارتها الخاصة المستقلة، والتي تضم الجهات  -
، وخبـــــراء الحكومـــــة، القطـــــاعين الخـــــاص واألهلـــــي، والمـــــستفيدين: ذات العالقـــــة

 .مستقلين في هذا المجال، باإلضافة إلى استقاللها المالي

الفـــصل بـــين الجهـــة مقدمـــة الخدمـــة والجهـــة المـــشرفة علـــى نـــشاطاتها؛ أي وزارة  -
الــصحة، األمــر الــذي يجعــل هــذه األخيــرة أكثــر فاعليــة فــي الرقابــة علــى نوعيــة 

 الجهـات الخدمات الصحية المقدمة، ويساهم فـي تعزيـز خـضوعها للمحاسـبة مـن
 .وزارة الصحة، والمجلس التشريعي، وأعضاء التأمين الصحي: ذات العالقة

أن تقـــوم مؤســـسة التـــأمين الـــصحي بتحديـــد ســـلة خـــدماتها، وشـــرائها مـــن القطـــاع  -
ـــد أســـعار هـــذه الخـــدمات، وتتـــرك أمـــر  ـــي أو الحكـــومي، وتحدي الخـــاص أو األهل

دفع فروقـات الـسعر فـي ًاختيار الخدمة للمنتفع، الذي يكون عليه بناء على ذلك 
األمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى تجاوز التأمين الصحي . الخدمات التي يختارها

ٕلحالـة الـضعف فـي التمويـل وتـسجيل الخـسائر المتراكمـة والـى تـشجيع المـواطنين 
علــــى االلتحــــاق بالتــــأمين الــــصحي الحكــــومي، فهكــــذا نظــــام يلبــــي حاجــــة جميــــع 

خذه بعين االعتبار رغبة البعض في التميز المنتفعين ضمن مقاييس مقبولة مع أ
ٕمن خالل منح من يرغب حق وامكانية اختيار الجهة التي سيتلقى الخدمة منها، 
باإلضــــافة إلــــى أنــــه يــــساهم فــــي توليــــد حالــــة تنافــــسية إيجابيــــة بــــين المؤســــسات 

 .الصحية

 

 :التأمينات االجتماعية الممولة �

أمين االجتمـاعي الموحـد، وشـمولها فـي تطوير هيئة التقاعد العـام بـإطالق مؤسـسة للتـ  
التغطيــة لفئــات جديــدة، بحيــث تــشمل جميــع الفئــات المؤهلــة لالســتفادة مــن خــدماتها، 

العاملين في القطاع العام والخاص وفي المؤسسات الدولية واألهلية، مـع األخـذ : مثل
  :بعين االعتبار الجوانب اآلتية

 

ليــه االتفاقيــات الدوليــة والعربيــة تــوفير الحــد األدنــى مــن التأمينــات الــذي نــصت ع -
ٕفــي هـــذا المجــال، بمـــا فيهــا تـــأمين الــشيخوخة وتـــأمين المــرض واصـــابات العمـــل 

 .والوفاة وغيرها
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- الحكومة : تطوير بنائها المؤسسي بحيث تضمن مبدأ المشاركة الثالثية -
العمال ونقاباتهم، وتعزيز مبدأ الشفافية ونظم المساءلة  - أصحاب العمل 

 .بما في ذلك استثماراتها الماليةوالمحاسبة، 

مـــدى إيجابيـــة بنـــاء مؤســـسة تأمينـــات عامـــة ومـــستقلة يـــسمح بتـــدفق االقتطاعـــات  -
كمــــا يــــسمح بتعزيــــز آليــــة الرقابــــة . واالشــــتراكات بــــشكل منــــتظم وبــــشفافية عاليــــة

 .والمتابعة لعملها

االرتقــاء بــسوق العمــل وتنظيمهــا، بمــا يــساعد علــى تعزيــز تطبيــق معــايير العمــل  -
ويـوفر . ئق في سوق العمل الفلسطيني، وييسر على هيئة التقاعد الفلـسطينيةالال

 .لها البيانات المالئمة للتوسع المتدرج في شمول فئات جديدة في تأمينها

 

 :المساعدات االجتماعية �

 :بناء نظام المساعدات االجتماعية وتحويالت األسر بحيث يراعي اآلتي  

 .تعدد مقدمي الخدمة -

توى التعـــــاون بـــــين مقـــــدمي الخدمـــــة مـــــن خـــــالل توحيـــــد معــــــايير االرتقـــــاء بمـــــس -
 .ٕاالستهداف، وايجاد معايير وطنية لرزمة المساعدات والخدمات المطلوبة

 . والفئات المهمشةمراعاة الفقراء -

 .بناء قاعدة بيانات موحدة لمقدمي الخدمة -

ف يمكـــن اعتمـــاد إســـتراتيجية وزارة التنميـــة االجتماعيـــة لتطـــوير هـــذا القطـــاع بهـــد -
 .بناء نظام وطني للحماية االجتماعية

 

  : التعامل مع البطالة �
ًبنــاء نظـــام خــاص للتعامـــل مـــع البطالــة بعيـــدا عـــن مؤســسات التأمينـــات االجتماعيـــة،   

 التـشغيل الوطنيـة إسـتراتيجيةتـضمين التعامـل مـع البطالـة فـي إطـار  وذلـك مـن خـالل
ذي ضـمنته وزارة التنميـة إنشاء صندوق خاص، إما للحماية من البطالة الـ ومن خالل

ـــــة 2010- 2008االجتماعيـــــة فـــــي خطتهـــــا  ـــــل صـــــندوق التـــــشغيل والحماي ، أو بتفعي
 .االجتماعية
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إيجاد ترتيب مؤسسي يـضمن عـدم التـضارب فـي العمـل بـين الهيئـات والـوزارات،  -
العمـل، والتنميـة (وذلك مـن خـالل توحيـد رؤيـة الـوزارات والمؤسـسات ذات الـشأن 

، ومواجهـــة حالـــة عـــدم قـــدرة أنظمـــة الـــضمان )لتقاعـــد العـــاماالجتماعيـــة، وهيئـــة ا
االجتمــاعي وأنظمـــة الرعايـــة الـــصحية علـــى تـــوفير درجـــة حمايـــة مقبولـــة، بـــسبب 

 :االحتالل، ويتم ذلك بعمل ما يلي

العمل على استمرار تـوفير الـدعم الخـارجي لإلسـهام فـي تغطيـة تكـاليف خـدمات  -
ً أيــضا فــي حــل بعــض اإلشــكاليات الرعايــة االجتماعيــة غيــر الممولــة، ومــساهمته

التــي تــستوجب تطبيــق نــاجح ألنظمــة الــضمان الممولــة، بمــا فــي ذلــك مــصاريف 
 .التأسيس

التــدرج فــي توســيع نطــاق الــضمان االجتمــاعي والتأمينــات االجتماعيــة مــن حيــث  -
 .الفئات المشمولة أو حجم ونوعية الخدمات المقدمة

ســــسي مؤهـــل، ومعــــايير تطـــوير نظــــام رقابـــة وطنــــي مناســـب، يتــــضمن جـــسم مؤ -
موضوعية قادرة على قياس نجاعة هذا النظام وتشكيل أداة فعالة لمراقبة األداء، 
ورافعــة لتطــوير الخدمــة، وأرضــية مناســبة لتطــوير الــشفافية والمــساءلة والمحاســبة 

 .في هذا القطاع وفي المجتمع الفلسطيني بشكل عام

ــــــل مــــــن أن تكــــــون أنظمــــــة الــــــضمان االجتمــــــاعي مــــــستدامة مــــــن خــــــالل -  التموي
ــــى، نجاعــــة إدارة المؤســــسة، واســــتمرار  المــــشاركين، وهــــذه االســــتدامة تعتمــــد عل

وفيمـــا يخـــص األنظمـــة االجتماعيـــة غيـــر . القطـــاع الحكـــومي بالقيـــام بمـــسؤولياته
الممولــة، فـــإن اســـتدامتها تعتمـــد علــى تـــوفير التمويـــل لهـــا ســواء كـــان مـــن خزينـــة 

 .الدولة أو من المانحين
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  الفصل الرابع

  غطية الضمان االجتماعيت
  
  

  قراءة إحصائية -  مدى التغطية للضمان االجتماعي4-1
  

أما هذا الفصل، فيبين . تناول الفصل السابق واقع وتصنيفات الضمان االجتماعي في فلسطين
هــذا الواقــع مــن خــالل اإلحــصاءات المرتبطــة بــه، إذ يبحــث فــي مــدى تــوافر الحقــوق التقاعديــة 

ـــة االجتم ـــأمين ضـــد إصـــابات العمـــل، (اعيـــة األخـــرى وحقـــوق الحماي مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة، وت
  ) .ومساعدات اجتماعية، وتأمين صحي

  

لتحقيق هدف هذا الجزء من البحث سنستعرض فئات السكان الفلـسطينيين حـسب عالقـتهم بقـوة 
فبشكل أساسي يعتمد الحصول على الحق في الراتـب التقاعـدي والتـأمين الـصحي علـى . العمل

 المـــستفيد بنـــسبة مـــن راتبـــه ومـــساهمة المـــشغل بنـــسبة مختلفـــة، أي أن الحالـــة العمليـــة مـــساهمة
ًللـــشخص تجعلـــه إمـــا مـــؤهال أو غيـــر مؤهـــل للحـــصول علـــى هـــذا الحـــق، إضـــافة إلـــى اخـــتالف 

ًوكمـا تبـين سـابقا، فـان . االمتيازات التي يحصل عليهـا الموظـف حـسب القطـاع الـذي ينتمـي لـه
والحماية االجتماعية وتنوع في القطاعات الناظمة للـضمان والحمايـة هناك تعدد لقوانين التقاعد 

قطـــاع عـــام، وخـــاص، (االجتماعيـــة، األمـــر الـــذي يحـــتم رصـــد أعـــداد العـــاملين فـــي كـــل قطـــاع 
والحقــوق التقاعديــة واالجتماعيــة األخــرى التــي يحــصلون عليهــا، مــع عــدم إغفــال بعــض ) وأهلــي

ســمي، وعمــال المياومــة، والعمــال الــذين يتقاضــون االســتثناءات كالعــاملين فــي القطــاع غيــر الر
يـضاف إلـى ذلـك االستقـصاء حـول . دون الحد األدنى لألجور وال يتـوفر لهـم الحـق فـي التقاعـد

أهـــــم بنـــــود الحمايـــــة االجتماعيـــــة المتـــــوفرة للفئـــــات المهمـــــشة، والفقـــــراء والمعـــــوزون، واألطفـــــال، 
  . ةوالمسنين، والنساء المعنفات، وذوي االحتياجات الخاص

  

مراجعــة مــسوح الجهــاز : لرصــد هــذا الوضــع، تــم االعتمــاد علــى منهجيــة مــن ثالثــة بنــود، األول
مـسح القـوى العاملـة، ومـسح إنفـاق واسـتهالك (المركزي لإلحصاء الفلسطيني ذات العالقة وهي 

االســتفادة مــن : الثــاني. آلخــر ســنوات تتــوافر فيهــا هــذه المــسوح) األســر، ومــسح أحــوال الــسكان
 التــي وردت فــي الدراســات الــسابقة حــول موضــوع التأمينــات االجتماعيــة وحقــوق التقاعــد األرقــام
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إجــراء مقابلــة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة للتعــرف علــى الخــدمات التــي : الثالــث. فــي فلــسطين
  .توفرها للفئات الفقيرة المهمشة

  

 ألـف 2،836   ألـف نـسمة،4،682، 2015بلغ عدد السكان الفلسطينيين حتـى منتـصف العـام 
 1،299أمــا مــن هــم ضــمن القــوى العاملــة، فهــم حــوالي . نــسمة مــنهم يقعــون ضــمن ســن العمــل

أي % 74.1بلغـــت نــسبة القـــوة العاملـــة . ممــن هـــم ضـــمن ســن العمـــل% 45.8ألــف نـــسمة أي 
مـن مجمـوع القـوى % 25.9من الناحية األخرى بلغت نـسبة البطالـة .  ألف شخص963حوالي 
ن ربـع القـوى العاملـة حـسب تعريـف منظمـة العمـل الدوليـة عـاطلين عـن أي أن أكثر م. العاملة

العمل، وهو ما يجعلهـم غيـر مـؤهلين للحـصول علـى التقاعـد، لكـنهم ال يزالـوا مـؤهلين للحـصول 
ًعلى تأمين صـحي حكـومي سـواء كـان مـدفوعا، أو مجانيـا إذا كـان دخلهـم أقـل مـن خـط الفقـر ً .

تقاعـــدي إذا مـــا أضـــفنا لهـــا مـــن هـــم خـــارج القـــوى وســـتزيد نـــسبة مـــن ال يحـــصلون علـــى راتـــب 
العاملة، مثل ربات البيـوت، والمحبطـين ممـن هـم فـي سـن العمـل، أي الـذين توقفـوا عـن البحـث 

  . عن عمل
  

  :ويمكن حصر التغطية التأمينية في القطاعات المختلفة كما يلي
 :تقاعد القطاع العام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة .1

 والـساري فـي الـضفة 1959لـسنة ) 34(ع لقانونين، القانون األردني رقـم هذا التقاعد يخض  
وهـــو خـــاص .  والـــساري فــي قطـــاع غــزة1964لــسنة ) 8(الغربيــة، والقـــانون المــصري رقـــم 

بالعاملين في القطاع العام والحكومي، وينص هذان القانونان على أنه يحق للموظفين فـي 
راتب تقاعدي مع اخـتالف معادلـة احتـسابه القطاع الحكومي والقطاع العام الحصول على 

مــن % 23.2، 2015يعمــل فــي القطــاع الحكــومي حــسب بيانــات العــام . وتفاصــيله بينهمــا
 وبحــسب بيانــات .فــي الــضفة الغربيــة% 16.8فــي قطــاع غــزة، و% 38.9العــاملين، بواقــع 

مــن العــاملين فــي القطــاع الحكــومي فــي % 99.7، فــإن 2015مــسح القــوى العاملــة للعــام 
عقـــد غيـــر محـــدود المـــدة، و % 94.1(ألراضـــي الفلـــسطينية يعملـــون بعقـــد عمـــل مكتـــوب ا

% 93.7(منهم على راتـب تقاعـدي، % 94.5ويحصل حوالي ). عقد محدود المدة% 5.6
مـن العـاملين فـي % 93.7إضـافة إلـى أن ). في الضفة الغربيـة% 95.4في قطاع غزة، و

  .14انيالقطاع العام يحصلون  على تأمين صحي حكومي مج
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 ترتيبات التقاعد المنبثقة عن قانون العمل .2

جاءت هذه الترتيبات بالدرجة األولى على شكل مكافأة نهاية الخدمة وصـناديق التـوفير أو   
وعلـى الـرغم مـن أنهـا ال ترقـى لمـستوى تقاعـد، إال أنـه تـم العمـل بهـا لـدى معظـم . االدخار

نيـة فـي فلـسطين، وشـركات ومؤسـسات المشتغلين في الجامعات، واالتحـادات النقابيـة والمه
وتـــنظم هـــذه الحقـــوق بموجـــب عقـــد العمـــل . القطـــاع الخـــاص واألهلـــي والمنظمـــات الدوليـــة

وفيمــا ). 2011عالونــة، (الموقــع بــين الطــرفين وبمــا ينــسجم مــع قــانون العمــل المعمــول بــه 
  :يلي أعداد العاملين لدى هذه الجهات بحسب اإلحصاءات المتوفرة

 

  الجامعات الفلسطينيةالتغطية من خالل -

وبحــسب موقــع وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي؛ بلــغ عــدد العــاملين فــي مؤســسات التعلــيم   
ً عــــامال وعاملــــة مــــنهم 15،584) 2014/2015(العــــالي الفلــــسطينية للعــــام الدراســــي 

 2،233 أكـــاديمي بحثـــي، و23 أكـــاديمي إداري، و646 أكـــاديمي تعليمـــي، و7،130
 مهنــــــــــــي 750 مــــــــــــساعد بحــــــــــــث وتــــــــــــدريس، و1،302 و مكتبــــــــــــي،1،447إداري، و

مــع مالحظـــة أن الجامعـــات . 15ً عـــامال1،501 تقنـــي وحرفــي، و552اختــصاصي، و
ًتهـتم بموظفيهــا وتغطيـتهم االجتماعيــة وفقــا لألنظمـة الداخليــة لهـذه الجامعــات وتماشــيا 

  .مع قانون العمل واألنظمة االجتماعية المطبقة فيها
  

 لمهنية والبلدياتالتغطية من خالل االتحادات ا -

يخضع كل من العاملين في البلديات وأعضاء النقابات أو االتحادات المهنية لقانوني   
، )1997ماس، (بالنسبة ألعداد العاملين في كل جهة بحسب دراسة . تقاعد مختلفين

ً عــــضوا منتــــسبا لهــــذه 6،200ً مهنيــــا مــــن أصــــل 4،620شــــملت االتحــــادات المهنيــــة  ً
وتـشير نفـس الدراسـة إلـى أن أعـداد العـاملين فـي . لتـسعيناتاالتحادات في منتصف ا

ً موظفـا وشـملت صـناديق التقاعـد الخاصـة بهـا 3،035البلديات بلغت في ذلك الوقت 
  .ً شخصا فقط1،590حوالي 
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 التغطية من خالل شركات القطاع الخاص -

مـــن العـــاملين هـــم % 68.6بحـــسب إحـــصاءات الربـــع األول مـــن العـــام الحـــالي، فـــإن   
فقــط مــن المــستخدمين بــأجر فــي القطــاع الخــاص لــديهم % 27.3. دمون بــأجرمــستخ

، )عقــود غيــر محــدودة المــدة% 17.5لــديهم عقــد محــدود المــدة، و% 9.8(عقــد عمــل 
. يعملــون بموجــب اتفــاق شــفوي% 20.1ال يوجــد لــديهم عقــد عمــل، و% 52.6مقابــل 

مــــة أو مــــن المــــستخدمين بــــأجر يحــــصلون علــــى مكافــــأة نهايــــة الخد% 22.9كــــذلك، 
مــن المــستخدمين فــي القطــاع الخــاص يتقاضــون % 38.8مــن ناحيــة أخــرى . التقاعــد

ًأجــرا شــهريا أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور  مــنهم فــي الــضفة % 25، ) شــيقل1،450(ً
مـن العـاملين فـي القطـاع الخـاص % 10.4كمـا أن . في قطاع غزة% 75الغربية، و 

مــنهم % 1.5 العمــل، و حــوالي فــي األراضــي الفلــسطينية لــديهم تــأمين ضــد إصــابات
مـن العـاملين % 10كمان أن نسبة تزيد عن . فقط لديه تأمين صحي حكومي مجاني

ــــع بخــــدمات تــــأمين صــــحي حكــــومي خــــاص /فــــي القطــــاع الخــــاص أفــــادت أنهــــا تتمت
  .16جزئي

  
  حقوق الفلسطينيين العاملين في االقتصاد اإلسرائيلي .3

 2016ً عــامال فــي الربــع األول 114،000بلــغ عــدد العــاملين فــي إســرائيل والمــستوطنات   
وتـــــــوزع العـــــــاملون فـــــــي إســـــــرائيل . 2015ً عـــــــامال فـــــــي الربـــــــع الرابـــــــع 115،200مقابـــــــل 

ـــع األول  ـــازتهم للتـــصريح فـــي الرب  عامـــل 62،900 بواقـــع 2016والمـــستوطنات حـــسب حي
 عامل من حملة الهويـة 12،700 عامل بدون تصريح، و38،400لديهم تصاريح عمل، و

  . عامل منهم في المستوطنات اإلسرائيلية21،700يعمل . ز سفر أجنبيالزرقاء أو جوا
  

يوجد العديد مـن أشـكال الـضمان االجتمـاعي كامتيـازات للعمـال اإلسـرائيليين، بينمـا يـستفيد   
تعويض اإلصـابات فـي : العمال الفلسطينيين فقط من ثالثة أنواع من هذه االمتيازات وهي

أمــا أشــكال الــضمان . ٕ العمــل، واجــازات األمومــةأمــاكن العمــل، وتعــويض ضــد إفــالس رب
فـــي " باإلقامـــة"االجتمــاعي األخـــرى فهــي غيـــر متاحـــة للعمــال الفلـــسطينيين كونهـــا مرتبطــة 
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إســـرائيل، وهـــذا هـــو الـــسبب الـــذي أدى إلـــى لجـــوء أربـــاب العمـــل اإلســـرائيلي إلـــى اســـتخدام 
وجاءت ضـريبة المعادلـة . ليالعمال الفلسطينيين لتكلفتهم القليلة مقارنة مع العامل اإلسرائي

لتغطـي هــذا الفـارق بــين العامـل اإلســرائيلي والفلــسطيني، فكـان االســتقطاع مـن أجــورهم يــتم 
تـذهب إلـى % 11، لـذلك كـان هنـاك نـسبة %12، بينما االستقطاع الفعلـي هـو %1بنسبة 

  ).2013ماس، (وزارة المالية اإلسرائيلية 
  

، %11 لــضريبة المعادلــة علــى نــسبة 2013 وكمــا تبــين ســابقا بموجــب تقــديرات مــاس عــام  
، شـيكل مليـار 6.5، فـان المبـالغ المتراكمـة تـصل إلـى 1993 – 1970للفتـرة مـا بـين عـام 

 مليـــار 10أمـــا تقـــديرات المعاشـــات التقاعديـــة لـــنفس الفتـــرة فـــان المبلـــغ المتـــراكم يزيـــد علـــى 
طين فـــي وهنـــاك تقـــديرات أخـــرى متفاوتـــة فيمـــا يخـــص جـــزء مـــن حقـــوق عمـــال فلـــس. شـــيكل

 2006 مليـون دوالر عـن الفتـرة 669 هذه الحقوق بحوالي 17إسرائيل، إذ يقدر البنك الدولي
الحقـوق التقاعديـة (، وتشتمل هذه التقديرات علـى أمـوال تمـت إلـى عـدة بنـود 2013ولغاية 

 شـــيكل 93، وخـــتم الـــصحة الـــذي يـــستقطع مـــن األجـــور بقيمـــة 18للعمـــال وضـــريبة المعادلـــة
رة العمل واتحاد عمال نقابات فلسطين كافة حقوق العمال طوال سـنوات وتقدر وزا). ًشهريا

تصريحات وزير العمل فـي جلـسة طاولـة مـستديرة فـي . ( مليار دوالر16االحتالل بحوالي 
فـــي ). ، وتـــصريحات أمـــين ســـر نقابـــات عمـــال فلـــسطين لجريـــدة حيـــاة وســـوق2016مـــاس 

لعمال الفلسطينيين فـي إسـرائيل، وأن المحصلة، فإن هناك مبالغ كبيرة جدا كحقوق نهائية ل
صــندوق الــضمان االجتمــاعي كــان يــستهدف تحــصيل هــذه المبــالغ لــصالح العمــال بحــسب 
رؤيـة وزارة العمــل الفلــسطينية، وهــذه المبــالغ يـستوجب لتحــصيلها  إنــشاء صــندوق للــضمان 

وق أي انــه فــي حــال إنــشاء هــذا الــصند"االجتمــاعي الفلــسطيني، وهــذا مــا تقــر بــه إســرائيل 
التــي تقــوم بخــصمها إســرائيل وال ( أنــواع مــن مقتطعــات العمــال 7ســيتم تحويــل مــستحقات 

 مـن المـادة 3حـسب اتفـاق بـاريس االقتـصادي الفقـرة ) زالت موجودة في الخزينة اإلسرائيلية
، وهذا هو أحد األسباب الهامة إلنشاء قانون وصـندوق الـضمان االجتمـاعي، مـع )السابعة

                                                           

17  World Bank staff calculation ،PA MOF and the 2014 report of the Israeli state comptroller، World 

Bank: Economic Monitoring REP. to AHLC، April 16،2016 

هي الفرق بين ما يستقطع من العمال اإلسرائيليين وأرباب العمل لقاء الضمان ) Equalization Tax(ضريبة المعادلة    18
. االجتماعي الكامل، وما يستقطع من أجر عمال الضفة الغربية وأرباب العمل لقاء الضمانات المحدودة التي يحصلون عليها

 .33، عدد ، المراقب االقتصادي2013ماس 
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مــــوال هـــي أمــــوال فرديـــة تخــــص العمـــال الــــذين لـــديهم الحــــق فــــي عـــدم إغفــــال أن هـــذه األ
وتشدد وزارة العمل في نصيحتها للعمـال علـى . االنضمام إلى الصندوق أو عدم االنضمام

ٕاالنــضمام لــصندوق الــضمان االجتمــاعي لكــي يــستفيدوا مــن حقــوقهم الــسابقة وادماجهــا فــي 
زارة العمــــل ومــــدير الــــدائرة مقابلــــة مــــع كــــل مــــن وكيــــل و(ضـــمانهم االجتمــــاعي المــــستقبلي 

  ).القانونية في وزارة العمل
  
 فئات خارج أنظمة التقاعد السارية في األراضي الفلسطينية .4

غيــر يتــضح مــن الفــصول الــسابقة واإلحــصاءات، أن هنــاك جــزء هــام مــن شــرائح المجتمــع   
  :األنظمة االجتماعية السارية في األراضي الفلسطينية، وهذه الشرائح هي في مشمولين

  

 العاملون في القطاع غير الرسمي -

مـاس، ( وحـسب مـا أشـارت دراسـة 2008ًاعتمادا علـى بيانـات الربـع الرابـع مـن العـام   
ــــغ عــــدد العــــاملين فــــي منــــشآت القطــــاع غيــــر المــــنظم فــــي األراضــــي ) 2014 فقــــد بل

مــن إجمــالي العــاملين فــي % 36.3ً عــامال يــشكلون 152،262الفلــسطينية المحتلــة، 
كمــا بينــت ). باســتثناء أصــحاب العمــل والعــاملين لحــسابهم الخــاص(القطــاع الخــاص 

هـــم أعـــضاء عائلـــة غيـــر %) 66.5(النتـــائج أن غالبيـــة العـــاملين فـــي هـــذه المنـــشآت 
. فقــط فـــي القطــاع العـــام% 6مــن ناحيـــة أخــرى تـــشكل هــذه النـــسبة . مــدفوعي األجـــر

  .)20: 2014الفالح، (
 

  الفقراء والفئات المهمشة -
 مــن المــواطنين الفلــسطينيين مــن الفقــر المــدقع بحــسب بيانــات %12.9يعــاني حــوالي   

ً، وذلـــك وفقـــا ألنمـــاط االســـتهالك 2011الجهــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطيني لعــام 
فـــي ). مـــنهم فـــي قطـــاع غـــزة% 21.1مـــنهم فـــي الـــضفة الغربيـــة، و% 7.8(الـــشهري، 
 الـوطني من األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم الشهري عـن خـط الفقـر% 47.6حين أن 

  ). في قطاع غزة% 67.1منهم في الضفة، و% 35.6(
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وبحسب مقابلتنا مع مستشار الوزير للبرامج فـي وزارة التنميـة االجتماعيـة، اتـضح أن وزارة   
التنميـــة االجتماعيـــة تـــستهدف األســـر شـــديدة الفقـــر والتـــي ينـــدرج دخلهـــا تحـــت خـــط الفقـــر 

معادلـــة "يـــتم اختيارهـــا بنـــاء علـــى ، و19 ألـــف أســـرة115المـــدقع، وعـــددها بحـــسب المبحـــوث 
، والتــي توضــح خــصائص األســر التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الــشديد، "قيــاس رفــاه األســرة

تتقــدم األســر المحتاجــة إلــى وزارة التنميــة االجتماعيــة، أو . 20ويــضاف إليهــا فئــة المهمــشين
 أن بعــد. يــتم تحويلهــا مــن مؤســسات مختلفــة، أو مــن شــبكات الحمايــة االجتماعيــة المحليــة

تتقـــدم، تقـــوم بتعبئـــة طلـــب الحـــصول علـــى مـــساعدة ثـــم تـــدرس الـــوزارة الطلـــب ومـــن خـــالل 
المعادلـــــة توضـــــح إن كانـــــت هـــــذه األســـــر تقـــــع ضـــــمن الفئـــــة المـــــستهدفة لـــــوزارة التنميــــــة 

ًإذا تبــين أنهــا مــستحقة حــسب المعادلــة يــتم زيارتهــا ميــدانيا وفحــص أوضــاعها . االجتماعيــة
تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة بتقــديم عــدة خــدمات . جهــاوتحديــد نــوع المــساعدة التــي تحتا

  :لهذه الفئات بحسب حاجتها كما يلي
  

 .  شيكل) 600-250(مساعدة نقدية شهرية بقيمة تتراوح ما بين   . أ

ًخدمة التأمين الصحي متوفرة مجانا لجميع العائالت المدرجة على قوائم وزارة التنميـة   . ب
 . التحويالت التي يحتاجونهامن% 100االجتماعية، ويغطي 

 -مــــساعدات طارئــــة، وكفــــاالت أيتــــام، ومــــساعدات غذائيــــة، ودفــــع رســــوم مدرســــية،   . ج
 ).المسنين، واألطفال، والنساء المعنفات، وأحداث، ومعاقين(وخاصة لفئات 

  

والـذي يـديره " التمكين االقتصادي لألسـر المحرومـة"وذلك إضافة إلى خدمات برنامج   
 ويمولــه بنــك التنميــة اإلســالمي، والــذي يقــدم UNDP المتحــدة للتنميــة برنــامج األمــم 

  : تدخالت على ثالثة مستويات
  

ويــــــستهدف األســــــر التــــــي تنطبــــــق عليهــــــا معــــــايير وزارة التنميــــــة : مكــــــون المــــــنح -
 .االجتماعية

                                                           

 . آالف أسرة بسبب تقليص نفقات الحكومة في هذا المجال7 ألف أسرة تم إخراج 122ًكان عدد األسر المستفيدة سابقا   19

األسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والمدقع لكن لديها أحد عناصر التهميش ومنها، أن يكون أحد أفراد األسرة معاق، أو مسن،   20
 . يمكنه العمل، أحد أفراد األسرة مصاب بمرض مزمن، عائلة ترأسها امرأةرب األسر متوفى أو ال



 66 

": تمويـل المـشاريع الــصغيرة"مكـون دعـم المـشاريع الـصغيرة مـن خـالل مؤسـسات  -
ضـــمن قائمـــة وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، إال أنهـــا ويـــستهدف أســـر غيـــر موجـــودة 

 .وذلك لحمايتها من االنزالق في دائرة الفقر. قريبة من خط الفقر

يـستهدف األسـر التـي حـصلت علـى : القرض الحسن، وبرامج التمويل اإلسـالمي -
 .منح وتريد توسيع مشروعها

  
  توفر خدمات التأمين الصحي الحكومي للمواطنين الفلسطينيين .5

نـــتمكن مـــن الحـــصول علـــى بيانـــات محدثــة لتغطيـــة التـــأمين الـــصحي مـــن العـــدد الكلـــي لــم   
للفلـــسطينيين فـــي األراضـــي المحتلـــة، لكـــن بحـــسب بيانـــات وزارة الـــصحة الفلـــسطينية للعـــام 

مـــــن العـــــائالت فــــــي فلـــــسـطين % 55.9، فـــــإن التـــــأمين الـــــصحي الحكـــــومي يغطـــــي2004
لتغطيـة فـي قطـاع غـزة عـن الـضفة ، مع ازديـاد نـسبة ا)مجاني% 29.5مدفوع و% 21.4(

ـــد بلغـــت نــسـبة العــائالت التــي يــشملها التــأمين الــصحي الحكــومي فــي الــضفة  ـــة، وق الغربي
، أمــا فــي قطـــاع غــزة، فيغطــي التــأمين )ًمجانــا% 31.6مــدفوع، و% 21.4% (53الغربيــة 

وهـــذا مـــا ). مجــــاني% 27مـــدفوع، و %35.5(مـــن العـــائالت % 62.3الـــصحي الحكـــومي 
ًأيضا، بيانات المـسح الـصحي الـذي أجـراه الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسـطيني، أكدته، 

200621من المواطنين لعام % 52حيـث تبـين أن التأمين الصحي الحكومي يغطي 
.  

 

                                                           

  .2005  المراقب االقتصادي واالجتماعي، الربع الرابع   21
 pdf.1228book/Downloads/PCBS_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http، 
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  الفصل الخامس

  البيئة الجديدة للضمان االجتماعي 
  
  

  الصادر بتاريخ201622 لعام 6 قانون الضمان االجتماعي الجديد رقم 5-1

20/10/2016   
  

أن ذلــك و ،األخــرى األجــزاءبــرغم أهميــة يمكــن اعتبــار هــذا الجــزء مــن الدراســة األكثــر أهميــة، 
الدراســات الــسابقة تناولــت نفــس الموضــوع وأثــارت تحفظــات عديــدة وقــدمت توصــيات هامــة ال 

لكــن مــا أثــار الموضــوع وأعطــاه أهميــة وجديــة غيــر . تختلــف كثيــرا عمــا يــتم المطالبــة بــه اليــوم
والثاني، حالة . سبوقة هو أمران، األول صدور قانون جديد دام انتظاره أكثر من عشر سنواتم

الجدل والتباين في الحكم على هذا القانون لـدى مختلـف الجهـات، إذ ال زال جـزء مـن نـصوص 
  .هذا القانون محط خالف حتى إعداد هذه الدراسة

  

ي الجديـد والتعـديالت التـي طـرأت عليـه سيتناول هذا الفـصل بالتحديـد قـانون الـضمان االجتمـاع
ًمــؤخرا قبــل توقيــع الــرئيس الفلــسطيني عليــه، واإلشــكاليات التــي تحــوم حولــه والمواقــف المتباينــة 
ومنطلقاتها، في محاولة موضوعية وحيادية للوقوف على حقيقة الضمان االجتماعي المـستقبلي 

لتـــي قـــد تـــساعد صـــانعي القـــرار للمجتمـــع الفلـــسطيني، مـــع الخـــروج باالســـتنتاجات والتوصـــيات ا
ـــسطيني ـــأتي . واألطـــراف األخـــرى بـــالتوافق حـــول مـــستقبل الـــضمان االجتمـــاعي الفل ـــا ت ومـــن هن

األهمية الخاصة لهذا الفصل بالتحديد، باإلضافة إلى التعريف بحقيقـة االختالفـات والتبـاين فـي 
  .اآلراء والمواقف

  

  
  

                                                           

م، بشأن الضمان االجتماعي، تم إصداره من 2016لعام ) 6(قرار بقانون رقم ). 7/3/2016، بتاريخ 384ديوان الرئاسة، صادر رقم (   22
م، 2003أحكام القانون األساسي المعدل لسنة :  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باالستناد إلى–رئيس دولة فلسطين 

م وتعديالته، 2004لعام ) 16(م، قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم 2004لعام ) 7(لفلسطيني رقم قانون العمل ا
 . م16/2/2016م وتعديالته، قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2005لسنة ) 7(قانون التقاعد العام رقم 
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   القانون الجديدبيئة أنظمة الضمان والحماية االجتماعية قبل صدور

سيتم عرض وتلخيص مكثف لواقع الضمان والحماية االجتماعية عبر السنوات العشر األخيرة، 
مـع التركيـز علـى " القـانون بقـرار"ًوذلك تمهيدا للبيئة التي أوصلت صـانعي القـرار إلصـدار هـذا 

وقــد تمــت ). آخــر ســنتين(مــا تــم عملــه بــشأن األنظمــة االجتماعيــة قبيــل صــدور القــانون الجديــد 
االستفادة من ما تم عرضه في الفصول األولى في إخراج هذا العرض المكثف، باإلضـافة إلـى 

  23 .2014ما تم عرضه في ندوة طاولة مستديرة في ماس عام 
  
  2016 التوجهات العامة والمأسسة القانونية واإلدارية قبل عام 5-1-1

 

  2012-2003الفترة 

، حيـث جـرى إقـرار قـانون التأمينـات 2003جتماعيـة منـذ العـام تزايد االهتمـام بنظـام الحمايـة اال
االجتماعيــــة، ونــــشر فــــي الجريــــدة الرســــمية، واشــــتمل علــــى تــــأمين الــــشيخوخة والعجــــز والوفــــاة 

، بعــد أن قطــع شــوطا فــي مجــال 2007وقــد جــرى إلغــاؤه بقــرار رئاســي عــام . ٕواصــابات العمــل
وكــذلك .  فــي تــشكيل صــندوق التأمينــاتالتطبيــق؛ مــن حيــث إعــداد اللــوائح التنفيذيــة، والــشروع

لعــام ) 7(جـرى توحيـد أنظمـة التقاعـد فــي القطـاع الحكـومي مـن خـالل قــانون التقاعـد العـام رقـم 
  . سنة45وجرى تطبيقه على الموظفين الحاليين الذين تقل أعمارهم عن . 2005

 

، ليـشمل )2007لعـام ) 5(قرار بقـانون رقـم (، جرى تعديل قانون التقاعد العام 2007وفي عام 
جميع العـاملين فـي القطـاعين العـام والخـاص مـن خـالل الهيئـة العامـة للتقاعـد، وألغـي بموجبـه، 

ًوقد مثل هـذا اإللغـاء تغييـرا جـذريا فـي النظـر إلـى موضـوع . ًأيضا، قانون التأمينات االجتماعية ً
فـصل بـين حيث قامت تشريعات الضمان االجتمـاعي قبـل اإللغـاء علـى ال. الضمان االجتماعي

  . ًالقطاعين العام والخاص، انطالقا من االختالف في شروط عمل كل منهما
 

ًوبـــذلك، أصـــبحت هيئـــة التقاعـــد الفلـــسطينية تـــدير حاليـــا نظـــام التقاعـــد فـــي فلـــسطين مـــن خـــالل 
لـسنة ) 8(نظـام التـأمين والمعاشـات المنبثـق عـن قـانون رقـم : خمسة أنظمة تقاعد مختلفة، وهي

                                                           

، 5د والضمان االجتماعي في فلسطين، ندوة طاولة مستديرة رقم ، أنظمة التقاع)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني    23
 .2014عام 
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، ونظـــام 2004لـــسنة ) 16( قـــوى األمـــن الفلـــسطيني المنبثـــق عـــن قـــانون ، ونظـــام تقاعـــد1964
، ونظـام 1959لـسنة ) 34(المنبثـق عـن قـانون %) 2نظـام (التقاعد المدني فـي الـضفة الغربيـة 

، باإلضـافة إلـى 2005سـنة ) 7(المنافع والمساهمات المحددة المنبثقين عن قـانون التقاعـد رقـم 
وباستثناء نظام التقاعـد العـام، فـإن دور هيئـة . نواب والمحافظيننظام تقاعد الرئيس والوزراء وال

ــــة، بينمــــا يجــــري صــــرف  ــــب اإلداري ــــى الجوان ــــصر عل ــــاقي األنظمــــة يقت ــــق بب التقاعــــد فيمــــا يتعل
  .مخصصات المستفيدين منها من وزارة المالية

 

، جـــرى تعـــديل جديـــد علـــى قـــانون التقاعـــد العـــام بحيـــث أصـــبح ممكنـــاً إنـــشاء 2010وفـــي العـــام 
أنظمـــة تقاعـــد خاصـــة، وأجـــاز القـــانون للمـــشترك فـــي نظـــام التقاعـــد العـــام االشـــتراك فـــي أنظمـــة 

ويعتبــر نظــام التقاعــد غيــر . وبهــذا تــم إنــشاء نظــام تقاعــد غيــر حكــومي. تقاعديــة غيــر حكوميــة
الحكومي نظام تكميلي واختياري، يستفيد منه العاملون في المؤسسات والـشركات الكبيـرة، والتـي 

وكـان مــن المفتــرض .  ألـف مــستخدم55-50 مؤســسة يعمـل فيهــا بــين 70ا بحـوالي يقـدر عــدده
ويــشترط النظــام . أن يــتم نقــل أمــوال صــناديق التــوفير فــي هــذه الــشركات إلــى الــصندوق الجديــد

اســـتثمار أمـــوال الـــصندوق فـــي الـــسوق المحليـــة، ويقـــدر بعـــض الخبـــراء أنهـــا ستـــصل إلـــى عـــدة 
طبيعـة النظـام، فانـه نظـام فـردي يـتم بعقـد بـين المـشترك بالنـسبة ل. مليارات خالل خمـس سـنوات

مـــن % 10والــشركة ومبنــي علــى نظــام االشــتراكات المحــددة، حيــث يــدفع العامــل أو الموظــف 
مقابلهــا، وهــي نفــس النــسبة % 12راتبــه األساســي كاشــتراك علــى أن يقــوم صــاحب العمــل بــدفع 

مبـالغ التـي دفعهـا باإلضـافة إلـى ويحصل المـشترك علـى قيمـة ال. المحددة في القطاع الحكومي
إال أن هـذا النظـام . كحد أدنى، توزع على سنوات عيشه المتوقعة% 6األرباح، والتي حددت بـ 

واجــه صــعوبات فــي التطبيــق وخاصــة أنــه اختيــاري ولــم يــتم اإلقبــال عليــه بــسبب معارضــته مــن 
 .عدة جهات

  
لـى الخبـرة الدوليـة فـي هـذا المجـال، يبرر ممثلو القطاع الخـاص دعمهـم لهـذا النظـام باالسـتناد إ

ويـستند كـل طـرف . ٕوالى الواقع الفلسطيني، فيما يرفضه ممثلو العمال وهيئة التقاعد الفلـسطينية
فـــي حججــــه علــــى فهــــم مختلــــف للنظــــام ووظيفتــــه، وهــــل األولويــــة لتــــوفير الحقــــوق االقتــــصادية 

  ؟واالجتماعية، أم الستثمار األموال المتراكمة في صناديق التوفير
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  : ويمكن تلخيص الحجج المدافعة عن نظام التقاعد غير الحكومي بما يلي
إحجــام القطــاع الخــاص عــن االلتحــاق بــصندوق التقاعــد العــام، بــسبب أن تجربــة إصــالح  �

ٕأنظمــة التقاعــد وادارة نظــام التقاعــد الحكــومي لــم تظهــر نجاحــات تثيــر اهتمامــات القطــاع 
ع سـنوات علـى إنـشاء هيئـة التقاعـد العـام، إال الخاص، فبالرغم من مرور ما يزيد علـى سـب

بلـديات (انه لم يلتحق بنظام تقاعد القطاع العام إال أعداد قليلة من المؤسسات الفلـسطينية 
 وبالتـالي، فـان هنـاك ضـرورة .ولم تنضم للنظام أيـة شـركة خاصـة حتـى تاريخـه) وجامعات

 مــع صــدور القــانون الجديــد ًوحاليــا. لوجــود نظــام تقاعــد خــاص بغيــر المــوظفين الحكــوميين
 منـه، ولـم يعـد باإلمكـان االنـضمام 4ًالمعدل أصبح االنضمام له إجباريا وذلك وفقـا للمـادة 

 .إلى التقاعد العام كما فعلت بعض المؤسسات والجامعات

) 7(وجود منافع للعاملين في هذا النظام تفوق ما ينص عليه قانون العمل الفلسطيني رقـم  �
ام تقاعد مـن نـوع خـاص يـوفر منـافع تقاعديـة فـي حـاالت الـشيخوخة ، فهو نظ2000لسنة 

والعجــز وعنــد وفــات المعيــل، كمــا انــه يعتبــر جــزء مــن الحمايــة االجتماعيــة، وينــسجم مــع 
 .توجه عالمي يقوم على تجزئة معالجة الجوانب التي تشملها الحماية االجتماعية

ســـرائيلي، حيـــث يـــسمح بتحويـــل يـــسد هـــذا النظـــام ثغـــرة تتعلـــق بالعـــاملين فـــي االقتـــصاد اإل �
االشـتراكات المحـددة،  األموال المقتطعة من هؤالء إلى نظام تقاعد فردي يقـوم علـى أسـاس

 .انسجاما مع اتفاقية باريس

يحقــق هــذا النظـــام االســتدامة الماليــة ويخـــضع لمراقبــة ومتابعــة مـــن قبــل هيئــة ســـوق رأس  �
ا أن النظــام يخفــف العــبء عــن  كمــ. المــال، وهــذا يــشكل ضــمانة فعالــة لحقــوق المــشتركين

 .كاهل الموازنة العامة

  
أما حجج المعارضين له، فقد جـاءت فـي ملخـص موقـف االتحـاد العـام لنقابـات عمـال فلـسطين 

  : كما يلي
 

أن إقرار الحكومة لنظـام التقاعـد غيـر الحكـومي يتعـارض مـع الفكـرة األساسـية لمفهـوم لـضمان "
واثيق والمعايير الدولية، ونعتبـره مـشروع اسـتثماري يهـدف االجتماعي ومع القانون األساسي والم

إلــى الــربح مــن خــالل اســتغالل أمــوال العمــال لمــصلحة فئــة معينــة لــيس لهــا هــدف ســوى إفقــار 
  "ٕالفقراء واغناء األغنياء والتحكم في مصير السواد األعظم من شعبنا أال وهم شريحة العمال
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ً استثماريا، يتم بموجبه استثمار أموال العمال لـصالح ًوترى النقابات العمالية في النظام مشروعا
وبالتــالي فـــإن المـــستفيد منــه فئـــة محـــدودة علـــى . فئــة محـــددة، ولـــيس مــشروع ضـــمان اجتمـــاعي

بينمــا المطلــوب فــي الحالــة الفلــسطينية هــو تــوفير الحمايــة االجتماعيــة للعمــال . حــساب العمــال
ها تقوم على التمييز بـين أبنـاء الـشعب كما أن. بوصفها حق أساسي وعلى الحكومة ضمان ذلك

وأثـــارت مؤســـسات حقوقيـــة، وكـــذلك هيئـــة . الواحـــد، وتهـــتم بتركيـــز االمتيـــازات لـــصالح فئـــة قليلـــة
التقاعــد الفلــسطينية، اعتراضــات قانونيــة، بوصــف النظــام بأنــه مخــالف للقــانون األساســي الــذي 

لنظام، وهذا ما وضـع المنظمـات ينص على تنظيم الحماية االجتماعية وفقا لقانون، وليس وفقا 
  . الحقوقية في صف الموقف الرافض لهذا النظام

  

وهـذه . 2007ًالتقاعد في القطاع غير الحكومي منظم وفقا لقانون التقاعد العـام وتعديالتـه عـام 
التعــديالت أعطــت القطــاع الخــاص أفــضلية بالمقارنــة مــع القــانون الجديــد، لــذلك دافــع القطــاع 

 والتي أعطت العمال والموظفين اقتطاع 2007حقوق الواردة في قانون عام الخاص بقوة عن ال
مـــن الراتـــب األساســـي مـــن صـــاحب العمـــل، بينمـــا فـــي هـــذا القـــانون الجديـــد كانـــت النـــسبة % 9
  . من الراتب األساسي% 8.5

  

ٕوالخالصــة هنــا، أنــه لــم يــتم التوافــق علــى نظــام ضــمان اجتمــاعي تكميلــي وشــامل والزامــي مــن 
 جانـــب آخـــر لـــم يكـــن هنـــاك توافـــق علـــى اإلدارة والتنظـــيم والرقابـــة علـــى األنظمـــة جانـــب، ومـــن

هيئـة (االجتماعية، حيث أن جهة واحدة تدير وتـشرف علـى معظـم أنظمـة الـضمان االجتمـاعي 
وأن جميــع األنظمــة والقــوانين المتعلقــة بهــذا الموضــوع هــي ) التقاعــد مــسئولة عــن خمــسة أنظمــة

امــل مــع مفهــوم الحمايــة والــضمان االجتمــاعي كرزمــة واحــدة تخــدم كمــا أنــه لــم يــتم التع. مجزئــة
 قـد عـالج الجـزء 2016وقد يكون قانون الضمان االجتماعي الجديد لعام . جميع فئات المجتمع

  .وهو ما سيتم مناقشته في الجزء الالحق أدناه. األكبر من هذه النواقص
  

 )الجهود المبذولة من وزارة العمل (2016-2012الفترة 

 اإلســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع 2011لــى الــرغم مــن إطــالق وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي عــام ع
الحماية االجتماعية، إال أنه لم يتـسنى تنفيـذ إسـتراتيجية الحمايـة االجتماعيـة بالـشكل المطلـوب، 
وفــي نفــس الوقــت لــم يكــن علــى أرض الواقــع إســتراتيجية شــاملة معتمــدة للــضمان االجتمــاعي، 
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وقـد تنبهـت الـسلطة لهـذا الوضـع، . ضمان االجتماعي حكـرا علـى مـوظفي القطـاع العـاموبقي ال
وبـــشكل خــــاص وزارة العمـــل الفلــــسطينية، التـــي عملــــت علـــى متابعــــة الحقـــوق العماليــــة وبــــدأت 

أفـضت هـذه . بالتحضير لنظام الضمان االجتماعي ليشمل كافة المواطنين غير المشمولين فيـه
 تـنص علـى تـشكيل لجنـة 2012ات من مجلس الوزراء خالل عام الجهود إلى إصدار عدة قرار

فــتم إنــشاء لجنــة ثالثيــة برئاســة وزارة . لتقــديم مقتــرح بــشأن قــانون الــضمان االجتمــاعي24وطنيــة
مكونــة مــن الــوزارات، وعمــال، وأربــاب (العمــل وبالتعــاون مــع خبــراء مــن منظمــة العمــل الدوليــة 

فريــق تـــوجيهي مــن ســـتة أفــراد ممثلـــين عـــن ، والتـــي أفــضت إلـــى تـــشكيل )عمــل ومجتمـــع مــدني
، وعــن )اتحــاد العمــال واتحــاد نقابــات العمــال(، عــن العمــال )وزارة العمــل والتخطــيط(الحكومــة 

  ).اتحاد الغرف التجارية والمجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص(أصحاب العمل 
  

في صياغة ) دوليةمنظمة العمل ال(توجهت وزارة العمل لالستفادة من الخبرات المحلية والدولية 
 بعـد مـشاورات 2013هذا النظام، فتم وضع السياسات ومعايير واالنتهـاء منهـا فـي شـهر أيلـول 

ًوبنـاء علـى النقاشـات واالستـشارات . ونقاشات اسـتمرت مـدة سـنتين بـين كافـة األطـراف المـذكورة
ـــاج تـــصم ـــوانين والقـــرارات الرســـمية تـــم إنت ـــة وبحـــسب الق يم لمنظومـــة والدراســـة الماليـــة واالكتواري

وبــــذلك قــــدمت منظمــــة العمــــل الدوليــــة ووزارة العمــــل . معــــايير وسياســــات الــــضمان االجتمــــاعي
ـــم التوافـــق عليهـــا حـــول أســـس ومعـــايير الـــضمان االجتمـــاعي، والتـــي كانـــت  ـــي ت التوصـــيات الت

  : تتضمن ما يلي
  

يــة، اللجنــة الثالثيــة، واللجنــة التوجيه(أن يــتم العمــل بــشكل تــشاوري بــين مختلــف األطــراف  �
 ).والفريق الوطني

                                                           

 بتشكيل فريق وطني ثالثي وبرئاسة وزارة العمل ويضم عضوية كل من 2012تم إصدار أكثر من قرار من مجلس الوزراء في عام    24
لي، وهيئة التقاعد، ومؤسسة أمان، ومواطن، وماس، والحكم المح المالية، واالقتصاد، والتخطيط، والصحة،ووزارة التنمية االجتماعية، 

والمجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص، وشبكة المنظمات األهلية، والنقابات المهنية، واالتحاد العام للمرأة، واتحاد عمال فلسطين، واتحاد 
ووزارة شؤون المرأة، واتحاد الغرف نقابات عمال فلسطين، ونقابة العاملين في الجامعات، وجمعية البنوك، وائتالف مؤسسات القدس، 

 .التجارية، واتحاد الصناعات الفلسطينية، وجمعية رجال األعمال
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، وقـانون العمـل الحـالي رقـم 2005عـام ) 7(األحكام ذات الصلة بقانون التقاعد العام رقم  �
 2000.25عام ) 7(

الممارسات الدولية الجيدة، ومعايير منظمة العمل الدولية، وتماشيا مع المعايير الدنيا لعـام  �
 ). الضمان االجتماعيًتسعة معايير كالسيكية متفق عليها عالميا لمبادئ (1952

 :األخذ بعين االعتبار الحاجات التالية �

ٕتوفير دخل للعمال في حالة الشيخوخة، والعجز، واصابات العمل واألمومة،، وللورثة  -
 .في حالة الوفاة

 .ًأن يكون النظام ذو كلفة مقبولة ومستداما، من حيث االشتراكات والمساهمات -

 .إدارة سليمة -

  

ن تقـــوم وزارة العمـــل ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة بتزويـــد كافـــة األطـــراف وعلـــى ذلـــك تـــم االتفـــاق بـــا
. بالمعايير الرئيسية والتوصيات المناسبة لتصميم القانون قبـل البـدء بالدراسـة الماليـة واالكتواريـة

واســـــتكماال لهـــــذا العمـــــل التأسيـــــسي، شـــــكلت الحكومـــــة لجنـــــة وطنيـــــة إلعـــــداد قـــــانون الـــــضمان 
  .  ويضم الفريق الوطني كافة الشركاء المذكورين أعاله2013االجتماعي في نهاية العام 

  
  بداية االنحراف عن المعايير المتفق عليها

نتيجـة لتغيــرات داخليــة فـي أعــضاء اللجــان، وانتقــال هـذا الملــف مــا بـين وزيــر وآخــر، ومستــشار 
وبــشكل خــاص نظــام التقاعــد . وآخــر، تــم إدخــال بعــض النــصوص علــى مــشروع القــانون الجديــد

ًلــي الــذي خــرق مــا تــم االتفــاق عليــه ســابقا والــذي تــم تعديلــه ليــصبح اختياريــا فــي المــسودة التكمي
األخيــرة مــن القــرار بقــانون، وبعــد ذلــك بــدأت المواقــف تتبــاين وتطــورت إلــى درجــة االختالفــات 

وقـد أبـدت وزارة العمـل أيـضا تحفظاتهـا علـى بعـض النـصوص وأصـبحت . الحادة بين األطراف
ويمكــن تلخــيص رؤيــة وموقــف وزارة العمــل قبــل صــدور . موقــف النقابــاتفــي حالــة تعــاطف مــع 

القانون بتمسكها بالمبادئ وتصميم المعايير التي تم االتفاق عليها، باإلضافة إلى قناعتهـا بعـدم 
                                                           

قانون الضمان االجتماعي الجديد ينقل العاملين من نظام الخدمة والصناديق الخاصة في القطاع الخاص والمدني إلى صندوق   25
م دفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة الن قانون الضمان االجتماعي التقاعد المنصوص عليه في القانون الجديد، وذلك يعني عد

والمطلوب من هذا . الجديد يتكفل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا األمر لم يكن موجود سابقا في القطاع الخاص والمدني
العام في حال انتقالها إلى صندوق آخر، أي المعيار هو ضمان الحقوق للعاملين بما ال يتعارض مع قانون العمل وقانون التقاعد 

 .صندوق الضمان االجتماعي الجديد
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تحويـل موضــوع الــضمان االجتمـاعي إلــى مــشروع اســتثماري، إذ هـدفت وزارة العمــل فــي رؤيتهــا 
الـة االجتماعيـة وكرامـة المـواطن مـن خـالل تبنـي أفـضل النمـاذج إلى تحقيق الـسلم األهلـي والعد

وفي هذا الشأن تم إدخال نظام المـساهمات المحـددة الـذي يعتبـر األول مـن نوعـه فـي . العالمية
ــــوق العمــــال  ــــة بتحــــصيل حق ــــسطيني المتعلق ــــك لخــــصوصية الوضــــع الفل ــــة، وذل المنطقــــة العربي

ي ديمومتـه الماليــة علــى مـستحقات العــاملين فــي العـاملين فــي إسـرائيل، باإلضــافة إلــى التوجـه فــ
   26.إسرائيل

  
 قانون الضمان االجتماعي الجديد الصادر بتاريخ – 2016 التوجهات الجديدة في عام 5-1-2

20/10/2016  
  

% 18.2مـنهم عامـل بـأجر، % 68 ألف مـواطن عامـل، 963يستفيد من هذا القانون أكثر من 
 ألف عامل منظم 55كما سيستفيد أكثر من . عملأصحاب % 6.2يعملون لحسابهم الخاص، 

يتم الحفاظ على حقـوقهم مـن خـالل مزايـا راتـب التقاعـد أو دفـع مـستحقات (يعملون في إسرائيل 
الدفعـــة الواحـــدة التـــي غالبـــا مـــا تقـــوم إســـرائيل بانتهـــاك حقـــوقهم فيهـــا وال تـــصرفها  لهـــم كمنـــافع 

مـن % 25األهميـة البالغـة لمـصالح حـوالي تعكس هـذه األرقـام ). 2016وزارة العمل ( )تقاعدية
أي أفـــراد األســـرة (مجمـــوع المـــواطنين بـــشكل مباشـــر ومـــا يتـــبعهم مـــن مـــستفيدين غيـــر مباشـــرين 

وهــذه المــصالح عبــارة عــن منــافع تتعلــق بــضمان الحقــوق والعــيش الكــريم للمــواطنين، ). اآلخــرين
الذي ) ضمان االجتماعي الجديدقانون ال(لذلك اختلفت التفسيرات واآلراء حول اإلطار القانوني 

  .سيقود إلى تحقيق هذه المنافع
  

وتبـــين األدبيـــات الـــسابقة أن بنـــاء نظـــام ضـــمان اجتمـــاعي فعـــال وقـــادر علـــى تحقيـــق المـــصالح 
العدالــة فــي توزيــع األعبــاء والحــصول : للمــواطنين، يتطلــب تــوفر مجموعــة مــن المبــادئ، أهمهــا

والــشمولية فــي التغطيــة والفئــات   واتخــاذ القــرارات؛فــي تحمــل األعبــاء علــى المنــافع؛ والــشراكة
مــا ســنتوقف  المــشمولة؛ باإلضــافة إلــى الكفــاءة والمهنيــة والقــدرة المــستدامة علــى التمويــل، وهــو

ًعنده في نقاش النصوص األساسـية فـي القـانون الجديـد الـذي أثـار خالفـا وجـداال بـين األطـراف  ً
  .المختلفة

                                                           

 .مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل/ مقابلة مع بثينة سالم  26
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ه المبـادئ والمعـايير فـي القـرار بقـانون الـضمان االجتمـاعي تركز هذا الجدال في مدى توفر هذ
، 2016الــذي أصــدره رئــيس الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية فــي الثــاني مــن آذار ) القــانون الجديــد(

، ونــص 2016لــسنة  )6(، وحمــل الــرقم 2016 آذار 20بتــاريخ  ونــشر فــي الوقــائع الفلــسطينية
فـي  الوقـائع الفلـسطينية، فأصـبح سـاري المفعـولً يومـا مـن تـاريخ نـشره فـي 30على سـريانه بعـد 

، مـــع مالحظـــة أن هـــذا الوضـــع تـــم قبـــل إصـــدار القـــانون النهـــائي 2016العـــشرين مـــن نيـــسان 
  .والتطورات األخيرة على القانون الجديد كما سيتبين في األجزاء الالحقة من هذه الدراسة

  
  

 يد المواقف المتباينة تجاه قانون الضمان االجتماعي الجد5-2
  

نشأت حالة من الجدل وتباين المواقف واإلرباك عايشها المجتمـع الفلـسطيني جـراء إصـدار هـذا 
  :القانون وبرزت إزاءه  ثالثة آراء أو مواقف مختلفة هي

  

. ً جهات رفضته نهائيا وقررت عدم االنـضمام لـه واالنـضمام إلـى هيئـة التقاعـد الفلـسطينية-أوال
ـــدى  ـــك بـــسبب وجـــود قناعـــات ل ـــانون الجديـــد وكـــان ذل ـــة الق هـــذا الجـــزء مـــن المجتمـــع بعـــدم تلبي

وقد ظهـر هـذا الموقـف فـي تغييـر توجهـات هـذه الجهـات مـن موقفهـا فـي نظـام هيئـة  لطموحاتهم
  :27التقاعد الفلسطينية واعتبرته أفضل من القانون الجديد، ومثال على ذلك ما يلي

  

 طلبـــات انـــضمام لهيئـــة لجـــوء عـــدد مـــن المؤســـسات، مثـــل جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة، لتقـــديم -
 . ًالتقاعد الفلسطينية، باعتبار ذلك بديال أفضل مما يقدمه القرار بقانون الحالي

ًإعـــالن بعـــض المؤســـسات انـــضمامها رســـميا إلـــى هيئـــة التقاعـــد الفلـــسطينية بهـــدف حمايـــة  -
 28).2016الحسن، (موظفيها من تطبيق القرار بقانون عليها مثل جامعة القدس المفتوحة 

عديــد مـن المؤســسات بتـسيـيل صــناديق التــوفير أو االدخـار تحــت ضـغط كبيــر مــن قامـت ال -
المـــوظفين الـــذين تخوفـــوا مـــن تحويـــل هـــذه األمـــوال إلـــى الـــصندوق التكميلـــي الـــذي سينـــشأ 

 .بموجب القانون الجديد

                                                           

، موجهة إلى القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح يبلغه فيها 2016 نيسان 19تم تداول ورقة موقعة من رئيس هيئة التقاعد بتاريخ   27
القدس المفتوحة توقع اتفاقية انضمام لهيئة صندوق .(بقبول مجلس إدارة هيئة التقاعد انضمام جامعة النجاح لمنافع قانون التقاعد العام

 ) .Accessed May .،.  2016html.940475/news/ar/ps.raya.www://http ”1شبكة راية اإلعالمية-التقاعد 

  aspx.content/net.maannnews.wwwعبد الرحيم الحسن، سلسلة مقاالت منشورة في ثالثة أجزاء للكاتب،  28
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شرعت بعض المؤسسات بالحصول على تواقيع الموظفين على تفويض بهدف تسييل هذه  -
ـــب مـــ ـــصناديق فـــي حـــال طل ـــل هـــذه األمـــوال إلـــى مؤســـسة الـــضمان ال ن المؤســـسات تحوي

 .ًاالجتماعي مستقبال

، ال يـزال ينتظـر مـا سيـسفر عنـه )التي سـميت وقائيـة(ومن لم يقم بأي من هذه اإلجراءات  -
ـــشروع  ـــه المختلفـــة ومـــا سيكـــشفه هـــذا  ال ـــانون بتفـــصيالته ومراحل بتطبيـــق أحكـــام القـــرار بق

 .التطبيق من سياسة بحكم الواقع

  
 وفــي المقابــل، التــزم جــزء مــن المؤســسات والعــاملين الــصمت ودون تحديــد موقــف محــدد -ًيــاثان

لم يتم صرف المـستحقات (تجاه هذا القانون، ولم يتخذ أي إجراء تجاه االبتعاد عن هذا القانون 
على اعتبار أن هذا القـرار بقـانون لـن يغيـر شـيئا وأن الخالفـات الكبيـرة سـتمنعه مـن ) للموظفين
  . إلى حيز التنفيذ، وأن ما يجري اليوم عبارة عن فقاعة وستنتهيالدخول

 

ــا ــالقرار بقــانون، باعتبــاره نتــاج جهــد وطنــي ضــمانة -ًثالث  مقابــل ذلــك بــدت الحكومــة متمــسكة ب
ًلتحصيل حقوق العاملين في إسرائيل وهذا يعتبر إنجازا سياسيا واقتصاديا، باإلضافة إلـى قـصة  ً ً

 جديـد فـي إدخـال نظـام المنـافع المحـددة بـشكل منفـرد فـي المنطقـة ًنجاح فلسطينية تتضمن بعـدا
 ســنوات، شــارك فيــه كــل مــن أصــحاب 6هــذا الجهــد تواصــل العمــل فيــه بمــا يزيــد علــى . العربيــة

: العمــــل والعمــــال والحكومــــة، كمــــا أكــــد رئــــيس الفريــــق الــــوطني للــــضمان االجتمــــاعي علــــى أن
خطــوة مهمــة علــى طريــق تطبيــق العدالــة الحقــوق التــي نــص عليهــا القــانون مكتــسبة، وتــشكل "

االجتماعية، واإلنصاف، والمساواة لكـل المـواطنين، عبـر تـوفير مظلـة للـضمان االجتمـاعي فـي 
  :30وقد جاء هذا الموقف انطالقا من اآلتي. 29"بالدنا

                                                           

  .     يتم تسويتها بين صاحب العمل والعامل" الضمان االجتماعي"مستحقات العمال قبل تطبيق : مجدالني   29
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10c26d47y281177415Y10c26d47  

يق الوطني للضمان للمزيد حول الرد على المالحظات بشأن قانون الضمان االجتماعي يمكن الرجوع إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفر   30
2Accessed May . Ps.Pgmc،.  2016االجتماعي على مؤتمر مجدالني حول الضمان االجتماعي

5=type_c&5afe4Y307173y5afe4=id_v?php.category_ar/ps.pgmc.www://http.  
 : لرسمي لالستفسارات بشأن قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني على موقع التواصل االجتماعي فيس بوكالموقع ا 

https://www.facebook.com/-الضمان-اإلجتماعي-الفلسطيني-موقع-رسمي-يجيب-على-تساؤالتكم-حول-القانون
/847795845328999 
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ـــل وتحديـــدا فـــي مـــا يتعلـــق براتـــب العجـــز والوفـــاة  - ـــزات جديـــدة للعـــاملين تتمث ـــه يحمـــل مي ًأن
ـــي ـــساري المفعـــولالطبيعيـــين، والت ـــانون العمـــل ال ـــم تكـــن موجـــودة ســـابقا فـــي ق الحـــسن، ( ً ل

2016.( 

ًأن القرار بقـانون يعـالج حالـة اإلنكـار لحقـوق فئـة كبيـرة جـدا مـن العمـال نتيجـة لعـدم وجـود  - ً
آليات لتسجيل العمال ودفع اشتراكات محددة عـنهم لـدى جهـة محايـدة ومـضمونة، مـا أدى 

ؤدون عملهم بأقل من الحد األدنى لألجـور وال يحـصلون إلى وجود عدد كبير من العمال ي
ٕعلى مكافأة نهاية خدمة، وان حصلوا عليهـا، فإنهـا أقـل بكثيـر مـن مـا يقدمـه القـرار بقـانون 

ٕالحالي، وهو ما ينطبق أيضا على إصابات العمل واجازات األمومة وهذا ما أعربت عنه . ً
  31.وزارة العمل كنقطة جوهرية يجب إعادة النظر فيها

ً مــن هــذا المنطلــق واعتمــادا علــى أن وجــود القــرار بقــانون بجميــع األحــوال هــو أفــضل مــن  -
عدم وجـوده، كمـا أن العدالـة هـي حالـة نـسبية، وعليـه فـإن أي تقـدم بهـذا الـشأن هـو إنجـاز 

 . في االتجاه الصحيح، وهذا القانون يمثل هذه الحالة

  
   تحديد خلفية التباين في المواقف5-2-1
  

اط جوهرية تفرعت منها عدة بنود أو نصوص قانونية في القـانون الجديـد كانـت مـسرحا ثالثة نق
  :لالختالف بين األطراف المختلفة، وهي

  

  أن القــانون الجديــد، اقتــصر فــي التأمينــات التــي تناولهــا علــى تــأمين الــشيخوخة والعجــز -ًأوال
 مالحظة أن النظامين مختلفـين والوفاة، وهو ما يقابل نهاية الخدمة في قانون العمل الحالي مع

ٍولكــل منهمــا إيجابياتــه وســلبياته، وبــالرغم مــن إقــرار الكثيــر بتفــوق إيجابيــات التقاعــد علــى نهايــة 
الخدمــة، إال أن نظــام نهايــة الخدمــة مــع مــا يرافقــه مــن مرونــة بالنــسبة للمنــافع األخــرى، هــو مــا 

ددة الـذي ال يتـصف بالمرونـة وال شكل حالة إرباك مشروعة عند مقارنته مع نظـام المنـافع المحـ
ًيقـدم أفـضل ممـا كـان معروضـا علـى المؤسـسات، والتـي رفـضته ألسـباب يجـدر الوقـوف عنـدها 
ًمليــا، باعتبــار أن الكثيــر منهـــا ال يــزال متــوفرا فـــي النظــام الحــالي الـــذي سينــشأ بموجــب القـــرار  ً

  .بقانون محل النقاش
                                                           

 .مقابلة مع مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل 31
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ص عليهـا القـانون الجديـد بنـوعين مـن التأمينـات،  أن تـأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة، نـ-ًثانيا
وبمقارنـة ذلـك مـع قـانون العمـل، تبـين أن القـرار . هما، تـأمين األمومـة، وتـأمين إصـابات العمـل

 6بقانون قد فرض على صاحب العمل منح إجـازة أمومـة مدفوعـة األجـر للعاملـة التـي أمـضت 
صـابات العمـل وأمـراض المهنـة، ًأشهر فـي العمـل، كمـا يتحمـل صـاحب العمـل أيـضا تعـويض إ

ويلـزم قــانون العمــل جميـع أصــحاب العمــل بتـأمين العمــال ضــد إصـابات العمــل، وهــذا يعنــي أن 
القـــرار بقـــانون الحـــالي لـــم يقـــدم مـــا هـــو أفـــضل ممـــا هـــو موجـــود فـــي قـــانون العمـــل بـــشأن هـــذه 

هنــاك مــن يــرى بــأن القــرار بقــانون يمثــل تراجعــا عمــا هــو موجــود فــي قــ. التأمينــات انون العمــل ً
ّالحالي، حيث أن القرار بقانون وزع تأمين األمومة على العمال، وأصحاب العمل، بعدما كانت 

  .من ضمن التزامات أصحاب العمل فقط
  

 عنـــد تقيـــيم القـــانون الجديـــد، يـــتم األخـــذ باالعتبـــار جميـــع األنظمـــة األخـــرى ذات العالقـــة -ًثالثـــا
 بأنظمـــة التقاعـــد الـــسابقة والتـــي ال تعبـــر عـــن حالـــة ًوالمقارنـــة فيمـــا بينهـــا، ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا

مقنعة، حيث فشلت جهود السلطة جميعها في التعامل مع هذه الملفات وخلق نظـام تقاعـد يقـوم 
ًعلــى المبــادئ والمعــايير التــي أشــير إليهــا ســابقا، وخاصــة مــا يتعلــق باالســتدامة ومــا تحملــه مــن  ً

كمــا يوجــد جانــب ال يــستهان بــه فــي القطــاع . اتيعناصــر تتعلــق بالكفــاءة والمهنيــة والتمويــل الــذ
ًالخــاص وهــو مــنح العمــال حقوقــا تزيــد كثيــرا عمــا هــو وارد فــي قــانون العمــل، وهــذه الحقــوق لــم  ً
ينجح القرار بقانون في المحافظة عليها بالرغم من نصه في مواضع معينة على كيفية التعامـل 

  ).2016ماس، (معها 
  

 الجديد  توضح  أبرز المسائل التي هي محل إشـكال ووجهـات والنصوص الفرعية لهذا للقانون
ــــضمان االجتمــــاعي، وهــــذه  ــــشأن نظــــام ال ــــر جــــدال ب ــــت تثي ــــار أنهــــا ال زال ــــة وباعتب ًنظــــر متباين
ًاإلشكاليات غالبا ما تمثـل وجهـة نظـر المعارضـين وجـزء كبيـر منهـا يتفـق مـع وجهـة نظـر وزارة 

  :عرض هذه اإلشكاليات على النحو التاليمع بعض المطالب، ويمكن  32العمل كجهة متعاطفة

                                                           

ت الوزارة في تعديل بموجب لقاء مع مدير عام الدائرة القانونية، ووجود مذكرة داخلية تؤيد جزء كبير من المطالب وتبين مقترحا 32
نصوص القانون المتعلقة بضمانة الدولة، وحماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتعديل شروط راتب التقاعد للمنافع الطويلة 

 بين ، والمساواة)مبدأ المساهمات المحددة بأن يكون اختياري وطوعي(، وتعديل منظومة التقاعد التكميلي )الشيخوخة والوفاة(األمد، 
إذ تقر وزارة العمل بوجوب عمل تعديالت جوهرية بعد . الرجل والمرأة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمل وموظفي الهيئات المحلية

 .أن يتم دراستها وفحصها اكتواريا، وأخرى مطلبيه بما ال تمس االستدامة المالية وتنسجم مع أهادف القانون وفلسفته
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التأمينــات التــي يــشملها الــضمان االجتمــاعي، أي بمــستوى التغطيــات،   إشــكاليات تتعلــق ب-ًأوال
المــادة رقـــم ( شـــهر مــن تــاريخ ســريان القـــرار بقــانون 24والتــي تــسري خــالل مـــدة ال تزيــد علــى 

  ). من المسودة األخيرة31/2
  

ان االجتماعي، موضوعات مهمة تـشملها عـادة قـوانين الـضمان عالج القرار بقانون بشأن الضم
االجتماعي، لكن معالجته لهذه المسائل كانت مثـارا لإلربـاك واإلشـكاليات األمـر الـذي أدى إلـى 
موجــه كبيــرة مــن االحتجاجــات كمــا تــم توضــيحه ســابقا، و يمكــن التركيــز علــى هــذه اإلشــكاليات 

  :  بعرضها كما يلي33)2012 ماس،(
  

القــرار بقــانون لــم يتجــه لمعالجــة هــذه المــسائل، فهــو نــص علــى العديــد مــن التأمينــات، أن   .1
ولكنه أحال ما يخصها إلى مجلس الوزراء، وهذا فسر على أنه عـدم جديـة فـي إدراج هـذه  ُ
ًالتأمينات ضمن منظومة الـضمان االجتمـاعي، وهـو مـا يعطـي انطباعـا بـأن القـرار بقـانون 

ً قانونا شامال للـضمان االجتمـاعي، فهـو ال يـضيف إلـى قـانون ًليس مقصودا منه أن يكون ً
التأمينات االجتماعية الملغى سوى األحكام المتعلقة بتأمين األمومة والتي أثارت إشكاليات 

  .تتعلق باشتراكاتها واألحكام بشأن استحقاقها
وف إحالــة الــشخص مــن العمــل إلــى حالــة عــدم العمــل لينــضم إلــى صــف(اإلحالــة للتقاعــد   .2

يـشوبها عـدم الدسـتورية، وذلـك ألن القواعـد المتعلقـة باإلحالـة الجيـدة يجـب أن ) المتقاعدين
  .ًتكون واضحة ومبررة وضمن قيود موضوعية وشكلية يمكن مراقبتها مستقبال

منه هـي ) 5(ًاإلشكالية المتعلقة بالفئات التي ينطبق عليها أحكام القرار بقانون وفقا للمادة   .3
األشـــخاص  "3ينطبـــق عليهـــا قـــانون العمـــل، وهـــي تـــضم حـــسب المـــادة رقـــم الفئـــات التـــي 

عنــد ســريان مفعولــه  والتأمينــات الــواردة فــي هــذا القــانون هــي " الخاضــعين ألحكــام القــانون
التأمينــــات : بطبيعتهــــا تأمينــــات عامــــة، وال تقتــــصر علــــى مــــوظفي القطــــاع الخــــاص، مثــــل

 فهذا مؤداه تناقض في السياسة فمـصدر ٕواذا كان األمر كذلك،. العائلية وتأمينات المرض
االختالف مـا بـين مـوظفي القطـاع العـام والخـاص، هـو طبيعـة المـشغل ولـيس نـوع الخطـر 
ًالمؤمن عليه، فهو واحد في الجهتين، وهذا ما سيتم اإلشارة إليه أيـضا عنـد تنـاول إشـكالية  َ ُ

  .لعام والخاصعدم المساواة، أو التمييز ما بين أحكام التقاعد في القطاعين ا
                                                           

 .2016بشهر أيار " ماس"في جلسة طاولة مستديرة في أثيرت هذه اإلشكاليات  33
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 إشـكاليات تتعلــق بعالقـة الدولــة وبخاصـة ضـمانة الدولــة للـصندوق، وعــدم ضـمانة أمــوال -ًثانيـا
  ).30المادة (الصندوق من قبل أي جهة 

  

أعربت العديد من الجهـات عـن رفـضها لمـشروع القـرار بقـانون، بـسبب عـدم وجـود نـص واضـح 
لصندوق، إذا عجـز عـن ذلـك، أسـوة بمـا هـو بشأن مسؤولية الدولة التلقائية عن سداد التزامات ا

معمول به في العديد من القوانين المقارنة، وتكمن أهمية هذا النص في توجيه إشارات باالتجـاه 
الــصحيح بــأن الدولــة معنيــة حقيقــة بوجــود ضــمان اجتمــاعي فعــال، وأنهــا مــستعدة لتمويــل هــذا  ً

مويــل واالســتدامة مــن خــالل االشــتراكات، وهــذا المبــدأ ال يخــل بذاتيــة الت. النظــام إذا لــزم األمــر
ومـــع ذلـــك، تجـــدر مالحظـــة أن تقـــديرات األشـــخاص الـــذين واكبـــوا صـــياغة هـــذا القـــرار بقـــانون، 
أشــارت إلــى أن النــسب بــصورتها الحاليــة، وبــالرغم مــن أنهــا ال تلبــي طمــوح العــاملين، إال أنهــا 

رات بـــشأن إصـــابات ٪ مـــن موازنـــة المؤســـسة، كمـــا أن هنـــاك تقـــدي2ســـتؤدي إلـــى عجـــز بنـــسبة 
العمل، تشير إلى أن النسبة المفروضة في القرار بقانون لتغطية إصابات العمل لن تكون قادرة 

هــذا جميعــه يؤســس لــضرورة أن تكــون الدولــة . علـى الوفــاء بالتزامــات الــصندوق تجــاه المنتفعــين
صندوق َملزمــة بطريقــة واضــحة ال تقبــل التأويــل بتحمــل أعبــاء أي عجــز يحــصل أثنــاء عمــل الــ

لحين اتخـاذ اإلجـراءات الـضرورية للتعامـل مـع حالـة العجـز بـصورة منهجيـة، وفـي هـذه الحالـة، 
كما هو الحـال فـي القـانون األردنـي، الـذي أخـذ عنـه القـانون معظـم نـصوصه، تكـون أمـوال سـد 

  ).2016ماس، ( العجز دين على المؤسسة تقوم بسداده في حال توفر فائض
  

 بند ضمان الدولة من نسخة القرار بقانون األخيرة، فكان يؤكد على أما رد المدافعين عن حذف
، 17(المــواد : ًأن النــصوص الحاليــة الــواردة فــي القــانون تــضمن أمــوال المــساهمين، ومنهــا مــثال

ضــمان الدولـــة للقـــوانين هــو مبـــدأ دســـتوري منـــصوص "مــن القـــرار بقـــانون، وأن ) 90، 74، 49
ـــانون األساســـي المعـــدل لل ـــى مهـــام ) 69/5(، المـــادة 2003عـــام عليـــه فـــي الق ـــي نـــصت عل والت

مجلـــس الـــوزراء والتـــي مـــن ضـــمنها متابعـــة تنفيـــذ القـــوانين وضـــمان االلتـــزام بأحكامهـــا، واتخـــاذ 
ًوأن النص على ضمانة الدولـة صـراحة فـي مـواد القـانون سـيكون مـن . اإلجراءات الالزمة لذلك

ًمـا يمكـن أن يـشكل تناقـضا مـع مـا ورد كمـا ورد فـي الـرد، ". قبيل التزيد في النـصوص لـيس إال



 81 

ًكما أنه ليس معروفا لدينا بـأن دولـة مـا تـضمن نظـام ضـمان اجتمـاعي : "أعاله، حيث جاء فيه
  34)2016ماس، " (للقطاع الخاص

  
العالقة مع أنظمة التقاعد السابقة واالنتقال المباشـر مـن نظـام هيئـة التقاعـد إلـى صـندوق : ًثالثا

  .انون الجديدالتضامن الذي ينشئه الق
  

ًتمــت اإلشــارة ســابقا بــشأن القــرار بقــانون، بأنــه يخلــق حالــة مــن الجــدل واإلربــاك، وال يوجــد بــه 
ًمعالجــة لإلشــكاليات المــذكورة أعــاله، وأنــه وفقــا لقواعــد الــصياغة الجيــدة، فــإن أي نظــام جديــد 

 محــل يجــب أن ينقــل المخــاطبين بطريقــة سلــسلة ال تخلــق حالــة مــن اإلربــاك والغمــوض وتكــون
وفقـــا لقـــانون الـــضمان االجتمـــاعي األردنـــي، يـــستثنى مـــن : ًمنازعـــات ودعـــاوى مـــستقبلية، فمـــثال

ًتقاعديـة وفقـا لقـانون التقاعـد المـدني وقـانون التقاعـد  أحكامه األشخاص الذين يـؤدون اشـتراكات
العــسكري، وهــذه الحالــة انتقاليــة، بمعنــى أن األشـــخاص الــذين كــانوا يخــضعون للنظــام الـــسابق 

ًبقون كــذلك، فــي حــين أن جميــع األشــخاص ســواء أكــانوا مــوظفين عــامين أم قطــاع خــاص ســي
ســيتم إلحــاقهم بالقــانون الجديــد كــون قــانون الــضمان األردنــي هــو قــانون موحــد ألنظمــة التقاعــد 

  . السابقة جميعها
  

 الــذي أخــذ جــزءا كبيــرا مــن أحكامــه مــن 2016) 6(لكــن الوضــع يختلــف فــي القــرار بقــانون رقــم 
نون األردني، فسياسة توحيد األنظمـة الـسابقة غيـر متـوفرة فيـه، وهـذا يعنـي أن ازدواجيـة فـي القا

َأنظمــة التقاعــد ستحــصل مــستقبال، ســيزيد القــرار بقــانون الخطــاب بــشأن إصــالح أنظمــة التقاعــد 
فهـذا النظـام سيـضيف . ًتعقيدا لما سينتج عنه من تكديس إضافي للصناديق واألنظمة التقاعدية

ًهو قائم من أنظمة نظاما جديدا، دون أن يحدد آلية واضحة سواء للتعامل مـع األنظمـة إلى ما  ً
ًالـــسابقة أو االنتقـــال بينهـــا، أو هـــل يجـــوز ذلـــك أصـــال؟ ومـــا مـــصير االشـــتراكات الـــسابقة؟ وأي 

  األحكام تطبق بشأن االحتساب؟
  

                                                           

للمزيد حول الرد على المالحظات بشأن قانون الضمان االجتماعي يمكن الرجوع إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفريق الوطني للضمان  34
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ألشـخاص الـذين كما أن هذا القانون يخلق مؤسسة ضمان اجتماعي، ال تنطبق قواعـدها علـى ا
بل يذهب القرار بقانون إلى أبعد من ذلك، بحيث يخلق حالة شاذة من خالل "يقومون بإدارتها، 

هذا الموقف يعكس حالة من عدم االنسجام بين . إدارة قطاع عام لموظفين من القطاع الخاص
  35".الواقع والقانون

  
  إشكاليات تتعلق بالتمييز والالمساواة : ًرابعا

ـــين فيمـــا ســـب ـــز تب ـــة يمي ـــد بـــصورته الحالي ـــانون الجدي ـــدأ المـــساواة(ق أن الق مـــا بـــين ) ًإخـــالال بمب
مطـب دسـتوري لعـدم  36وهـذا حـسب رأي بعـض القـانونيين. الموظفين في القطاع العام والخـاص

الــضمان االجتمـــاعي (تأكيــده علـــى مبــدأ المـــساواة، بمعنــى عـــدم تحقــق المـــساواة بــين النظـــامين 
ف أو الغايـة المنـشودة، وهـو مـا يخـل بمبـدأ العدالـة فـي معاملـة األفـراد تجاه الهـد) والتقاعد العام

ويمكـــن إجمـــال صـــور . والمؤســـسات الـــذي يفتـــرض أن يقـــوم عليهـــا نظـــام الـــضمان االجتمـــاعي
  :التمييز التي احتوتها نصوص القرار بقانون بما يلي

  

المـــساهمات التمييـــز بـــين العـــاملين فـــي القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص وعـــدم إدراج نظـــام  -
  .المحددة في القانون الجديد، واالختالف بنسبة احتساب راتب التقاعد بين األنظمة

وبـــشكل عـــام، معظـــم  يـــشمل هـــذا التمييـــز االخـــتالف باالقتطاعـــات ومعامـــل االحتـــساب،  
األحكـــام المتعلقـــة بالتقاعـــد مـــا بـــين األشـــخاص الخاضـــعين لقـــانون التقاعـــد العـــام والـــذين 

يقتطــع بموجــب : " مقارنــة بالقــانون األردنــي، فقــد أشــير إلــى أنــهسيخــضعون لنظــام الــضمان
٪ مــن صــاحب العمــل، بينمــا االقتطاعــات 9٪ مــن أجــر العامــل، و7قــانون هيئــة التقاعــد 

وبالمقارنة مع ." ٪ من صاحب العمل8.5٪ من العامل، و7.5بموجب نظام الضمان هي 
ً كمــا أن هنــاك اختالفــا .٪11٪ ومــن صــاحب العمــل 6.5األردن، فإنــه يقتطــع مــن العامــل 

ًبكيفيــة احتــساب الراتــب التقاعــدي، فوفقــا لقــانون التقاعــد يحتــسب راتــب التقاعــد فــي القطــاع 
٪ بعــدد ســنوات الخدمــة، ودون ســقف للراتــب الخاضــع للتقاعــد، 2العــام بــضرب الراتــب بـــ 

ـــإن نـــسبة  ـــغ مـــن الراتـــب 2ًلكـــن وفقـــا لنظـــام الـــضمان الجديـــد، ف ٪ تـــضرب فقـــط فـــي المبل
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 أضــعاف الحــد 8٪ فــي بــاقي المبلــغ وبمــا ال يتجــاوز 1.7وي للحــد األدنــى لألجــور والمــسا
هذه المعادلة ذات العالقة باالحتـساب مطبقـة فـي معظـم األحكـام المتعلقـة . األدنى لألجور

وبالمقارنة مع األردن، يتم احتساب راتب التقاعد . باستحقاق راتب الوفاة والعجز الطبيعيين
٪ لبـــاقي المبلـــغ وبمـــا ال يتجـــاوز 2 دينـــار وبمعامـــل 1500ألول ٪ 2.5بمعامـــل احتـــساب 

  . دينار3000سقف التأمين 
ًومــن حــاالت عــدم المــساواة أيــضا مــسألة عــدم إدراج نظــام المــساهمات المحــددة فــي القــرار  -

بقانون، أسوة بقانون التقاعد العام، بالرغم مـن أنـه يتجـاوز الكثيـر مـن حـاالت عـدم العدالـة 
 . المحددة، والتي من أهمها عدم إمكانية توريث راتب التقاعدفي نظام المنافع

  التمييز أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة -
  

كــرس هــذا القــانون األدوار التقليديــة للرجــل والمــرأة دون مراعــاة للتغيــرات التــي حــصلت فــي هــذه 
م إمكانيــة ًاألدوار وتحديــدا فــي ســوق العمــل، حيــث ال يــزال هــذا القــرار بقــانون يــنص علــى عــد

ًكما أن هنـاك جـدال بـشأن إجـازة . توريث راتب المرأة، إال إذا كان الزوج غير قادر على الكسب
ًاألمومــــة، فهــــذه اإلجــــازة هــــي اســــتحقاق قــــانوني واضــــح وصــــريح وفقــــا لقــــانون العمــــل الــــساري 
المفعـول، وهـذا الحـق للمـرأة العاملــة يلتـزم بـه صـاحب العمــل دون أن يكـون مرتبطـا بـأي شــرط، 

ًهذا الحـق وفقـا للقـرار . ً يوما قبل الوالدة180وى أن تمضي المرأة في العمل مدة ال تقل عن س
ًبقـانون، أصــبح مــشروطا بــالتزام المــرأة بــدفع مــا يــسمى اشــتراك تــأمين األمومــة لمــدة ال تقــل عــن 

  . ستة أشهر
  

ذا قارنــا بــين ًوهنــاك إشــكالية تتعلــق بتحميــل العمــال جــزءا مــن تكــاليف تــأمين إجــازة األمومــة، فــإ
وبحـــــسب ادعـــــاء بعـــــض القـــــانونيين أن القـــــانون (النـــــصين األردنـــــي والفلـــــسطيني بهـــــذا الـــــشأن 

 38)42(، نجد أن القانون األردني المـادة 37)الفلسطيني أخذ معظم نصوصه من القانون األردني
ًكــان أكثــر وضــوحا مــن خــالل تحميــل تــأمين إجــازة األمومــة بالكامــل علــى صــاحب العمــل، فــي 

، قــرر توزيـــع تكـــاليف هـــذه اإلجــازة بـــين العمـــال وأصـــحاب )90(القـــرار بقـــانون المـــادة حــين أن 
  .العمل

                                                           

 .2016، في أيار )4(محمد الخضر، أستاذ القانون في جامعة بيرزيت، ورقة مقدمة لمعهد ماس، جلسة الطاولة المستديرة رقم . د 37

 .2014لسنة ) 1(قانون الضمان االجتماعي األردني رقم  38
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وتجدر اإلشارة إلـى أن إجـازة األمومـة فـي القـرار بقـانون خـضعت لـبعض التعـديالت األساسـية، 
ً أسبوعا بدال من 12حيث أصبحت  ً يوما، كما أجاز القرار بقـانون الجمـع بـين راتـب العجـز 70ً

مومـة للمـرأة، باإلضـافة إلـى عـدم المـساواة بـين الرجـل والمـرأة مـن خـالل عـدم إمكانيـة ٕواجـازة األ
  . توريث راتب المرأة إال إذا كان الزوج غير قادر على الكسب

  
   عدم مراعاة الحاالت الخاصة-ًخامسا

ـــشابهة، وعـــدم التعامـــل مـــع  مبـــدأ المـــساواة يقتـــضي التعامـــل مـــع الحـــاالت المتـــشابهة بطـــرق مت
 المختلفـة بطـرق متـشابهة، وأيـضا الحـاالت المتـشابهة بطـرق مختلفـة، وهـذا هـو األهــم، الحـاالت

ًوذلــك تحقيقــا لمفهــوم المــساواة الفعليــة، ومــن االنتقــادات التــي وجهــت للقــرار بقــانون كانــت عــدم 
  :ًتمييزه في التعامل مع الحاالت المختلفة، فمثال

  

رة والـــضارة بالـــصحة، حيـــث تعاملـــت لـــم يـــراع القـــرار بقـــانون العـــاملين فـــي األعمـــال الخطـــ -
القـــوانين المقارنـــة مـــع هـــذه الحالـــة بـــأن منحـــت هـــؤالء العـــاملين مرونـــة فـــي أحكـــام التقاعـــد 
المبكــر، دون أن يــؤدى ذلــك إلــى الحــسم مــن الراتــب بنــسبة معينــة كمــا هــو الحــال بالنــسبة 

 .لباقي العاملين

ً مـثال علـى أحكـام مختلفـة ِلم يـراع القـرار بقـانون األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـن حيـث نـصه -
 .بشأن السنوات المقبولة للتقاعد أو التقاعد المبكر

لم يميز القرار بقانون في رواتب التقاعد إذا كان هناك معالين، أو إذا كـان المتقاعـد نفـسه  -
بحاجــة إلــى رعايــة خاصــة بــسبب حاجــة أو عجــز، وهــذا هــو أســاس فكــرة التــضامن وهــو 

 . يقوم عليها القرار بقانونالغاية األساسية التي يفترض أن

  
   العالقة مع قانون العمل واألحكام االنتقالية-ًسادسا

ًأشرنا سابقا إلى أن القرار بقانون ينقل العاملين من نظام نهاية الخدمة والصناديق الخاصة إلى 
 ًنظام التقاعد، وتحقيقا لذلك نص القرار بقانون على أن التزام صاحب العمل بدفع مكافـأة نهايـة

الخدمة، يحل محله التزامه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ولم يكن هناك وضوح في القانون 
  . بشأن مصير مكافأة نهاية الخدمة، وكيفية التعامل معها
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المـــسألة األخـــرى، تتعلـــق بالعالقـــة مـــا بـــين الحقـــوق التـــي تزيـــد عمـــا هـــو وارد فـــي قـــانون العمـــل 
يــث لــم يوضــح القــرار بقــانون فــي بعــض الحــاالت هــذه وصــندوق تقاعــد الــشيخوخة التكميلــي، ح

ًالعالقة، كما أنه نص ودون مبرر على تحويل كل ما هو موجود تقريبـا، باسـتثناء مكافـأة نهايـة 
وهنـا لفهـم . الخدمة السابقة والتي تزيـد عمـا هـو وارد فـي قـانون العمـل، إلـى الـصندوق التكميلـي

ة مع القانون األردني باعتباره المصدر المادي للمـادة هذه الحالة من اإلرباك، من المفيد المقارن
  .)انظر الجدول أدناه( من القرار بقانون التي أثارت معظم اإلشكاليات واإلرباك 116

  

  القانون األردني مثال على األحكام االنتقالية بالمقارنة مع
  

لسنة ) 6(القرار بقانون بشأن الضمان االجتماعي الفلسطيني رقم 
2016  

 )ص الفلسطيني المقابلالن(

لسنة ) 1(قانون الضمان االجتماعي األردني رقم 
2014  

 )النص األردني(

ــــوق -116مــــادة  ــــى الحق ــــاظ عل ــــة الخدمــــة والحف ــــأة نهاي  اســــتبدال مكاف
 المكتسبة

  :باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القرار بقانون. 1
 والوفـاة تحل التزامات صاحب العمل في تأمينات الـشيخوخة والعجـز. أ

مكــان مكافــأة نهايــة الخدمــة المقــررة فــي قــانون العمــل المعمــول بــه ... 
يلتـزم صـاحب العمـل بـأداء مكافـأة . عن الراتـب الخاضـع للتأمينـات، ب

ً، وفقـا التفـاق فـي أي وقـت، ...عن الفترات الـسابقة .... نهاية الخدمة 
  .تسوية بين المؤمن عليه ودون إجحاف أو تغيير في شروط العقد

ــــالحقوق المكتــــسبة . 2 ــــضى قــــانون ..... يحــــتفظ المــــؤمن عليــــه ب بمقت
وفي هذه الحالة يحـول صـاحب العمـل الفـروق بـين العمل المعمول به، 

مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة المقـــررة فـــي قـــانون العمـــل المعمـــول بـــه ومكافـــأة 
نهاية الخدمة األعلى إلى حساب العامل المـؤمن عليـه فـي نظـام تقاعـد 

  .ًلي سنوياالشيخوخة التكمي
ـــأة نهايـــة . .... 3 ـــه بكامـــل مكاف ـــه فـــي حق يحـــتفظ العامـــل المـــؤمن علي

  ..... الخدمة الممنوحة له
تبقـــى ســــارية المفعـــول جميــــع األنظمـــة أو الترتيبــــات أو االتفاقيــــات . 4

بــــصناديق االدخــــار، وحــــسابات التــــوفير، والتــــأمين الــــصحي المتعلقــــة 
لقـــرار بقــانون، علـــى أن للمــؤمن عليــه، الـــصادرة قبــل نفـــاذ أحكــام هــذا ا

 .تنتقل إدارتها إلى نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي

 باســتثناء مــا نــص عليــه صــراحة فــي هــذا -102المــادة 
 -:القانون

 تقابــل التزامــات صــاحب العمــل فــي تــأمين الــشيخوخة -أ
والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القـانون مكافـأة نهايـة 

  . ن العمل النافذًالخدمة المقررة وفقا ألحكام قانو
ـــة الخدمـــة -ب ـــأة نهاي ـــأداء مكاف ـــزم صـــاحب العمـــل ب  يلت

عنـد انتهـاء خدمـة كـل عامـل لتطبيق أحكـام هـذا القـانون 
  .في أي وقت من األوقات

 يحـــــتفظ العمـــــال بـــــالحقوق المكتـــــسبة، - أ-103المـــــادة 
ويلتــزم أصــحاب العمــل بــأن يــؤدوا للعمــال الــذين يعملــون 

 الماليـة واالشـتراكات التـي لديهم الفروق بين تلك الحقـوق
يترتـــــب علـــــيهم دفعهـــــا للمؤســـــسة بمقتـــــضى أحكـــــام هـــــذا 
القــــانون وذلــــك عنــــد انتهــــاء خــــدماتهم وعلــــى أن يحــــتفظ 
العمـــال ممـــن لـــديهم أنظمـــة أو اتفاقيـــات تمـــنحهم كامـــل 

  .مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق
ـــــات أو -ب  تبقـــــى ســـــارية المفعـــــول أي أنظمـــــة أو ترتيب
باالدخـــــار والتــــوفير والتــــأمين الـــــصحي فاقيــــات تتعلــــق ات

 .للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون
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   حاالت اإلرباك األخرى في القانون الجديد -سابعا 
تعامـــل القـــانون الجديـــد مـــع مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة بعـــدة طـــرق بهـــدف الموازنـــة بـــين العديـــد مـــن 

بــشأن مكافــأة نهايــة الخدمــة الــسابقة لحــثهم االعتبــارات، األول، طمأنــة العمــال وأصــحاب العمــل 
علــى االنــضمام لــصندوق الــضمان، والثــاني، االســتفادة مــن مبــالغ نهايــة الخدمــة التــي تزيــد عمــا 
هو وارد في قانون العمل عن الفترة السابقة في إنشاء نظـام اسـتثماري جديـد، وهـذا يعنـي إنـشاء 

نظــام التقاعــد والــضمان االجتمــاعي نظــام جديــد يتعلــق بــإدارة حــسابات وصــناديق منفــصلة عــن 
الذي أنشأه القانون، وهذا هو الغرض والمبرر للقانون الجديد، بمعنـى أن القـانون الجديـد يهـدف 

  . إلى إنشاء نظام ضمان اجتماعي وليس نظام مالي استثماري
 

ط ولـم يعـد ًونظرا لكثرة هذه االعتبارات وصعوبة الموازنة فيما بينها، أثار القرار بقانون هـذا اللغـ
وبـــدل أن يقـــوم القـــرار بقـــانون الجديـــد . هنـــاك مـــن يـــستطيع تفـــسير عـــدم الوضـــوح بهـــذه الـــصورة

بطمأنــة العــاملين علــى مــستحقاتهم الــسابقة ومــصير مــدخراتهم حــاول اســتعمال هــذه المــدخرات 
لتحقيق سياسة إنشاء نظام جديد، و هذا كـان أحـد المواضـيع البـارزة التـي أدت إلـى هـذه الحالـة 

  .اإلرباك والرفض لهذا القرار بقانون ومطالبة تعديلهمن 
  

ًلــم يكــن واضــحا بــشأن التعامــل مــع مــا هــو قــائم مــن أمــوال وهــذه الترتيبــات كانــت مثــار تــساؤل 
ونقاش من لحظة إقـراره، حيـث يعتبـر صـندوق تقاعـد الـشيخوخة التكميلـي مـن أكثـر البنـود إثـارة 

افـضين لهــذا القـرار بقـانون، فــإنهم يرونـه مكمــن ومـن وجهــة نظـر الر. للجـدل فـي القــانون الجديـد
الخطر األساسـي، بـل يـصل الوضـع إلـى حـد االتهـام بأنـه الغايـة األساسـية مـن إصـدار القـانون 

  .وليس الضمان االجتماعي بحد ذاته
  

ًكما أن هذا الوضع برأي المعارضين يعتبر مصدرا لتضارب المصالح، وما يدل علـى ذلـك أنـه 
، يجب أن يكون 6بند " إنشاء نظام تقاعد شيخوخة تكميلي" بخصوص 10بموجب نص المادة 

وهــذا الــنص مــع الــنص الــوارد فــي مــستهل المــادة . ًمنفــصال عــن صــندوق التأمينــات االجتماعيــة
ينشأ نظـام تقاعـد شـيخوخة تكميلـي يعتمـد علـى نظـام : " من القانون الجديد، والذي جاء فيها10

، يعتبـران مـن أكثـر "وجب نظام يصدر عن مجلس الـوزراءالمساهمات المحددة، ويتم تنظيمه بم
ًالنصوص غموضا ومن أكثرهـا حاجـة للتوضـيح، وبـدون ذلـك سـيبقى مـصير الـصناديق القائمـة 

وهــذا مــا أدى إلــي . ًحاليــا مثــار جــدل، بحكــم إدمــاج أكثــر مــن سياســة متناقــضة فــي نــص المــادة
ـــات العـــاملي ـــين نقاب ـــاق مـــا ب ـــسييل هـــذه قيـــام عـــدد مـــن المؤســـسات باالتف ـــى ت ن فيهـــا، واإلدارة إل
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فــي المجمــل، فــإن اإلشــكاليات التــي تثيرهــا . الــصناديق وتوزيعهــا تجنبــا ألي لــبس فــي المــستقبل
  : من قانون الضمان بشأن نهاية الخدمة والحقوق المكتسبة تتعلق بإشكاليتين116نص المادة 

 

فـي أي " ب وفقـا لعبـارة  فقـرة1 بنـد 116فـنص المـادة . األولى، في تسوية الحقوق الـسابقة -
تثيــر العديــد مــن التــساؤالت، وينــشأ عنهــا العديــد مــن اإلشــكاليات؟ فهــل يحفــظ هــذا " وقــت

 الترتيب حقوق العمال في نهاية الخدمة ؟ وهل تصرف لهم لحظة استحقاقها؟

كمــــا تــــشير منظمــــة العمــــل الدوليــــة فــــي هــــذا الخــــصوص إلــــى أن يكــــون التطبيــــق طــــوعي  -
 التكميلـــــي، وذلـــــك علـــــى اعتبـــــار أن اشـــــتراكات الـــــضمان لمخصــــصات تقاعـــــد الـــــشيخوخة

االجتمـاعي أجــور مؤجلــة، لــذلك يجـب مــنح األفــراد فرصــة االختيـار بــين االشــتراك أو عــدم 
علـــى " كلمـــة طـــوعي"االشـــتراك فـــي نظـــام تقاعـــد الـــشيخوخة التكميلـــي، لـــذلك يجـــب إدخـــال 

   116.39 و110المواد 
و مــصدر هــذا الــنص لإلجابــة الواضــحة علــى يمكــن االســتعانة بالقــانون األردنــي، والــذي هــ  

هـذه التـساؤالت، حيــث قـرر الـنص األردنــي أن تـصرف مكافـأة نهايــة الخدمـة لحظـة انتهــاء 
خدمــة العامــل، وفــي ذلــك موازنــة ومحافظــة علــى حقــوق العامــل، وعــدم إربــاك ألصــحاب 

وتجيــب عــن . العمــل باعتبــار هــذه حقــوق فرديــة تــستحق لكــل عامــل لحظــة انتهــاء خدمتــه
لتـــساؤل الالحـــق بـــشأن كيفيـــة احتـــسابها، ووفقـــا ألحكـــام االســـتقالة أو انتهـــاء الخدمـــة ألي ا

كمـا أن ذلـك يحقـق مـصلحة . ًسبب آخر، ويصبح واضـحا موعـد اسـتحقاقها، وكيفيـة دفعهـا
ًالعامل في الحصول على نهاية خدمة متزايدة وفقا آلخر راتب تقاضاه حسب أحكام قانون 

 فـــإن هـــذه المــادة تنـــاقض عنوانهـــا وال تحــافظ علـــى الحقـــوق العمــل الحـــالي، وبخـــالف ذلــك
المكتسبة، لكن العتبارات تتعلق بالموازنة مـا بـين سياسـات متناقـضة أوقعـت القـرار بقـانون 

  .بهذه اإلشكاليات
الثانية تتعلق بإدارة الصناديق والتساؤل الذي أثـاره كثيـرون، حـول قـدرة الـصندوق التكميلـي  -

ًة بهــذا الــشكل، حيـــث أن الحــسابات القائمــة حاليــا تختلــف مـــن علــى إدارة حــسابات متنوعــ
ًمؤســسة ألخــرى، وهــذا االخــتالف تقريبــا فــي كــل الجزئيــات، ومنهــا طبعــا قــدرة األفــراد علــى  ً
االســتدانة منهــا، وكيفيــة اســتثمارها وتوزيــع عوائــدها، فهــل تــستطيع مؤســسة الــضمان القيــام 

 بذلك؟بذلك؟ وهل هي أصال المؤسسة المناسبة للقيام 

                                                           

الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني، المكتب اإلقليمي للدول العربية، قسم المذكرة الفنية  39
 .2016 نيسان 23) منظمة العمل الدولية، جنيف(الحماية االجتماعية 
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 بهـــذا الـــشأن 4 فقـــرة 116ولتوضـــيح الـــصورة أكثـــر يمكـــن الرجـــوع مـــرة أخـــرى إلـــى نـــص المـــادة 
. ومقارنتــه مــع الــنص األردنــي المقابــل، حيــث أن الــنص األردنــي يقــرر اســتمرار هــذه الــصناديق

بينمــا الـــنص الفلـــسطيني يقـــرر أن تنتقـــل إدارتهـــا إلــى الـــصندوق التكميلـــي وهـــو مـــا أوقـــع القـــرار 
إلـــى الـــصندوق " التـــأمين الـــصحي" تنـــاقض واضـــح عنـــدما نـــص علـــى انتقـــال إدارة بقـــانون فـــي

ًالتكميلـي، وهــذا بــدوره ال يثيــر الغمــوض واإلربــاك فحــسب، وانمــا االســتغراب أيــضا، وذلــك بحكــم  ٕ
  .ٕعدم وجود عالقة بين الصندوق التكميلي وادارة التأمين الصحي

  

ات واإلجابـة علـى بعـض األسـئلة بـشأن والخالصة هنـا، أن القـانون الجديـد بحاجـة إلـى توضـيح
تـــسوية نهايـــة الخدمـــة والحفـــاظ علـــى الحقـــوق الـــسابقة وكيفيـــة التعامـــل مـــع المواضـــيع اإلداريـــة 

  .والمالية
  
  

   مرحلة التعديل والتغيير على القانون الجديد - آخر التطورات 5-3
  

ديالت التـي واكبـت يجدر التأكيد، على أن الجزء السابق من هذا الفـصل يوضـح التغيـرات والتعـ
إعداد المسودة األولى للقرار بقانون حتى تاريخ إقراره في المـرة األولـى، وقبـل التوافـق بـين كافـة 

  .ٕاألطراف ذوي العالقة على تعديله واعادة إقراره وتوقيعه من الرئيس الفلسطيني
  
  

خ ٕ البيئة التي سبقت تعديل القانون الجديد واعادة إقراره بشكل نهائي بتاري5-4

29/9/2016.  
  

تبين ممـا سـبق وجـود خالفـات جوهريـة بـين الجهـات ذات العالقـة بقـانون الـضمان االجتمـاعي، 
 واســـعة 40ونتيجـــة لـــذلك ظهـــرت موجـــة كبيـــرة مـــن االحتجاجـــات تمثلـــت فـــي إنـــشاء حملـــة وطنيـــة

النطاق تهدف إلى تعديل هذا القانون، والبدء بحوار شامل مع الحكومـة ولجنـة صـياغة القـانون 
وفيما بين الجهتين، كان هناك حالة مـن المراوحـة بـين مـن يطالـب . روج بالتعديالت الالزمةللخ

                                                           

عات الشبابية، بهدف تغيير هذا تم إنشاء حملة وطنية مجتمعية واسعة تضم مختلف االتحادات والنقابات والشبكات األهلية والمجمو 40
القانون من خالل الحوار المجتمعي الواسع، وتؤكد على ضرورة وجود ممثلين عن الحملة في صياغة نصوص هذا القانون والتعديالت 

 .المتفق عليها
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باإلبقاء على القرار بقانون إلى أن يتم تعديله بطريقة طبيعية كبـاقي القـوانين، وبـين مـن يطالـب 
بضرورة اإلبقاء عليه مع تعديل بعض بنـوده ثـم إمكانيـة قبولـه كمـا هـو باعتبـاره إنجـاز ال يجـب 

  . هدره ببساطة
  

تــصاعد االحتجاجــات علــى القــانون الجديــد دفــع الحكومــة إلــى تليــين مواقفهــا والتعامــل مــع هــذه 
ٕاالحتجاجـــات بموضـــوعية وجديـــة، وانعكـــس ذلـــك فـــي تراجـــع مواقـــف الجهـــات الرســـمية واقرارهـــا 

 ففـي البدايـة أصـدرت الجهـات القائمـة علـى إخـراج. بإعادة النظر في القانون من خـالل الحـوار
ًهــذا القــانون توضــيحا للمــسائل التــي ثــار الجــدل بــشأنها ووعــدت فــي نهايتــه بوضــع اإلشــكاليات 

ًوتفــسيراتها للقــانون أمــام مجلــس إدارة المؤســسة وأنهــا ســتكون ملزمــة لــه هــذا التوضــيح لــم يكــن . ِ
ًمقنعا للعديد من الجهات، وفي مرحلة الحقة أصدر مجلس الوزراء تصريحا بأنه سـيقوم بإنـشاء  ً

بتـشكيل لجنـة مـن الجهـات المختلفـة إلجـراء التعـديالت  لس إدارة للمؤسسة وسيقوم المجلـس مج
ًالــضرورية علــى القــرار بقــانون؛ وهــو األمــر الــذي تــم رفــضه، وأدى الحقــا العتــصام دعــت إليــه 

ًوأخيـرا قــام . الحملـة الوطنيـة للـضمان االجتمــاعي للمطالبـة بتعـديل القـانون قبــل إنـشاء المؤسـسة
زراء بتــشكيل لجنــة وزاريــة برئاســة وزيــر العمــل تكــون مكلفــة بتعــديل القــانون الجديــد مجلــس الــو

بالتـــشاور والحــــوار مــــع كافــــة الجهـــات ذات العالقــــة بمــــا فيهــــا لجنـــة الحملــــة الوطنيــــة للــــضمان 
  .االجتماعي

  

تمخــض عــن هـــذا الوضــع لقــاءات ومراســـالت رســمية عديـــدة بــين كافــة األطـــراف، وتــم تكثيـــف 
صول إلى حلول توافقية ما بـين المطالبـات والـردود، ويمكـن عـرض أبـرز هـذه الجهود بهدف الو

الجهـــود مـــن خـــالل الرســـائل الرســـمية مـــن مطالبـــات الحملـــة الوطنيـــة وردود وزارة العمـــل عليهـــا 
  :الممثلة بالوزير ورئيس اللجنة الوزارية للجنة الضمان االجتماعي، وذلك حسب التالي

  
   المطالبات والردود5-4-1
  

ًيــصا لمــا وصــلت إليــه األمــور، تبــين تاليــا الرســالة الرســمية األخيــرة الــصادرة عــن الحملـــة وتلخ
رئــيس اللجنــة (، والموجهــة إلــى وزيــر العمــل 2016 آب 8الوطنيــة للــضمان االجتمــاعي بتــاريخ 

التعديالت التي تم التفـاهم عليهـا فـي الحـوارات، وفـي نفـس الوقـت عـدم تنفيـذ جـزء مـن ) الوزارية
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علــى ) وزيـر العمـل(وفـي مقابـل ذلـك رد رئـيس اللجنـة . مـات مـن قبـل اللجنـة الوزاريـةهـذه التفاه
  .هذه الرسالة ضمن االعتبارات والمبررات الواردة فيها أدناه

  

  ملخص الرسالة والرد عليها 
  :رسالة الحملة الوطنية للضمان االجتماعي إلى وزير العمل

لعـــام ) 6(انون الـــضمان االجتمـــاعي رقـــم تعـــديالت الحملـــة الوطنيـــة بـــشأن قـــرار بقـــ: الموضـــوع
2016   

  

نخاطــب حــضرتكم بخــصوص مطالــب ومالحظــات مختلــف فئــات وشــرائح وقطاعــات المجتمــع "
الفلـــــسطيني، ،مـــــن عمـــــال وفالحـــــين ومـــــوظفين ونـــــساء وأشـــــخاص ذوي إعاقـــــة وبـــــاقي الفئـــــات 

اع مـع اللجنـة المهمشة، والتي تمثلهم الحملة الوطنية للضمان االجتماعي، والتي قامت باالجتمـ
 نيـسان 9الوزارية برئاستكم بإجراء تعديل علـى القـرار بقـانون بـشأن الـضمان االجتمـاعي بتـاريخ 

  : ضمنهامن ،، وجرى التفاهم على مجموعة كبيرة من التعديالت و2016
  

 .ضمانة الدولة لقانون الضمان وألموال المساهمين .1

 ).لتحاق بالضمانأن يكون من بداية اال(احتساب راتب الوفاة الطبيعية  .2

 . شهور6االستفادة من إجازات األمومة من لحظة االشتراك وليس بعد  .3

اســتحقاق زوج المــشتركة المتوفيــة للراتــب التقاعــدي، وعــدم ربــط اســتحقاق الراتــب التقاعــدي  .4
 .بالحالة الزوجية للمشتركة

ـــاري، وعـــدم المـــساس بمـــدخرا. .5 ـــاري ولـــيس إجب ـــى نظـــام اختي ـــل النظـــام التكميلـــي إل ت تحوي
  .الموظفين 

إعادة االعتبار لـدور وزارة العمـل فـي تطبيـق القـانون، وموائمتـه مـع التـشريعات الفلـسطينية  .6
  .واالتفاقيات الدولية

 .الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح .7

 .تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام .8

 .توفير الدخل في حاالت االستغناء عن العاملينضمان  .9

 .اإلجحاف في آلية إنهاء أتعاب نهاية الخدمة .10

 .عدم وجود تمييز إيجابي في القانون لذوي اإلعاقة .11
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 .المحكمة المختصة وعدم وضوح آليات عملها .12

 . غياب إستراتيجية واضحة مع جدول زمني لتطبيق باقي المنافع الواردة في التطبيق .13

  .من الحد األدنى لألجور % 100لحد األدنى للراتب التقاعدي احتساب ا .14
  .غياب مساهمات حكومية تعزز هذا الحق: حق االنتساب االختياري .15

  

فقد أشرت إلى إمكانية ذلـك بـسبب % 2وفيما يخص رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي إلى 
لمساهمات غير العادلـة احتساب معامل استثمار متدني، وبقي فقط للحوار مسألة تعديل نسب ا

  .بين العاملين وأصحاب العمل
  

ًنشهد حاليا تراجعا عن بعض نقاط التفاهم بخصوص التعديالت من خالل آخر مسودة أعـدتها  ً
وزارة العمل بالتعاون مع الدائرة القانونية في مجلـس الـوزراء، وبمـا يتنـاقض مـع التفاهمـات التـي 

م البرلمانيـة مـن خـالل اجتماعـات الحملـة المتعـددة معهـم، تمت مع اللجنة الوزارية والكتل والقوائ
ونــود هنــا التأكيــد علــى أهميــة األخــذ بجملــة مطالــب والمالحظــات الجوهريــة علــى قــرار بقــانون 
ًالــضمان االجتمــاعي التــي قــدمتها الحملــة الوطنيــة، انطالقــا مــن حرصــها علــى وجــود منظومــة 

يــة، علــى قاعــدة العدالــة والمــساواة فــي ضــمان اجتمــاعي عادلــة ومنــصفة، تحقــق حمايــة اجتماع
  .الحقوق والواجبات، وفق المعايير الدولية وسيادة القانون

  

إن الحملة الوطنية للضمان االجتمـاعي، وهـي حملـة مجتمعيـة واسـعة تـضم مختلـف االتحـادات 
والنقابـــات والـــشبكات والمؤســـسات األهليـــة والمجموعـــات الـــشبابية، تؤكـــد علـــى أهميـــة اســـتكمال 

ــين الحــوا ر المجتمعــي الواســع وعلــى طاولــة حــوار جامعــة وشــفافة ، وعلــى ضــرورة  وجــود ممثل
للحملــة فــي لجنــة صــياغة مــسودة القــرار بقــانون لــضمان إنجــاز كافــة التعــديالت المتفــق عليهــا، 

  ."وبما يضمن عدم بروز أي خالف عند عرضه على مجلس الوزراء
  
  للضمان االجتماعي رد وزير العمل على رسالة الحملة الوطنية 5-4-2
  

الـــــرد علـــــى التعـــــديالت المقترحـــــة مـــــن الحملـــــة الوطنيـــــة للقـــــرار بقـــــانون الـــــضمان / الموضـــــوع"
  االجتماعي

  2016 أب 8الكتاب الوارد لوزير العمل من قبل الحملة الوطنية في / اإلشارة
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 :إشارة للموضوع أعاله، وكتابكم بمقترحات التعديالت المطلوبة نود التأكيد على ما يلي

  

ًنقدر ونثمن عاليا جهود ودور الحملة الوطنية في إنجاح الحوار في التعديالت المطروحة   : ًأوال
على القـرار بقـانون الـضمان االجتمـاعي، وعلـى المالحظـات الجديـة المثـارة مـن طـرفكم ، 
ونــود إعالمكــم أن نتــائج الحــوار ومناقــشة التعــديالت مــن قبــل جميــع جهــات االختــصاص 

ار غالبيـــــــــــــة المطالـــــــــــــب المثـــــــــــــارة  وهـــــــــــــي تـــــــــــــشمل البنـــــــــــــود أخـــــــــــــذت بعـــــــــــــين االعتبـــــــــــــ
  . من المذكرة الواردة من طرفكم1+4+5+6+7+8+10+11+12+15

 هــي مالحظــات ذات خــصوصية ماليــة 14+3+2بالنــسبة للمطالــب المتعلقــة بــالبنود   : ًثانيا
  . تتعلق باستدامة الصندوق وال تنسجم مع التصميم المالي له

والمتعلق بتأمين البطالة، فهو أحد المنافع التأمينية الـوارد ذكرهـا ) 9 (بالنسبة للمطلب رقم  : ًثالثا
ـــة  فـــي التطبيـــق ســـتكون هـــذه المنفعـــة ضـــمن  ـــانون، وضـــمن التدريجيـــة  والمرحلي فـــي الق

  .األولويات القادمة في التغطية التأمينية
ـــم   : ًرابعا ـــب رق ـــاقي والمتعلـــق باإلســـتراتيجية والجـــدول الزمنـــي لتطب) 13(بالنـــسبة للمطل ـــق ب ي

المنــافع، فهــو مطلــب متعلــق بالمراحــل القادمــة لعمــل المؤســسة وفــق خطــة عملهــا وخطــة 
  ."تطبيق المنافع

  

ًبناء على هذا الرد اإليجابي والذي انتهى عند النقطة الرابعة أعاله، توالت المتابعات والحوارات 
عــدة اجتماعــات حــول التعــديالت مــن كافــة األطــراف، وحتــى بعــد هــذه الــردود الرســمية تــم عقــد 

مــن المطالــب المطروحــة وتــم حــسم % 80أفــضت إلــى موافقــة اللجنــة الوزاريــة علــى أكثــر مــن 
طريقــة احتــساب (طريقــة االحتــساب والنــسب الواجــب إتباعهــا والتــي أثــارت خالفــات ســابقة مثــل 

ء بينما تـم إسـقاط الجـز). ٕراتب الوفاة، واجازات األمومة، واحتساب الحد األدنى للراتب التقاعدي
المتبقــي مــن المطالــب العتبــارات تتعلــق باالســتدامة الماليــة للــصندوق والمركــز المــالي لمؤســسة 
الـــضمان االجتمـــاعي والـــسلطة الفلـــسطينية، وفـــي النهايـــة نجـــم عـــن هـــذا التوافـــق صـــدور قـــانون 

  .29/9/2016ضمان اجتماعي جديد معدل ومصادق عليه من قبل الرئيس الفلسطيني بتاريخ 
 

 تعــديال، التعــديالت المتعلقــة بتوحيــد معامــل 40التعــديالت والتــي تجــاوز عــددها ومــن بــين ابــرز 
% 75، وأن يكــون الحــد األدنــى لراتــب التقاعــد بنــسبة %2االحتــساب للراتــب التقاعــدي ليــصبح 
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مــن الحــد األدنــى لألجــور، وتعــديل منظومــة التقاعــد التكميلــي ليــصبح اختيــاري، وتعــديل نــسبة 
ــــى التــــوالي% 7و% 9ل لتــــصبح مــــساهمة صــــاحب العمــــل والعامــــ . مــــن الراتــــب األساســــي عل

باإلضافة إلى حذف بعض النصوص التي تم االعتـراض عليهـا، وتغييـر جـوهري علـى ضـمانة 
 ســـــنة، واشـــــتمال ذوي 50ًوتحديـــــد ســـــن التقاعـــــد ابتـــــداء مـــــن عمـــــر . الحكومـــــة وتحديـــــد دورهـــــا

ـــة، وأن يكـــون الحـــد األدنـــى لالســـتفادة  مـــن الـــصندوق عـــشر االحتياجـــات الخاصـــة فـــي التغطي
  .سنوات

  

أخيــــرا يمكــــن القــــول، أن هــــذا القــــانون الجديــــد المعــــدل للــــضمان االجتمــــاعي قــــد حــــسم الجــــدل 
وبالتــالي تــم نــشره . واالخــتالف بــين كافــة األطــراف وقوبــل بالرضــا مــن كافــة الــشرائح الفلــسطينية

  .20/10/2016في الجريدة الرسمية بتاريخ 
  



 94 

  



 95 

  الفصل السادس

  اتالخالصة والتوصي
  
  

   خالصات من الدراسات السابقة6-1
  

خرجت معظم الدراسات السابقة بنتائج واستنتاجات مفادهـا أن أنظمـة الـضمان االجتمـاعي  -
ٕليـست وليـدة النمــو االقتـصادي وانمـا شــرط مـسبق لتحفيـز النمــو االقتـصادي، وأن الــضمان 

ى النمـو الـسريع االجتماعي جزء من إدارة اقتصادات السوق الفعالة ومؤسـساتها وتعمـل علـ
 .بين أسواق المالية واإلنتاج والعمل

  

التحــديات التــي تواجــه إنــشاء نظــام ضــمان اجتمــاعي متعــددة، ويــزداد تأثيرهــا الــسلبي فــي  -
الدول النامية، وتتأثر هذه التحديات بشكل مباشر بطريقة إدارتها والتعامـل معهـا، إذ يمكـن 

ة نظـم اجتماعيــة شـاملة التغطيــة ومالئمـة حتــى لـإلدارة الجيـدة واإلنفــاذ الفعـال للقــوانين إقامـ
فــي ظــل مــوارد متواضــعة، فــإذا كــان هنــاك سياســات اجتماعيــة واقتــصادية مدعومــة بــإدارة 
سليمة ومبنية على حوار اجتماعي توافقي، فهذا سيسهل بناء نظام ضمان اجتمـاعي يلبـي 

 الفلــسطينية علــى الــرغم مــن اإلصــالحات والجهــود المبذولــة مــن الــسلطة.حاجــات المجتمــع
المتنوعــة إال أن صــندوق التقاعــد بقــي يعــاني مــن ) التقاعــد(ألنظمــة الــضمان االجتمــاعي 

عجز مالي كبير وذلك بسبب عدم قدرة وزارة المالية على تحويل مخصـصات التقاعـد إلـى 
هيئة التقاعد والمعاشات، هـذا فـضال عـن زيـادة أعبـاء الـصندوق بـسبب إحالـة أعـداد كبيـرة 

لعائــــدين إلــــى صــــندوق التقاعــــد دون أن يكونــــوا قــــد دفعــــوا مــــساهماتهم فــــي مــــن األســــرى وا
كمــا رافــق ذلــك مــرور الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية بظــروف ماليــة صــعبة أدت . الــصندوق

ًإلـى اللجــوء إلــى االســتدانة مـن هــذا الــصندوق، هــذا فـضال عــن لجــوء الجامعــات لالســتدانة 
 الخدمــة، وهــذا هــو حــال الكثيــر مــن مــن الــصناديق التوفيريــة الخاصــة بمخصــصات نهايــة

ــــسيولة بهــــذه الطريقــــة ألنهــــا ال تحتــــاج أمــــوال هــــذه  المؤســــسات التــــي تلجــــأ إلــــى تمويــــل ال
  . الصناديق للدفع كدفعة واحدة أو خالل فترة زمنية محددة
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يــستفاد مــن الدراســات الــسابقة المحليــة وجــود العديــد مــن المالحظــات والمآخــذ علــى أنظمــة  -
) وزارة الـــصحة(القـــوانين المتعلقـــة بهـــا وخاصـــة التأمينـــات الـــصحية الـــضمان االجتمـــاعي و
وزارة التنمية االجتماعيـة، (، والمساعدات االجتماعية )هيئة التقاعد(والتأمينات االجتماعية 

، ومــــن هــــذه المآخــــذ خرجــــت هــــذه الدراســــات بمجموعــــة مــــن المعــــايير )واألونــــروا، وغيرهــــا
 .نظام اجتماعي مستقبلي لفلسطينوالتوصيات التي نرى وجوب أن يشملها أي 

  
  :ويمكن استنتاج وتلخيص أهم التوصيات التي وردت في الدراسات السابقة بما يلي

نتيجة تعدد األنظمة المعمول بهـا : فيما يتعلق بتعامل وزارة الصحة مع تغطية المجموعات .1
يـــات فــي المؤســسات، ال بـــد مــن تنظــيم ســـوق العمــل، ومتابعـــة تنفيــذ قــانون العمـــل وفــق آل

تـــسهل علـــى هيئـــة التقاعـــد القيـــام بعملهـــا، وهـــذا يتطلـــب االرتقـــاء بمـــستوى ونوعيـــة التعـــاون 
والتنــسيق فيمــا بــين الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات العالقــة، وبخاصــة فيمــا بــين 

، وممثلــي القطــاع الخــاص واألهلــي 41هيئــة التقاعــد ووزارة العمــل ووزارة التنميــة االجتماعيــة
 .األمر الذي يوجب إعادة التنسيق وتوحيد الرؤيا واألهداف. ونقابات العمال

االنطــالق مــن أســاس تــوفير حــد أدنــى مــن الــضمان االجتمــاعي، باعتبــاره أحــد اســتحقاقات  .2
ّالمواطنــــة، ولــــيس كإحــــسان أو منــــة مــــن أحــــد، وذلــــك مــــن خــــالل االحتكــــام إلــــى القــــانون 

 .األساسي، واستكمال منظومة القوانين الخاصة بهذا الحقل

االلتــزام باالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة ذات العالقــة بمــا يــسهل عمليــة ســن القــوانين ويزيــل  .3
الكثيــــر مــــن المخــــاوف، مــــع األخــــذ فـــــي االعتبــــار القــــدرات الماليــــة للوضــــع االقتـــــصادي 

 . الفلسطيني

فـي مجـال ) ًوزارة التنميـة االجتماعيـة حاليـا(أخذ جهود وزارتي العمل والـشؤون االجتماعيـة  .4
ان االجتمــاعي بعــين االعتبــار، مــن حيــث توســيع نطــاق الــشمولية للفئــات المهمــشة الــضم

 .وغير المقتدرة

تحقيق بناء مؤسسي يقوم على تعزيز مبادئ الشفافية ونظـم المـساءلة والمحاسـبة، وتطـوير  .5
نظـــام وطنـــي للمتابعــــة والتقيـــيم، بمــــا فـــي ذلـــك معــــايير مناســـبة لتقيــــيم فاعليـــة المؤســــسات 

 .ة في هذا المجالواألنظمة القائم

                                                           

 .ًوزارة التنمية االجتماعية حاليا، وكانت سابقا وزارة الشؤون االجتماعية 41
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أن تسمح آلية عمل هيئة التقاعد باستيعاب نظام ضمان اجتماعي للقطاع الحكومي وآخر  .6
للقطاع غير الحكومي دون الحاجة إلى إنشاء هياكـل مؤسـسية جديـدة، كمـا أن الهيئـة هـي 
المظلــة المالئمــة لتأســيس صــندوق تأمينــات للقطــاع غيــر الحكــومي فــي تبنــي هــذا الخيــار، 

التوجه نحو إعداد قانون تأمينـات اجتماعيـة للقطـاع غيـر الحكـومي سـيؤجل أمـر لذلك فإن 
 .التوسع في هذه التأمينات على المدى المتوسط

إعــــادة تنظــــيم جذريــــة لمنظومــــة الــــضمان االجتمــــاعي وفقــــا ألســــس ســــليمة واالبتعــــاد عــــن  .7
 .التجريب في سن القوانين

  
  

 ما بعد صدور القانون الجديد  خالصة حول الوضع الفلسطيني للضمان االجتماعي6-2

  29/9/2016بتاريخ 
  

لم يكن ضمن أهداف هذه الدراسة تقييم أنظمة الضمان االجتماعي في فلسطين، وال أن تـذهب 
إلــى تقيــيم القـــانون الجديــد، الن ذلــك يحتـــاج إلــى دراســات منفـــصلة وتطبيــق المعــايير التقييميـــة 

ق حتـى يتـسنى تقيـيم القـانون واإلدارة واآلثـار لألنظمة، باإلضافة إلى إعطاء مهلـة زمنيـة للتطبيـ
  : ولكن يمكن القول واالستنتاج حول القانون الجديد ما يلي. المصاحبة لذلك

  

 أقر القانون الجديد المعدل من قبل مجلس الـوزراء الفلـسطيني، وبعـد 27/9/2016بتاريخ  -
 يومين تم توقيعه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

توقيــع انتهــت مرحلــة التــشكيك بنــصوص وفاعليــة وقــدرة هــذا القــانون علــى تأســيس بهــذا ال.  -
نظــام ضــمان اجتمــاعي، وذلــك بــسبب إزالــة جــزء كبيــر مــن المخــاوف واالتفــاق علــى تغييــر 
تعــــديل ونــــصوص جوهريــــة مــــن خــــالل الحــــوار متعــــدد األطــــراف الــــذي وضــــع النــــصوص 

ع نهـج الحـوار فـي القـضايا ذات الـشأن القانونية في اإلطار التوافقي، وهنا تبرز أهمية إتبا
 .العام

أعطى القانون الجديـد  أولويـة للحقـوق العماليـة الفلـسطينية لـدى إسـرائيل مـن خـالل وضـع  -
تطمينات واضحة وبنص قانوني واضح يهدف إلى ترسيخ مبـدأ الـضمان االجتمـاعي علـى 



 98 

 كونهـا أمـوال أسس اجتماعية، بدال من األسـس االقتـصادية مـع مـنح حـق االختيـار للعمـال
  .فردية، فكان ذلك تعديل جوهري على نصوص القانون الجديد

ٕتـــم التوافـــق علـــى نظـــام ضـــمان اجتمـــاعي تكميلـــي وشـــامل والزامـــي، وكـــذلك التوافـــق علـــى  -
وهنــا تــم تجـاوز اإلشــكالية فيمــا يخــص . اإلدارة والتنظـيم والرقابــة علــى األنظمـة االجتماعيــة

ـــ ـــت جهـــة واحـــدة هـــذا الـــضمان االجتمـــاعي بـــصندوقه الجدي ـــة التقاعـــد (د، ولكـــن ال زال هيئ
تـشرف علـى معظـم أنظمـة الـضمان االجتمـاعي وتـديرها، هـذا ) مـسئولة عـن خمـسة أنظمـة

أمر غيـر مقبـول لـدى الكثيـر مـن األطـراف، وخاصـة أن جميـع األنظمـة والقـوانين المتعلقـة 
 األخــرى بهــذا الموضــوع هــي مجزئــة وغيــر موحــدة ويتطلــب األمــر إعــادة هيكلــة الــصناديق

 .وتوحيدها

لــم يــتم التعامــل مــع مفهــوم الحمايــة والــضمان االجتمــاعي كرزمــة واحــدة تخــدم جميــع فئــات  -
 الجزء األكبـر مـن هـذه 2016وقد عالج قانون الضمان االجتماعي الجديد للعام . المجتمع
إال أن األهميـــة البالغـــة لهـــذا الموضـــوع توجـــب التمحـــيص الجيـــد بهـــدف تحديـــد . النـــواقص
الواضحة لما سـيكون عليـه الـضمان االجتمـاعي الفلـسطيني وكيفيـة خدمتـه لألجيـال الرؤية 
 . القادمة

مـــن المطالـــب، بينمـــا تـــم إســـقاط المطالـــب األخـــرى % 80ًحقـــق هـــذا القـــانون توافقـــا بنـــسبة  -
المتبقيــة العتبــارات ماليــة تتعلــق باســتدامة المركــز المــالي لمؤســسة الــضمان االجتمــاعي، 

  .م مع خصوصية الوضع االقتصادي الفلسطينيوهذا أمر واقعي وينسج
  

 توصيات

ّهنــاك حاجــة ماســة إلعــادة النظــر فــي منظومــة الــضمان االجتمــاعي الفلــسطيني بمــا يمكــن مــن 
تحقيــق مبــدأ الــشمولية، خاصــة أن األرقــام الخاصــة بتغطيــة الــضمان االجتمــاعي ال تــزال غيــر 

ال يتــوفر لهــا ضــمان اجتمــاعي، مرضــية، مــن حيــث أن ربــع القــوى العاملــة عاطلــة عــن العمــل و
مثـل (من مستخدمي القطاع الخاص يحصلون على بعض مـن الحقـوق االجتماعيـة % 22وأن 

، وأن أنـــواع الـــضمانات والتأمينـــات االجتماعيـــة األخـــرى فـــي )نهايـــة الخدمـــة والتـــأمين الـــصحي
ى أن  موظـف، باإلضـافة إلـ23,000الجامعات والبلديات واالتحـادات المهنيـة تغطـي أكثـر مـن 

ًكما أن نسبة الذين يتقاضون أجرا أقل مـن الحـد . فقط من القوى العاملة% 23الحكومة تغطي 
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مــن العــاملين فــي القطــاع الخــاص الفلــسطيني، وهــؤالء ال % 38.9األدنــى لألجــور تــصل إلــى 
يــــشملهم القــــانون الجديــــد، ألنــــه يــــشترط أن ال يقـــــل األجــــر الخاضــــع لالشــــتراك فــــي الـــــضمان 

  .حد األدنى لألجوراالجتماعي عن ال
 

مـــن المجتمـــع الفلـــسطيني ال يحظـــى بـــأي نـــوع مـــن % 50ويمكـــن االســـتنتاج هنـــا أن أكثـــر مـــن 
مـن % 55يغطـي (الضمانات االجتماعية، وأن أقصى ما يتوفر لهم هو التأمين الـصحي العـام 

والمحصلة هي أن حوالي نصف . والباقي دون ضمان اجتماعي أو تأمين صحي) عدد السكان
  . الفلسطيني بحاجة إلى ضمان اجتماعيالمجتمع

 

لــذلك مــن المهــم تغييــر النظــرة إلــى آليــة عمــل الــضمان االجتمــاعي علــى اعتبــار أن الــضمان 
االجتمــــاعي يكــــافح الفقــــر ويحــــول دون تــــدني مــــستويات المعيــــشة إلــــى حــــدود بالغــــة، وتوســــيع 

ّمجتمـع، بمـا يمكـن الضمان االجتماعي بحيث يشمل التغيير المذكور ليشمل شرائح كبيـرة مـن ال
  .من اعتماده كوسيلة اجتماعية وأداة اقتصادية تعمل على تنمية المجتمع

 

هذا الوضع ليس بمعقد إذا ما تم إنشاء نظام ديمقراطي واقتصادي عادل، يولي االهتمام الالزم 
ٕبالتنميـــة اإلقليميـــة واتبـــاع سياســـات إنفـــاق مدروســـة، حيـــث يـــشير تقريـــر التنميـــة البـــشرية للعـــام 

 فـــي األلــف مـــن النــاتج القــومي اإلجمـــالي للهنــد ألغـــراض 3 إلــى أنــه لـــو تــم تخــصيص 1991
التنمية البشرية، لكان كافيـا لتغطيـة حاجـات مـن يعيـشون تحـت خـط الفقـر، وأيـضا يكفـي لتقـديم 
ٕضــــمانات اجتماعيــــة كافيــــة لتغطيــــة معاشــــات الــــشيخوخة واعانــــات الحمــــل والــــوالدة، ومعونــــات 

  .هم شروط الحصول عليهاالكفاف لكل من تنطبق علي
 

وغير معروف حتى هذه اللحظة مـدى تغطيـة القـانون الجديـد لـشرائح المجتمـع ومـدى وشـموليته 
ـــذين ( ـــة فـــي المجتمـــع الفلـــسطيني بمـــا يـــشمل ال أي إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن ترفـــع نـــسبة التغطي

ي ، لـذلك يجـب النظـر إلـى موضـوع الـضمان االجتمـاع)يتقاضون أقل من الحـد األدنـى لألجـور
كــــأداة مــــن أدوات الــــسياسة االقتــــصادية التــــي تــــسهم فــــي عمليــــة التنميــــة االقتــــصادية وتحفــــز 

  :االستثمار في هذا المجال من خالل
  

 .زيادة نسبة اإلنفاق على الخدمات االجتماعية -
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مراجعــة القــانون الجديــد وتــضمين الفئــات المهمــشة فيــه علــى أســاس توزيــع األعبــاء علــى  -
ع نسبة لمساهمة الحكومة مع التأكيـد علـى ضـمانها للمركـز ويمكن وض. جميع المساهمين

 .المالي لمؤسسة الضمان االجتماعي

ًإعــادة النظــر فــي كيفيــة إدارة الــصندوق المنبثــق عــن القــانون الجديــد وفقــا ألســس الــشفافية  -
ـــه ـــة األطـــراف في وخلـــق الثقـــة بهـــذا الـــصندوق بهـــدف زيـــادة عـــدد . والكفـــاءة وبمـــشاركة كاف

 .لقطاع العمال في إسرائيلالمساهمين وخاصة 

 .ًأن يشمل فئة الذين يتقاضون أجورا تقل عن الحد األدنى لألجور -

ًاألخـــذ بجديـــة بالتوصـــيات التـــي خرجـــت بهـــا الدراســـات الـــسابقة والمـــذكورة ســـابقا فـــي هـــذه  -
الدراسة حول األنظمة االجتماعية األخرى من حيـث وجـوب كونهـا متجانـسة ومتناسـقة بمـا 

ًماعي متاحا لجميع أفراد المجتمع الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة يجعل الضمان االجت
 .في األنظمة االجتماعية

أن يتم إجراء دراسة تقييميـة للـضمان االجتمـاعي الجديـد وفقـا لألسـس والمعـايير المتعـارف  -
 . عليها بعد مضي فترة زمنية من التطبيق
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