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 لتفعيلها  والتخطيط االجتماعية الحماية سياسات
 إعداد 

 مراد  إبراهيم حسن محمد 
 

mhstart18@gmail.com 
 

 العربية:اللغة الملخص ب
ل  كمطلع القرن العشرين في الدول الصناعية في ش  االجتماعيةرة الحماية  كبدأت ف
للعاملين، تأمينات ضد الشيخوخة والوفاة واإلصابة وأمراض العمل، ثم    االجتماعية التأمينات  

لتشمل الضمان الصحي والضمان ضد    االجتماعيةتطورت في ظل ما يسمى بدولة الرعاية  
 .الشاملة  االجتماعيةالبطالة، حتى وصلت اليوم إلى ما أصبحت تسمى بالحماية 

الحماية   لتطورات    االجتماعية وأصبحت  ة، بل عنصر من  االقتصاديالسياسات  ناتج متوقع 
في   أخذه  من  البد  السياسيات    االعتبارعناصرها  تنفيذ  الموضوعة،  االقتصاديعند  ة 

الحماية   الت  االجتماعيةوسياسات  محصلة  أيديولوجية   يرفكهي  إلى  يستند  الذي  المنظم 
 .وحقوق اإلنسان في المجتمع  االجتماعيةالمجتمع، بما يحقق العدالة  

 
 .التخطيط االجتماعية،  الحماية  ،السياسات لمات المفتاحية:كال
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 وآلياتها:  االجتماعيةأواًل: سياسات الحماية 
جــزءًا مــن الوظيفــة الوليــة للدولــة، وأن هــذه السياســة  االجتماعيــةتعتبــر السياســة 

هــي أرثــر مــن مجموعــة محــدودة مــن شــبكات المــان والخــدمات لتغطيــة قصــور  االجتماعيــة
المصـممة والمنفـذة بشـكل جيـد تـوفير قـوة للبلـدان   االجتماعيـةالسوق، وتسـتطيع السياسـات  

والتغلــع علـى الصــراي، وهـي تشــكل جــزءًا  االســتبعادورعايـة الوظيفــة والتنميـة والقضــاء علـى 
العادلـــة، ومـــن  االجتماعيـــةإنمائيـــة وةنيـــة بهـــدل تحقيـــق النمـــو والنتـــائج  اســـتراتيجيةلي 

تسـتلزم مقاربـة  االجتماعيـةالمعترل به اليوم أرثر من أي وقـت مضـى أن سياسـات الحمايـة 
بمجـاالت سياسـية  وارتباةهـا االجتماعيـةتعقيـدات السياسـات  باالعتبـارشاملة ومنسقة تأخـذ 

فـي البلـدان العربيـة  االجتمـاعيتتصـ  سياسـات الضـمان   ذات صلة، منا الناحيـة التاريخيـة،
/ شـبكات  االجتماعيـة، والمسـاعدة االجتمـاعيبالتشـتت بـين مختلـ  أنـواي البـرامج )التـأمين 

المـان والرعايــة الطبيـة( والمجموعــات المسـتهدفة )المــوظفين فـي القطــاعين العـام والخــا ، 
امة، إلـى هـذا تتسـم آليـات التنسـيق بـين والمجموعات الهشة الخرى( والخدمات الخاصة والع

 االسـتراتيجياتبالضـف ، ناهيـع عـن نـدرة    االجتماعيالوزارات المختصة ومؤسسات الضمان  
 .(1)االجتماعيةالوةنية للحماية  

هـي محصـلة التفكيـر المـنظم الـذي يسـتند إلـى   االجتماعيةوتعتبر سياسات الحماية  
ــة والحكوميــة لتحقيــق الحمايــة  ــةأيديولوجيــة المجتمــع والتــي تحــدد الجهــود الهلي  االجتماعي

للمواةنين في المجتمع من خالل خطط علمية تحدد برامج ومشروعات موجهـة مـن الدسـتور 
جتمـع. وييمـا يلـي عـرض وحقـوق اإلنسـان فـي الم االجتماعيةوالتشريعات بما يحقق العدالة  

 :االجتماعيةلهم سياسات الحماية  
 :االجتماعينظام الضمان   .1

رتباةــًا وثيقــًا بمصــال  امــن أهــم الــنظم التــي تــرتبط  االجتمــاعييعتبــر نظــام الضــمان 
الشعع المختلفة وتنفيذ للسياسة العامة التي تنتهجها الدولة المتمثلـة فـي قيادتهـا السياسـية 

فــ ن الـوزارة هـي التـي تتحمـل هـذه المانــة وال  ،االجتمـاعيفـي إعطـاء الولويـة الكبـرى للبعـد 
مــن خــالل تطــوير تــدخر جهــدًا لتحويــل هــذا الشــعار إلــي واقــع ملمــوآ يشــعر المــواةن ب ثــاره 

ــد مــن المزايــا والخــدمات، والضــمان  واســتحدا  ــا للتكامــل  االجتمــاعيالمزي يمثــل تجســيدًا حي
 أحد المقومات الساسية التي يقوم عليها المجتمع المصري.  باعتباره  االجتماعي
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على أنه حماية الفرد ضد فقدان الـدخل سـواء كـان علـى   االجتماعيويعرل الضمان  
ــة المــدى القصــير طالبط ــد ط العجــز  –المومــة  –ال ــى المــدى البعي إصــابات  –المــرضط أو عل

 .(2)التقدم في السنط  –العمل  
ويعرل أيضًا على أنه ضمان حصول الفرد على دخل يحل محـل أجـره عنـدما ينقطـع 
هــــذا الجــــر بســــبع التعطــــل أو المــــرض أو اإلصــــابة، وعلــــى معــــا  التقاعــــد فــــي حــــاالت 

إعانة في حالـة وفـاة العائـل، وتلبيـة النفقـات االسـتثنائية كمـا فـي الشيخوخة، ويتضمن أيًضا  
 .(3)حاالت الوضع والوفاة والزواج

ويشــير إلــى مجموعــة مــن النظمــة التــي تضــعها الدولــة لحمايــة الفــرد فــي حاضــره 
ــه يفــي  هــو  ــة تجعل ــد هــذه  وأســرتهومســتقبله حماي ــق مــن المفيشــة وتمت فــي مســتوى الئ

 .(4)دهالحماية إلى أسرته من بع
والسياســية  ةاالقتصــاديو  االجتماعيــةوهــو نظــام متطــور يتــأثر بــالظرول والوضــاي 

التي تحيط به ولذلع فان أي تطور أو تبدل في هذه الوضاي سرعان ما يعكس تطورًا وتبـداًل 
 .(5)في أحكام النظام نفسه

بمســـاندة  الخاصـــةحزمـــة مـــن البـــرامج  باعتبـــاره االجتمـــاعيوتـــم تعريـــا التضـــامن 
وتمكين الفئات الفقيرة من السيطرة على حياتهم، وتوسيع الخيارات أمامهم، كبديل عـن تقـديم 
اإلحسان إليهم، ويحد  ذلع من خالل العمل على بناء ودعم قـدرات الفئـات المسـتفيدة ورفـع 

التعليميـــة والصـــحية، بمـــا يـــؤدي إلـــى خـــروج تلـــع الفئـــات مـــن دائـــرة  الناحيـــةمســـتواها مـــن 
مستقباًل، ويترتع على ذلـع تخييـا العـعء الملقـى علـى كاهـل الموازنـة   االجتماعين  التضام
 .(6)للدولة( العامة

وهــو أيضــًا كحــق مــن حقــوق اإلنســان تلتــزم بــه الحكومــات تجــاه مواةنيهــا بتــوفير 
مع تـوفير أوجـه الرعايـة الصـحية وكفالـة حيـاة   النظاممستوى مناسع لألفراد الخاضعين لهذا  

الـدخل أو الفـراد الـذين  انقطـاياد الذين ال يتاح لهم مستوى مفيشي مالئم بسبع رريمة لألفر 
 .(7)يعانون من الفقر
يعتبر مجموعة فرعيـة مـن أنظمـة  االجتماعيةلشبكات الحماية    االجتماعيوالضمان  

الواســـعة وتتضـــمن شـــبكات المـــان التحـــويالت النقديـــة المشـــروةة أو  االجتماعيـــةالحمايـــة 
مرتبطـة بالشـغال العامـة والمجتمفيـة )الغـذاء  أجـورالعينية أو التغذية المدرسـية أو تتضـمن 

والمــال مقابــل العمــل( ويمكــن أن تشــمل أيضــًا تــدخالت أخــرى لتحســين فــر  الحصــول علــى 
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ــل دعــم الســ ــذاء والضــروريات الساســية مث وبصــفة عامــة تتمثــل العناصــر الثالثــة ، عارالغ
( غالبـًا مـا االجتماعيـة)التحـويالت النقديـة، والتـأمين والخـدمات    االجتماعيةالواسعة للحماية  

يدعمها ركيزة رابعة هـي الحقـوق والتشـريعات التـي تهـدل إلـى تمكـين وتعزيـز مكانـة أعضـاء 
الحــــد الدنــــى لألجــــور  الفئــــات المحرومــــة والمهمشــــة أو الضــــفيفة فــــي المجتمعــــات مثــــل

 .(8)المنصو  عليه في القانون 
 :االجتماعيفلسفة الضمان 

 وهي كما يلي:  اتجاهاتثالثة    االجتماعيفلسفة الضمان    تتضمن
 على ما يلي:    االجتماعيللضمان    االجتماعية: تقوم الفلسفة  االجتماعيةالفلسفة   . أ

الكاملة التي تجعلهـم يطمئنـون إلـى أن المجتمع السليم يجع أن يهيئ لفراده الحماية   -
 دخل مناسع لهم ولسرهم من بعدهم.

 أن المجتمع مسئول عن ضمان المفيشة لفراده. -
 إذا شعر أن المجتمع يعطيه حقوقه، بذل أقصى جهده لخدمة المجتمع.   الفردأن   -
 .احتياجاتهموتقدير    االجتماعيالمحافظة على كرامة المنتفعين بمزايا الضمان   -
 .   (9)المساعدات التي تدفع للمنتفعين به حق وليس منحة -
 : وتقوم على السس التالية:ةاالقتصاديالفلسفة   . ب
يعمل على ضمان حـد أدنـى مـن الـدخل لربـر عـدد ممكـن مـن   االجتماعيأن الضمان   -

 الفراد.
وأنــه يعيــد توزيــع جانــع كبيــر مــن الــدخل القــومي يســتفيد منــه أربــر عــدد ممكــن مــن  -

 الفراد.
 وأنه يخلق نوعًا من التوازن في القوى الشرائية عند مختل  الطوائ  والفراد. -
ــومي، وأن  - ــه وســيلة مــن وســائل دعــم االقتصــاد الق الضــمان وســيلة مــن الوســائل وأن

 العديدة لدعم الدخل.
، االقتصــادأن الضــمان يســاعد علــى تنميــة المــوارد البشــرية، وهــي جانــع أساســي فــي  -

فرعاية اليتـام وعـالج المرضـى وتأهيـل العجـزة، وغيـر ذلـع مـن الخـدمات التـي يؤديهـا 
ميــدان ةاقــات جديــدة تــدخل  الضــمان إنمــا هــي وســيلة لتنميــة المــوارد البشــرية وخلــق

 القومي. االقتصاد  ازدهارالعمل فتساعد على  
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 االقتصــاد وأنـه يسـاعد علــى خلـق أفــراد يعتمـدون علـى أنفســهم ويسـاهمون فــي تنميـة -
 .   (10)االقتصادالقومي بدال من أن يصبحوا عالة على هذا  

 على:    االجتماعيالفلسفة السياسية: تقوم الفلسفة السياسية للضمان   . ج
جتمع في تقديم الخدمات المختلفة لفراده، ومن بينهـا خـدمات أن الدولة تنوب عن الم -

 .االجتماعيالضمان  
يســـاعد فـــي  االجتمـــاعيأن هـــدل الدولـــة هـــو تنشـــئة مـــواةنين صـــالحين، والضـــمان  -

 تحقيق هذا الهدل.
 أن واجع الدولة أن تتدخل لحماية الفرد إذا عجز بالقيام عن حماية نفسه. -

 :  االجتماعيأهمية الضمان 
 ييما يلي:     االقتصاديو   االجتماعيبأهمية خاصة على الصعيدين    االجتماعييتميز الضمان  

برعايـة الفئـات الكادحـة، وصـيانة   االجتمـاعي: يقـوم الضـمان  االجتمـاعيعلى الصعيد   -
ا عـاداًل، وإحـالل التضـامن  االجتماعيـةالعنصر اإلنساني وإعادة توزيع الطبقـات  توزيعـً

 اإلنسانية. محل الفردية في العالقات  االجتماعي
بتــأمين دخــل معــين للفــرد عنــدما  االجتمــاعي: يقــوم الضــمان االقتصــاديعلــى الصــعيد  -

ــة  ــاء العائليـ ــة العبـ ــيخوخة أو المـــوت، وبتغطيـ ــبع المـــرض أو الشـ ــه بسـ ينقطـــع دخلـ
 .  (11)والنفقات االستثنائية التي تنجم عن اإلصابة بالمرض أو الوفاة أو الشيخوخة

 : االجتماعيدال الضمان أه
الـذي  االقتصـادييتمثـل فـي مواجهـة التهديـد  االجتماعيإن الهدل الساسي للضمان 

وتحـل  االقتصـاديمرادفـًا للضـمان  االجتمـاعييحد  لألفراد في حياتهم وبهذا يصب  الضمان  
ــر  ــي الخطـ ــتركة وهـ ــرة المشـ ــاديالفكـ ــاةر  االقتصـ ــًا بالمخـ ــمن بيانـ ــي تتضـ ــة التـ ــل القائمـ محـ

المختلفة بـداًل مـن ربطهـا بـالنواي الفرديـة لهـذه المخـاةر، والهـدل مـن الضـمان   االجتماعية
ة، بغـ  النظـر االقتصـاديهو مواجهة كل الخطار التي تهـدد الفـراد فـي حيـاتهم    االجتماعي

ــع  ــد ذل ــه يمكــن بع ــوي هــذه المخــاةر وأســبابها ف ن ــدة للضــمان  الاالنتقــعــن ن ــى فكــرة جدي إل
بعــد تحققهــا بــل  االجتماعيــةال تقتصــر بهــا حمايــة الدولــة علــى عــالج المخــاةر  االجتمــاعي

تعمل أرثـر مـن ذلـع علـى إلغـاء حالـة الفقـر والعـوز بصـفة أصـلية وأن الهـدل الساسـي مـن 
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هــو إلغـاء حالـة الفقــر بضـمان دخـل كـالط لكــل مـواةن وفـي كــل  االجتمـاعيسياسـة الضـمان 
 ييما يلي:  االجتماعي، وتتمثل الهدال الساسية للضمان  (12)حظة لمواجهة كل أعبائهل

 الحفاظ على وجود دخل ثابت لجميع فئات المجتمع. -
 ضمان مستوى مفيشي ذي حد أدنى للفقراء والمعوزين. -
بحيــث تصــب  فــي متنــاول دخــول  االجتماعيــةضــمان تــدني التكلفــة اإلداريــة للخــدمات  -

 .(13)الفقراء والمحتاجين
: هنــان نوعــان مــن المســاعدات التــي يقــدمها الضــمان الجتمــاعي االجتمــاعيأنــواي الضــمان 

 وهما:
مســاعدات خاصــة بالمعاشــات المســتمرة لحــاالت الرامــل ذات الوالد واليتــام والشــيو   -

 والعاجزين عجزًا كليًا.
ــة واحــدة أ - ــر مســاعدات تصــرل دفع ــدرها وزي ــي يق ــة الت ــى دفعــات لحــاالت اإلعان و عل

 .(14)االجتماعيةالشئون  
مـن   بانتقـالهمنوعًا من المكافأة للفقراء،    باالستبعادعالقة الفقر    اعتبارولهذا ال يمكن  

، فمــن الممكــن أن تكــون فقيــرًا إال أنــه لــيس مــن واالهتمــامزوايــا النســيان إلــى دائــرة الضــوء 
 .(15)مستبعدًا فليس كل المستبعدين فقراءالضروري أن تكون  

الالئقة للمـواةن فـي ظـل   االجتماعيةولضمان نجاح تلع الخطة من أجل توفير الحماية  
ة والسياسـية التـي تمـر بهـا مصـر، فكـان البـد مـن االقتصـاديو   االجتماعيـةالتغيرات والظرول  

ــايا  ــة القضـ ــة بمعالجـ ــوزارات المعنيـ ــ  الـ ــين مختلـ ــم بـ ــيق المالئـ ــةالتنسـ ــعي االجتماعيـ ، والسـ
لصياغة عقد جديد بين كافة الفقراء في المجتمع يشدد على إيجاد شـرارة متينـة وصـلبة بـين 

بمسـتويات  االرتقـاءًا مثمرًا بغية الحكومات والمجتمع المدني والقطاي الخا ، بما يتي  تعاون
ــة  ــةالحماي ــًا مــن  اجتمــاعيمــن شــبكات أمــان وضــمان  االجتماعي ــات الرثــر حرمان تفــي الفئ

 .  (16)المخاةر التي تواجهها وتعمل على تعزيز قدراتها وإمكانياتها
 برنامج تكافل وكرامة: .1

يعتبر برنامج تكافل وكرامـة هــو برنـامج التحـويالت النقديـة المشـروةة الـذي أةلقتـه 
، وهــو أحــد آليــات االجتمــاعيتحــت مظـــلة تطــوير شــبكات المــان  االجتمــاعيوزارة التضــامن 
وربطهـا بمؤشـرات تنمويـة لتعزيـز  االجتماعيـةلتطوير نظم الحماية   االجتماعيوزارة التضامن  
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لساســية لألســـر الفقيــرة مثـــل الصــحة والتعلـــيم والتغذيــة الســـليمة الحصــول علــى الحقـــوق ا
 والمساهمة في الحصول على فر  عمل وحماية المواةنين.

تكافل: وهى الفئات التي تعانى الفقر الشديد وتحتاج إلى الدعم النقدي والخـدمي حتـى  . أ
لألسـر المقيمـة  )مثاًل سنة  18تستطيع أن تنتج وان يستثمر في أةفالها من يوم إلى 

 في المناةق الرييية والحضرية الفقيرة(.
ررامة: فئات تعانى الفقر الشـديد أو لـن تسـتطيع أن تعمـل أو تنـتج ولـذلع تحتـاج إلـى  . ب

فأرثر دون معا  ثابت ومـن لـديهم عجـز كلـى أو   65، ككبار السن  اجتماعيةحماية  
 .(17)جزئي

 :شروط البرنامج
يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومـة أو القطـاي العـام أو بالقطـاي   أال .1

جنيـه أو أن يتقاضـى معـا  تـأميني أو مسـاعدة   400الخا  بـأجر تـأميني أرثـر مـن  
 .ةضماني

أن تكــون الســرة المتقدمــة لبرنــامج طتكافــلط لــديها أبنــاء مــن حــديثي الــوالدة حتــى ســن  .2
ن يكــون البنــاء مــن ســن السادســة لســن الثمانيــة عشــر أ علــىالثمانيــة عشــر عامــًا، 
 بمراحل التعليم المختلفة

تقــديم كافــة المســتندات الداعمــة والالزمــة للتقــدم مثــل صــور بطاقــات رقــم قــومي ســارية  .3
ــاة أو الهجــر وصــور  ــزواج أو الطــالق أو الوف ــائق ال وصــور شــهادات مــيالد وصــور وث

رسـمية تبـين درجـة إعاقـة تبـدأ مـن  كهرباء وشـهادة قومسـيون ةبـي  استهالنإيصاالت  
 أو غيرها من الوثائق المطلوبة. 50درجة 

عـام أو مـن   65أن يكون الفراد المتقدمين لبرنامج طررامةط من المسنين بعمر يبدأ مـن   .4
أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو يـنقص مـن قدرتـه علـى العمـل 

و مـن اليتـام الـذي ال ينـالون الرعايـة مـن ويثبت المرض أو اإلعاقـة بـالفحص الطبـي، أ
 .(18)الب أو الم بل من القارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلع

ومنــذ بدايــة برنــامج تكافــل وكرامــة وقــع عــدد مــن البروتوكــوالت بــين كــل مــن وزارات 
الصــحة والتعلــيم والداخليــة والتخطــيط والمتابعــة واإلصــالح اإلداري والهيئــة القوميــة للبريــد، 
وذلـــع بهـــدل التحقـــق مـــن البيانـــات الخاصـــة بالســـر المســـتحقة وتفعيـــل متابعـــة الخـــدمات 

عليهـا مـع  االتفـاقالسر بناء على مؤشرات تم   استحقاقشروط    الصحية والتعليمية ومتابعة
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الــوزارات الشــريكة، يــتم التعــاون مــع وزارة الصــحة والســكان لشــمول الســر المســتحقة للــدعم 
النقــدي المشــروط بخــدمات صــحية وتموينيــة متكاملــة وأدى ذلــع لتغطيــة المســتفيدين بتــأمين 

وزارة التمـــوين ووزارة التخطـــيط والمتابعـــة  غيـــر القـــادرين كمـــا تقـــوم الـــوزارات بالتنســـيق مـــع
بطاقات تموينية لألسر المستحقة للدعم النقـدي المشـروط والتـي   الستخراجواإلصالح اإلداري  

 .(19)ليس لديها بطاقات تموينية
 :االجتماعيةالتأمينات  .2

بأنها طذلع النظام الذي يكفل تعـوي  المـؤمن   االجتماعيةهنان من يعرل التأمينات  
عليه أو أسـرته عمـا فقـده مـن كسـع فـي حالـة تعرضـه لحـد المخـاةر التـي تـؤدي إلـى عـدم 
قدرته على العمل، وبالتالي الحصول على أجر، وكذلع توفير خدمات العالج والتأهيـل، ويقـوم 

لمزايا في حـاالت الطـوارا التـي مقدمًا لتؤدي عنها ا اشتراراتهذا النظام أساسًا على تحصيل  
 .(20)يتعرض لها المؤمن عليهط

فــي الدولـة، فاإلنســان معــرض  االجتماعيــةإحــدى أهــم الركـائز  االجتماعيـةوُتشـكل التأمينــات 
في حياته لمخاةر وةوارا تهدده بالمرض والعجـز والبطالـة والحرمـان، ويالحـ  أن التأمينـات 

 انتقاصـهضـد المخـاةر الناجمـة عـن فقـدان الـدخل أو    االجتماعيـةتوفر الحمايـة    االجتماعية
 .(21)االقتصاديعند الفراد ولذلع فهي مرتبطة بالمن  

 :االجتماعيةالمساعدات   .3
هــي النظــام الــذي يــؤدي بمقتضــاه مبــالد نقديــة أو خــدمات عينيــة للمحتــاجين لهــذه 
المساعدات العامة من التبرعات أو االعتمادات الحكومية التي تخصصها الدولة أو غيـر ذلـع 

وأنظمـــة  االجتماعيـــةمـــن المصـــادر، وعلـــى الـــرغم مـــن أوجـــه الشـــبه بـــين أنظمـــة التأمينـــات 
ؤسسات الحكومية أو الهليـة إال أن فرقـًا هامـًا يبقـى قائمـًا المساعدات التي تقدمها بع  الم

بين النظامين فالمساعدات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات الهلية هي منحـة دون مقابـل، 
مــــن دخــــل المــــواةنين وتــــتم هــــذه  اســــتقطاعاتتســــتند إلــــى  االجتماعيــــةبينمــــا التأمينــــات 

لة أو الضرائع التـي تقتطـع مـن العمـال االستقطاعات عن ةريق الضرائع المفروضة من الدو 
ــًا  وأربــاب العمــل، كمــا أن المســاعدات ال تقــدم لطالبيهــا إال إذا كــانوا بحاجــة إليهــا وهــي غالب

التــي تصــب  فيهــا  االجتماعيــةوغيــر ملزمــة لمانحهــا، وذلــع علــى عكــس التأمينــات  اختياريــة
 .(22)المنحة حقًا عند لحظة توافر شروةها
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كل ما يقـدم للمحتـاجين مـن خـدمات وإعانـات نقديـة   االجتماعيةوتشمل المساعدات  
وعينيــة علـــى حســاب الميزانيـــة العامـــة للدولــة دون مقابـــل، ويشـــمل ذلــع المســـنين والعجـــزة 

 االحتياجـــاتوالمرضـــى والةفـــال واليتـــام والمعـــاقين، وتقـــدم هـــذه المســـاعدات علـــى أســـاآ 
ويحـدد حجـم هـذه المسـاعدات  ياجـاتاالحت، أو علـى أسـاآ متوسـط  االجتماعيةة و االقتصادي

 .(23)حسع ظرول المحتاج وموارد الدولة
ــة  ــر للحمايـ ــذا وينظـ ــةهـ ــا االجتماعيـ ــدابير  باعتبارهـ ــات والتـ ــن المؤسسـ ــة مـ مجموعـ

والتحــويالت التــي تهــدل أساســًا إلــى ضــمان الوصــول إلــى الخــدمات  وااللتزامــاتوالحقــوق 
دة على مواجهة مخـاةر الحيـاة )رفقـدان ، وتوفير وتأمين الدخل للمساعاالجتماعيةالصحية و 

 .    (24)الدخل نتيجة العجز أو الشيخوخة أو البطالة( ومنع الفقر أو تخييا حدته
 االجتماعية: ثانيًا: آليات الحماية 

 تتمثل في: االجتماعيةهنان مجموعة من آليات الحماية 
ــات  .1 ــواء للفئــ ــات ســ ــر المســــوح والدراســ ــوح والدراســــات: تعتبــ ــةإجــــراء المســ  االجتماعيــ

ــةالمســتبعدة أو المهمشــة وأوضــاعها  ــرامج االجتماعي ، مــن اآلليــات الساســية لنجــاح ب
ــة  ــةالحماي ــي هــذا اإلةــار تحــاول الدراســات والمســوح االجتماعي ــة، وف رصــد  االجتماعي
، وذلـع للتعـرل االجتماعيـةالسلبية التي تعاني منها بعـ  الفئـات    االجتماعيةالظواهر  

على حجم هذه الظاهرة أو المشكالت وما هي الحلول الرثـر مالئمـة لهـا بهـدل تطـوير 
 البرامج التي تساعد على تقليص مساحتها.

ضـرورية فـي المجتمعـات  االجتماعيـةأعلى: تصب  بـرامج الحمايـة   الدفع من أسفل إلى .2
، الـذي يشـير إلـى أن عـدد االقتصاديي نسبة عالية من سكانها من التهمي   التي تعان

( مــن %42( كمــا هــو الحــال فــي مصــر أو )%50الســكان تحــت خــط الفقــر يزيــد عــن )
السكان كما في مجتمع شيلي، إلى جانع التهمي  التعليمي الصحي، والـذي يشـير إلـى 

لــذلع ف نــه لمــا كانــت عــدم حصــول فئــة مــن الســكان علــى الفــر  فــي هــذه المجــاالت، 
أوضاي الطبقة الوسطى تشكل المعايير الموضوعية التي ينبغي أن تقترب منهـا أوضـاي 
الطبقات الخرى خاصة الطبقة الدنيا، وأنه إذا كانت التعديالت الهيكلية تعمل فـي نطـاق 
بع  المجتمعات في اتجاه الدفع مـن أعلـى إلـى أسـفل، بحيـث يـؤدي ذلـع إلـى تقلـيص 
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تعمــل فــي اإلتجــاه  االجتماعيــةســطى، نتيجــة لــذلع فــ ن إجــراءات الحمايــة الطبقــة الو 
 .(25)المضاد

وتشـــكل صـــيغة القـــروض الصـــغيرة : االجتمـــاعيلتحقيـــق التمكـــين  االقتصـــاديالتمكـــين  .3
إحدى اآلليات البارزة لتمكين الفقراء، ففي المملكة المغربيـة   االقتصاديلتحقيق التمكين  

ــى توســيع  ــد مــن الجهــزة تحــت وصــاية وزارة التشــغيل والتكــوين المهنــي عل تعمــل العدي
فــر  التشــغيل بالنســبة للشــباب، ودعمهــم علــى تأســيس مشــروعات صــغيرة مــن خــالل 

اء المشـروعات الصـغيرة تدخالت الوكالة الوةنية للتشغيل وبرنامج مقاولتي لتشجيع إنش
 .(26)للشباب حريية كانت أم زراعية

، حيــث ال تنفصــل صــحة الفــرد االجتمــاعيتمثــل إحــدى آليــات الــدمج : الحمايــة الصــحية .4
عـــن صـــحة الجماعـــة، ومـــن ثـــم فـــ ن الحالـــة الصـــحية للجماعـــة تـــرتبط عـــادة بطبيعـــة 

ي يتصــل الــذي تفيشــه الجماعــة، وهــو المســتوى الــذ االقتصــادي االجتمــاعيالمســتوى 
مباشرة بعدة أبعاد أساسية أولها حالة التغذية التي تحصل عليها السرة، ومن ثم النمـو 

العائلة أو الفـرد إلمكانيـة العـالج فـي   امتالنالصحي لألفراد، كما يتحدد البعد الثاني في  
 .  (27)حالة اإلصابة، ومن الضروري أن تتميز هذه الشبكة بمراعاة مبدأ العدالة الصحية

 في مصر والمتمثلة في اآلتي:  االجتماعيةوسول نقوم بعرض لهم آليات سياسات الحماية  
 )دور الدولة(: االجتماعيةآليات سياسات الحماية  .أ

يعتبر دور الدولة متمثاًل في الحكومات هو الدور الساسي في تـوفير سياسـة الحمايـة 
ــا تملكـــه مـــن مقومـــات سيا االجتماعيـــة ــا لمـ ــتحقة لهـ ــية للفئـــات المسـ ــاديةسـ ــة  واقتصـ وماليـ

 للمواةنين ما يلي:  االجتماعيةوقانونية ومن أهم آليات الدولة في توفير الحماية  
مثـل قـانون  االجتماعيـةالقوانين والتشريعات: والتي تمثل أحد آليات سياسـات الحمايـة  -

ــم ) ــد رقـ ــل الموحـ ــنة 12العمـ ــنة  2003( لسـ ــدل لسـ ــمان 2013والمعـ ــانون الضـ ، وقـ
بتعـــديل  2008( لســـنة 126، وقـــانون الطفـــل )2010لســـنة  137رقـــم  االجتمـــاعي

ــم ) ــل رقـ ــانون الطفـ ــام قـ ــنة 12أحكـ ــم )1996( لسـ ــانون رقـ ــنة 135، قـ  2010( لسـ
ب صــدار  2013لســنة  164والمعاشــات، ومشــروي قــانون رقــم  االجتماعيــةالتأمينــات 

 ءوباسـتقرا 2002لسـنة    84قانون المنظمات الهلية وهو مقترح لتعديل القـانون رقـم  
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للمـواةنين فـي بعـ   االجتماعيـةبع  القوانين والتشريعات نجد أنهـا حققـت الحمايـة 
 .  (28)لهم  االجتماعيةالحاالت سواء ب قرار حقوق لهم أو ب نشاء آليات لتنفيذ الحماية  

م 2014الدستور: حيث نص دستور جمهوريـة مصـر العربيـة الصـادر فـي ينـاير عـام   -
للعديد من فئات المجتمع ومن أهـم   االجتماعيةفي كثير من مواده على توفير الحماية  

 ونوعية الفئات المقدمة لها ما يلي:  االجتماعيةبرامج الحماية  
وتــوفير  االجتماعيــة( والتــي تــنص علــى أن الدولــة تلتــزم بتحقيــق العدالــة 8المــادة رقــم ) •

بمـا يتضـمن الحيـاة الكريمـة لجميـع المـواةنين علـى النحـو الـذي   االجتماعيسبل التكافل  
 يحدده القانون.

 ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفر  بين جميع المواةنين دون تمييز.  9المادة رقم ) •
( تكفـل الدولـة المسـاواة بـين المـرأة والرجـل فـي جميـع الحقـوق السياسـية 11رقـم )المادة   •
والثقاييـة، وتلتـزم الدولـة بحمايـة المـرأة ضـد كـل أشـكال العنـ ،   االجتماعيةة و االقتصاديو 

والتوفيق بين واجبات السرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتـوفير الرعايـة والحمايـة لألمومـة 
 حتياجًا.المعيلة والمسنة والنساء الشد  والطفولة والمرأة ا

، ولكـل مـواةن ال يتمتـع االجتمـاعي( تكفـل الدولـة تـوفير خـدمات التـأمين  17المادة رقم ) •
بما يضمن له حيـاه كريمـة إذا لـم   االجتماعيالحق في الضمان    االجتماعيبنظام التأمين  

 يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته وفى حاالت العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.  
ــايير 18المــادة ) • ــا لمع ــة وفق ــة الصــحية المتكامل ( لكــل مــواةن الحــق فــي الصــحة والرعاي

 الجودة، وتلتزم الدولة ب قامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين.  
ــم )المــاد • ــى ارتشــال مــواهبهم 82ة رق ــن ء وتعمــل عل ــة الشــباب وال ــة رعاي ــل الدول ( تكف

وتنمية قدراتهم الثقايية والعلمية والنفسية والبدنية واإلبداعية ويمكـنهم مـن المشـاركة فـي 
 .(29)الحياة العامة

الدولــة فــي تــوفير الحمايــة  والتــزامممــا ســبق يتضــ  أن الدســتور نــص علــى دور 
نين في المجتمع بصفة عامة وبع  الفئات بصفة خاصة حيث أنـه قـدم للمواة  االجتماعية

منها تحقيق الحمايـة والرعايـة لألمومـة والطفولـة والمحافظـة   االجتماعيةأنواي من الحماية  
على حقوقهم وحمـايتهم مـن خـالل الرعايـة الصـحية والتعلـيم والتـأمين الصـحي وغيرهـا مـن 

 .  االجتماعيةأنواي الحماية  
 )دور المجتمع(: االجتماعيةآليات سياسات الحماية  .ب
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هـو كـل الجهـود غيـر الحكوميـة التـي   االجتماعيـةويقصد بالدور المجتمعي للحمايـة  
يبــذلها الفــراد والســر والجماعــات ومنظمـــات المجتمــع والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميـــة 

فــي تحقيــق الحمايــة وهــى جهــود مكملــة لجهــود الدولــة  االجتماعيــةلتــوفير ســبل الحمايــة 
ــة ــاي الخــــا  ودور  االجتماعيــ ــرة ودور القطــ ــا دور الجماعــــة ودور الســ ــواةنين ومنهــ للمــ

 .(30)االجتماعيةمنظمات المجتمع المدني ودور المجتمع الدولي في توفير الحماية  
  :االجتماعيةثالثًا: أهدال سياسات الحماية 

فــي تعزيـز الوصـول إلــى  االجتماعيـةيتمثـل الهـدل الساسـي مــن سياسـات الحمايـة 
الخدمات والموارد لدعم السر والفئات الفقيرة في التخييا من المخاةر والحـد مـن الضـف ، 

  في:  االجتماعيةوتحدد أهدال سياسات الحماية  
 .واالستهالن(الحماية: توفير اإلغاثة والحماية من الحرمان )دعم الدخل   .1
 .الوقاية: تجنع الحرمان )تعزيز االدخار، وتوفير التأمين( .2
التعزيز: تحسين الدخل والقدرات الحقيقية من خالل )زيادة الدخل، الموارد اإلنتاجيـة  .3

 الحقيقية، إتاحة فر  العمل(.
مثــل  االجتمــاعي واالســتبعاد االجتماعيــةالتحــول أو التغييــر: معالجــة قضــايا العدالــة  .4

 .)قوانين مكافحة التمييز وحمالت التوعية(
   ومن بين هذه الهدال ما يلي:  االجتماعيةوتتنوي أهدال سياسات الحماية  

ــلع  .1 ــوفير السـ ــمان تـ ــالل ضـ ــن خـ ــة مـ ــى للرفاهيـ ــد الدنـ ــى الحـ ــول علـ ــمان الحصـ ضـ
الضرورية والساسية والخـدمات التـي تـوفر حمايـة علـى الحـاالت المفيشـية الطارئـة 

 .ناآلجميع ال
لمنـع وقـوي  اسـتباقيةتقوم على اعتمـاد اسـتراتيجيات وسياسـات    االجتماعيةالحماية   .2

 .أي مخاةر ولضمان توفير الحماية للمجتمعات
 .االجتماعيوتحقيق المن    االجتماعيةدعم اإلمكانات والفر  الفردية و  .3
ل تحقيــق التنميــة المســتدامة وكــذلع التقليــل مــن الفقــر بــين أفــراد المجتمــع مــن خــال  .4

 .(31)االجتماعيةتعزيز الفر  يعد هدل أساسي للحماية  
  :الفاعلة االجتماعيةرابعًا: مبررات صنع سياسات الحماية 

 ما يلي:    االجتماعيةومن أهم مبررات صنع سياسات فاعلة للحماية  
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يـدولوجيا الليبراليـة علـى الصـعيد ال  بانتصـاروذلع  :  اآلثار السلبية للتحوالت الهيكلية .1
غالبيــة دول العــالم الثالــث التــي كانــت تتبنــى نمــوذج التنميــة وفــق  اتجهــتالــدولي، 

إلــى إعــادة توجيــه حيادهــا إلــى ةريــق الليبراليــة، وقــد كــان  االشــتراريةاليــديولوجيات 
ــات  ــا المؤسسـ ــرفت عليهـ ــة أشـ ــة جذريـ ــة ذات ةبيعـ ــرات هيكليـ ــا أن تجـــري تغييـ عليهـ

أبرزها صندوق النقد الدولي الذي تمت هذه التحوالت حسع توصياته، غيـر الدولية و 
ــار الســلبية التــي ســعت سياســات  ــت لهــا بعــ  اآلث ــة كان أن هــذه التحــوالت الهيكلي

إلـــى مواجهـــة بعضـــها علـــى ســـبيل المثـــال فقـــد أضـــعفت هـــذه  االجتماعيـــةالحمايـــة 
 .التحويالت قدرة الدولة على اإلنفاق لضف  قدراتها المالية

: يعـــد ذلـــع مـــن المبـــررات الساســـية الســـتدعاء تنظيـــر االجتماعيـــةغيـــاب العدالـــة  .2
ــة  ــاب العدالــة االجتماعيــةوإجــراءات الحماي ــع لن غي ــة، وذل عــن توزيــع  االجتماعي

خـتالاًل محوريـًا االفر  وإن نتج عن التغيرات الهيكلية غير المتوازنة، إال أنه يشـكل  
 .واالستقرار  االجتماعيتطي  بالتماسع  يؤدي إلى إنتاج ظواهر سلبية عديدة قد 

فـي دفـع عجلـة التنميـة: بمـا يـؤدي إلـى بنـاء مجتمعـات   االجتماعيـةتساعد الحماية   .3
تساعد على بنـاء مجتمعـات تسـودها العدالـة  االجتماعيةأرثر إنتاجية لكون الحماية 

وذلـع يرجـع إلـى أن سياسـات   االسـتدامةوتتوفر لها مقومـات    واالستقرار  االجتماعية
تأســيس الةــر المؤسســية الالزمــة لــدمج مبــادا  باتجــاهتعمــل  االجتماعيــةالحمايــة 
وحقوق اإلنسان في السياسات العامة للدولة وتأسـيس البـرامج   االجتماعيةالمساواة  
وإخمـاد بـؤر التـوتر  االجتمـاعيالتخييا من حدة الفقر واإلقصـاء   باتجاهالتي تعمل  
 وتحسين الرفاه العام لجميع المواةنين.  االجتماعي

مـن الواضـ  أن ظـواهر :  االجتمـاعيقطع الطريـق علـى اإلرهـاب ومظـاهر االحتجـاج   .4
علـى   االجتمـاعي  االحتجـاجالتطرل والعن  على الصعيد العالمي واإلقليمي وظـواهر  

الصعيد القومي من الظواهر والسلوكيات التي بدأت تقلق النظام العـالمي والمعاصـر، 
 .استقرارهالنظام العالمي لم يعد يتحمل فاعلية أي جماعات تسعى إلى هز  ف
دورًا أساسـيًا فـي تـوفير الحـدود الـدنيا إلشـباي الحاجــات  االجتماعيـةلبـرامج الحمايـة  .5

ــية ــوتر : الساسـ ــرارم التـ ــى تـ ــق علـ ــع الطريـ ــذلع تقطـ ــاعيوبـ ــل  االجتمـ ــى القـ أو علـ
 علــى تحقيــق االجتماعيــةحمايــة التخييــا منــه، باإلضــافة إلــى ذلــع تعمــل بــرامج ال
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إشـــباي الحاجـــات الساســـية والعمـــل باتجـــاه بنـــاء قـــدرات المهمشـــين علـــى ضـــفال 
 .(32)المجتمع

 مصر: في  االجتماعيةخامسًا: التحديات التي تواجه سياسات الحماية 
موضـع التنفيـذ فهنـان مجموعـة مـن   االجتماعيـةعندما يتم وضع سياسـات الحمايـة  

ومـن هـذه التحـديات كمـا   االعتبـارالتحديات تواجه تنفيذ هذه السياسات يجـع أن توضـع فـي  
 :(33)(Andy Nortonحددها )
نمو عدم المساواة والتفاوت العالمي والذي برز منذ تسـعينات القـرن الماضـي   استمرار .1

 ت الفقيرة.في برامج المساعدات العامة المقدمة في المجتمعا
تحريع ضغط العولمة والسياسة لإلقـالل مـن الفقـر وبنـاء روابـط مـع الحركـات   استمرار .2

 المرتبطة بهذا الضغط لمستويات أخالقية في قطاي العمال والتجارة العالمي.
إنشاء آليات عالميـة وإقليميـة والتـي يمكـن أن تسـاعد البلـدان التـي تعـاني مـن أزمـات  .3

ةويـل المـدى فـي  االسـتثمارة وضـمان مؤقتة لضمان الدعم لمتطلبات الحيـاة الساسـي
 واإلنساني.  االجتماعيرأآ المال  

( أن هنـان أربعـة تحـديات تواجـه سياسـات Sara & Huibويرى كاًل من سارا وحيـوب )
 :(34)هي  االجتماعيةالحماية  
 االجتماعيـة: لكـي تكـون سياسـة الحمايـة  االجتماعيـةإقامة سياسة شاملة للحمايـة   .1

سياسة فعالة فالبد أن تكون شاملة إال أن إقامة هذه السياسـة الشـاملة تواجـه عـدة 
صعوبات منه التزايد السكاني وخاصة في الدول النامية، وتصـنيا النـاآ فـي فئـات 

الةفـال   –المعـاقين    –وتحديد الخصائص الفرديـة للسـكان )الجماعـات المستضـعفة  
ذه الفئات هل تحتـاج إلـى التأمينـات أم إلـى المساء إليهم ..... الخ( ولكل فئة من ه

 الهلية؟ المساعدات وهل تقوم بها الحكومات أم الهيئات  
أقره اإلعـالن  ييما: وهو يتمثل االجتماعيةضمان حقوق اإلنسان من خالل الحماية  .2

 االجتماعيـةة و االقتصـاديالعالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية فـي المجـاالت  
وبمعنـى آخـر ضـمان حقـوق   االجتمـاعيوالثقايية بأن اإلنسان له الحـق فـي المـان  
مـن  االجتماعيـةوالسياسـات  االجتماعيـةاإلنسان يمكن ترجمتها مـن خـالل الحمايـة 

 ة لتحديد فئات الفراد والجماعات ةبقًا لمحكمات معينة.مداخل معين  استخدامخالل 
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وضـمان الشـرارة الديمقراةيـة: فـي هـذا التحـدي  االجتماعيـةصنع سياسات للحمايـة   .3
ــةتوجــد قضــيتان الولــى صــنع سياســة للحمايــة  ــة قضــية الشــرارة  االجتماعي والثاني

سياســـات  الديمقراةيــة فمـــن المالحـــ  أن المــانحين لـــم يرتبطـــوا بطريقــة فاعلـــة فـــي
فــي الــدول ذات الــدخل المــنخف  والــذين فــي الغالــع يقترحــون  االجتماعيــةالحمايــة 

 االجتماعيـــةأرثـــر مـــن صـــنع سياســـة للحمايـــة  االجتماعيـــةآليـــات جديـــدة للحمايـــة 
ويميلون إلى إنشاء منظمات غير حكومية أرثـر فـي صـنع سياسـة حكوميـة للحمايـة 

طـــي دائمـــا الحـــق للحكومـــات لصـــنع كمـــا أن ممارســـات المـــانحين ال تع االجتماعيـــة
حتى ولـو كانـت الشـرارة الحكوميـة لبنـاء   االجتماعيةسياسة دائمة وشاملة للحماية  

 في تزايد سنة عن الخرى.  االجتماعيةالحماية  
ــة  .4 ــة الحمايـ ــتخدم لسياسـ ــل المسـ ــةالتمويـ ــتدام االجتماعيـ ــل المسـ ــمان التمويـ : أن ضـ

ــة  ــة لسياســة الحماي ــةيضــمن التغطي ــق وتم االجتماعي ــتم عــن ةري ويلهــا يمكــن أن ي
المستوى القومي والمستوى العالمي وقـد أشـارت البحـو  إلـى أنـه بـالرغم مـن وجـود 
بعــ  المــوارد فــي الــدول ذات الــدخل المــنخف  إال أنهــا تكــون غيــر كاييــة لضــمان 

لجميـع المـواةنين، ودعـم المـانحين ضـروري فـي   االجتماعيـةسياسة فعالة للحمايـة  
 نفس الوقت.  

 لفقراء الحضر: االجتماعية: متطلبات تفعيل سياسات الحماية سادساً 
متكاملــة لمكافحــة  اســتراتيجيةالبــد مــن وضــع  االجتماعيــةلتفعيــل سياســات الحمايــة 
للفئــات الرثــر تضــررًا مــن تطبيــق  االجتمــاعيو  االقتصــاديالفقــر تهــدل إلــى رفــع المســتوى 
 وفي هذا السبيل نقترح ما يأتي:  االقتصاديبرامج الخصخصة واإلصالح  

ضــرورة التركيــز علــى وضــع اآلليــات المناســبة لتحســين الظــرول المفيشــية للفئــات  .1
المتاحـة أمـامهم،   واالسـتثماريةة  االقتصـاديالفقيرة، عبر تنظيم برامج لتحسين الفـر   

بـــرامج لـــدعم التـــدريع والتشـــغيل وبـــرامج لتقـــديم التمويـــل للمشـــاريع الصـــغيرة وبـــرامج 
 المحيطة بالمناةق الفقيرة.  االجتماعيةلتطوير البنية التحتية المادية و 

لألشــخا  الــذين يتــدهور  االجتماعيــةضــرورة وضــع خطــة لتــدعيم شــبكات الحمايــة  .2
بنــد فـي الميزانيـة العامــة  اسـتحدا ، مــن خـالل مسـتوى مفيشـتهم إلــى درجـات متدنيـة

 ترصد ييه المبالد الكايية لدعم الفقراء والمعوزين.
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كاسـتقطاي نسـع معينـة   االجتماعيـةإيجاد نظام فعال لتمويل صناديق شبكات الحماية   .3
من الرواتع والجور والرباح وأشكال أخرى من الدخول واإليرادات، والعمل علـى حجـز 

خـا  يتملكـه  اسـتثماري مؤسسات المخصصة ووضعها في صـندوق جزء من أسهم ال
 الموظفون والعمال الذين أخرجوا من عملهم لتأمين دخل متواصل لهم.

دراسة إمكانية تشجيع العـاملين الفائضـين علـى إنشـاء شـركات مـوردة للسـلع أو قطـع  .4
لـى الغيار أو التجهيزات أو الخدمات الخرى التي تستخدمها المؤسسـة المخصصـة، ع

أن تتعهــد اإلدارة الجديــدة للمؤسســة المخصصــة، بجعــل هــذه الشــركات الجديــدة التــي 
عن خدماتهم، تعمـل كفـروي ثانويـة أو بعقـود مـن   االستغناءيقيمها العاملون الذين تم  

 الباةن.
ينبغــي أن تلتــزم الشــركات المخصصــة ب قامــة بــرامج للتــدريع المهنــي وإعــادة التأهيــل  .5

لهـم بالـدخول فـي حيـاة مهنيـة جديـدة تضـمن لهـم فـي القـل للعمال الفائضين، تسم   
 نفس الدخول السابقة لعملية تطبيق الخصخصة.

، كالخـدمات الصـحية والتعليميـة الساسـية مـع ضـرورة االجتماعيـةبالخـدمات    االرتقاء .6
 .(35)التمتع بها حًقا شاماًل من حقوق المواةنة  واعتبارالحر  على تقديمها مجاًنا،  

 لتشمل برامج كالتالي:  االجتماعيالتوسع في شبكات الضمان   .7
بمضــاعفة أعــداد الســر المســتفيدة لكــي  االجتمــاعيتوســيع نطــاق شــبكات الضــمان  . أ

بمؤشـرات التنميـة البشـرية فـي تحديـد الفئـات  االسترشـادتصل الـى مليـون أسـرة مـع 
 المستهدفة وتوزيعها الجغرافي.

التأمين الصحي وتنفيذ برامج للفئات المغطاة بالتأمين الصـحي مـن خـالل الجمفيـات  . ب
الهلية وضمان حد أدنـى مـن المعـا  للمـرأة المعيلـة غيـر المـؤمن عليهـا باإلضـافة 

عاملــة التــي تــدير مشــروعات متناهيــة الــى إنشــاء صــندوق تأمينــات خاصــة بــالمرأة ال
 .(36)الصغر أو صغيرة أو متوسطة

للبرنامج أو المشروي وأن تظـل الجهـات الكفيلـة أو الوسـيطة قـادرة علـى   االستمرارية . ج
 .(37)تنفيذ البرامج والمشروعات وتطويرها

لفقـــراء  االجتماعيـــةفــي تفعيـــل سياســـات الحمايــة  االجتمـــاعيســابعًا: دور التخطـــيط 
 الحضر: 



 مراد  إبراهيم حسن محمد                                   لتفعيلها والتخطيط االجتماعية الحماية سياسات
 

- 311 - 
 

ضــرورة ال غنــى عنهــا لجميــع المجتمعــات ســواء كانــت  االجتمــاعيأصــب  التخطــيط 
مـن البلـدان الناميـة  باعتبارهامتقدمة أو نامية لتحقيق أهدافها، والبلدان النامية ومنها مصر 

والتــي تســعى لتحقيــق التنميــة الشــاملة ورفــع مســتوى مواةنيهــا ال تجــد أفضــل مــن التخطــيط 
، وترجع أهمية التخطيط في مجال تحقيق الحماية لفقراء الحضر للعديـد (38)لى ذلعللوصول إ

 : (39)من السباب منها
أقصــى مســتويات التعــاون بــين كافــة الجهــزة  االجتمــاعييتحقــق عــن ةريــق التخطــيط  .1

لفقــراء الحضــر حيــث تعمــل هــذه الجهـــزة  االجتماعيــةوالمؤسســات المهتمــة بالرعايــة 
 المتعددة في إةار سياسة محددة.

ممكـن لإلمكانيــات والمـوارد البشــرية  اســتثمارعـن ةريـق التخطــيط يمكـن تحقيــق أقصـى  .2
ــن إ ــي يمكــ ــة أو التــ ــة المتاحــ ــة والتنظيميــ ــليم والماديــ ــه الســ ــا التوجيــ ــا وتوجيههــ تاحتهــ

 المثل.  واالستخدام
الفقــراء  احتياجــاتيمكــن إشــباي أربــر قــدر ممكــن مــن  االجتمــاعيعــن ةريــق التخطــيط  .3

بصــفة عامــة فقــراء الحضــر بصــفة خاصــة، وكــذلع حــل عــدد كبيــر مــن مشــكالتهم أي 
بأحسـن لهم بأقل تكلفـة وفـى أقـل وقـت و   االجتماعيةتحقيق أفضل معدالت من الرفاهية  

 أداء ممكن.
التخطيط يمكن التنبؤ بكثير من مشكالت فقراء الحضر قبل حـدوثها   استخدامعن ةريق   .4

 وتجنع الوقوي فيها وبذا ف نه يحقق دورًا وقائيًا لعدم وقوي المجتمع في المشكالت.  
منها فقـراء الحضـر ولـم يـتم التنبـؤ  يعانيالتخطيط يساعد على مواجهة المشكالت التي  .5

 التدابير الالزمة لذلع.  اتخاذجهتها وتوفير أفضل الحلول لها عن ةريق  بها وموا
ــ   .6 ــة فــي التخل ــة المتمثل ــى المشــكالت المزمن ــر التخطــيط وســيلة هامــة للقضــاء عل يعتب

ــة القطاعــات بمــا فيهــا  االجتمــاعيو  االقتصــادي ــة فــي كاف ــة التنمي ــع عجل ــر، ودف الخطي
 القطاعات المعنية بحماية فقراء الحضر.

نهــج متعــدد  باســتخداموحــل مشــكالتهم  احتياجــاتهممســاعدة الفــراد والســر علــى ســد  .7
 .(40)التخصصات
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 المراجع: الهوام  و 
 
(: السياسة االجتماعية، الردن، عمان، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع 2015أحمد إبراهيم حمزة)  (1)

 .328، 327والطباعة،     
(2) Labour the International Office(2001): Social Security Conference, 

Switzerland. 
البالد العربية، رسالة ماجستير غير (: التأمينات االجتماعية للعمال في 2011خالد يحيى العزي)(  3)

 .58منشورة، القاهرة، معهد البحو  والدراسات العربية، جامعة الدول العربية،   
(: السياسـة االجتماعيـة )أسـس نظريـة ونمـاذج عالميـة وعربيـة 2003ماهر أبو المعاةي علـي)  )4(

 .398ومحلية(، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق،   
(: الضـــمان طأحكامـــه وتطبيقـــهط، دراســـة تحليليـــة شـــاملة، 2002حســـين عبـــد اللطيـــا حمـــدان) )5(

 .505القاهرة، مكتبة الحلبي الحقوقية،   
لمواجهـة الفقـر فـي   كاسـتراتيجية(: التضـامن االجتمـاعي  2013يسري عبد المعطي عبد الحميد)  (6)

االجتماعية، جامعة حلوان،    المناةق العشوائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة
53  . 

(: التحــرر مــن الفقــر طالضــمان االجتمــاعي فــي الميــرا ط، القــاهرة، مركــز 2000محمــد العمــري ) )7(
 .29دراسات قضايا المرأة المصرية،   

( 8 ) Rebecca Homes (2011):The Role of Social Protection Programs In 

Supporting Education In Conflict affected Situations, Quarterly Review 

of Comparative Education. UNSCO IBE. Vo  (41), p. 235. 
(: رأآ المال االجتماعي كمتغير في تطوير خـدمات الضـمان 2014تهاني محمود عطية مهران)  (9)

عـة حلـوان، االجتماعي للفقراء، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة الخدمـة االجتماعيـة، جام
  121   . 

(: العالقــة بــين تلقــي خــدمات الضــمان االجتمــاعي والوصــمة، رســالة 2014ســحر مجــدي إمــام) (10)
 .    151ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الفيوم،   

ــال االجتمـــاعي كمتغيـــر فـــي تطـــوير خـــدمات 2014تهـــاني محمـــود عطيـــة مهـــران) (11) (: رأآ المـ
 .124: 122الضمان االجتماعي للفقراء، مرجع سبق ذكره،     

(: التشـريعات ومجـاالت الخدمـة االجتماعيـة، اإلسـكندرية، دار 2000السيد عبد الحميد عطية)  (12)
 .262المعرفة الجامفية،   
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Abstract: 
 

          The idea of social protection began in the early twentieth 

century in industrialized countries in the form of social insurance for 

workers, Insurance against old age, death, injury and work diseases, 

then it developed under the so-called welfare state to include health 

insurance and unemployment insurance, Today, it has reached what has 

become a comprehensive social protection. 

  

Social protection has become an expected outcome of economic 

policy developments, Rather, one of its elements must be taken into 

account in the implementation of economic policies, Social protection 

policies are the result of organized thinking based on the ideology of 

society. To achieve social justice and human rights in society. 
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