
بناء 

أفريقيا
االجتماعية في 

الحماية 
أرضيات 

وثيقة موجزة

اإلطار القانوني

LEG



أرضيات احلماية االجتماعية
اإلطار القانوين

 Transform, (2017) “Legal Frameworks for Rights Based Social Protection Floors - Manual for a :طريقة ثبت املرجع املقرتحة
Leadership and Transformation Curriculum On Building and Managing Social Protection Floors in Africa”, available at http://

socialprotection.org/institutions/transform

  برنامج ترانسفورم نتيجة لعملية متطورة من االبتكار املشرتك الذي يشارك فيه خرباء وممارسن من جنويب وشرقي أفريقيا. يستند هذا الدليل 
املوجز إىل وثيقة أعدها ماريوس أوليفيري (Marius Olivier) )املعهد الدويل للقانون والسياسات االجتماعية(، مبسامهة من فيكتوار أوموهري 

(Victoire Umuhire) ومايا سترين-بالزا (Maya Stern-Plaza) ولويس فروتا (Luis Frota) )منظمة العمل الدولية(.  وميكن االطالع على 

النسخة الكاملة من هذا الدليل املتاحة على موقع ترانسفورم على شبكة اإلنرتنت.

 .(Nuno Cunha) ونونو كوهنا (Luis Frota) ولويس فروتا (Luca Pellerano) وحمررو سلسلة الكتب الدراسية ملنهج ترانسفورم هم لوكا بيلريانو
وأتاحت حلقات العمل اليت ُعقدت يف كينيا وزامبيا وتانزانيا تعليقات وتعقيبات مفيدة على املادة العلمية. وال يعرب حمتوى هذه الوثيقة عن املوقف 

الرمسي ملختلف املنظمات اليت تدعم مبادرة ترانسفورم.

ترانسفورم منفعة عامة.  وقد حصلت كل املادة العلمية اخلاصة بربنامج ترانسفورم مبا يف ذلك هذا الدليل على ترخيص مبوجب اإلصدار الرابع من 
 .Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike الرخصة الدولية

وللقارئ مطلق احلرية يف:

تبادل هذه المادة - بنسخها وإعادة توزيعها من خالل أي وسيط أو يف أي شكل

اقتباسها - بإعادة تركيب أجزاءها أو حتويلها أو اإلضافة هلا

على أن يكون ذلك وفقا للشروط اآلتية:

نسبة المرجع - حيث يتعني ثبت املرجع بشكل مناسب مع وضع الرابط  اخلاص بالرتخيص وبيان التغيريات يف حالة اللجوء إليها. 

عدم استخدام المادة في أغراض تجارية - فال جيوز استخدام املادة العلمية ألغراض جتارية ما مل حيصل مستخدمها على تصريح صريح 
بذلك من جهة منح ترخيصها.

إصدار العمل الجديد بموجب ترخيص مطابق للترخيص األصلي )ShareAlike( - عند إعادة مزج املادة العلمية أو حتويلها أو البناء 
عليها يتعني توزيع املسامهات مبوجب ترخصيص مطابق للرتخيص األصلي.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ :لالطالع على نسخة من هذا الرتخيص يرجى زيارة املوقع اآليت
 transform_socialprotection@ilo.org :وللمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال مببادرة ترانسفورم على الربيد اإللكرتوين اآليت 

 http://socialprotection.org/institutions/transform :أو زيارة املوقع

إصدار شهر فرباير 2018

LIST OF
ABBREVIATIONS

AU  Africa Union

CEACR  Committee of the Application of Standard

CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ILO   International Labour Organisation

NGO  Non-Governmental Organisation

R. 202   ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202(

SADC  Southern Africa Development Community

SAI  Supreme Audit Institutions

UN  United Nations

UNICEF  United Nations Children’s Fund



أرضيات احلماية االجتماعية
اإلطار القانوين

فهرس المحتويات
مسرد املصطلحات

مقدمة              2  .1
لماذا يعتبر اإلطار الحقوقي للحماية االجتماعية مهما؟          4  .2
األهداف احملددة             6  2.1
األساس املنطقي             7  2.2
املعايري الدولية واإلقليمية             8  3.2
املعايري الدولية: العامة             8  2.3.1

املعايري الدولية: التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 2012 بشأن   2.3.2 
األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية           9  
املعايري اإلقليمية             10  2.3.3
تطبيق املعايري الدولية واإلقليمية يف النظم القانونية الوطنية         10  2.3.4
تطبيق املعايري الدولية واإلقليمية يف النظم القانونية الوطنية         11  2.4
القيود املالية والنهج احلقوقي            12  2.5

دروس مستفادة             14   2.6
إنشاء قاعدة قانونية وطنية للمساعدة االجتماعية         15  .3
األهداف احملددة            15  3.1
تطوير اإلطار القانوين            16  3.2
النص على احملددات األساسية يف القانون          16  3.3
حتديد هوية املستفيدين            16  3.3.1
املساعدات االجتماعية لغري املواطنني؟           16  3.3.2
شروط التأهل              17  3.3.3
التمويل والرتتيبات املؤسسية            19  3.4
ترتيبات التمويل             19  3.4.1
الرتتيبات املؤسسية             19  3.4.2
القوانني احمللية واملشاورات العامة والتعبئة االجتماعية           20  3.5
البحوث والتحليل ألغراض اإلصالحات التنظيمية            20  3.6
الدروس املستفادة             21  3.7

حماية استحقاقات األفراد وحمايتهم من سوء استغالل المعلومات الشخصية   .4 
والمساعدات االجتماعية            22  
األهداف احملددة            23  4.1
احلق يف الشكوى والطعن           23  4.2
مبدأ العناية الواجبة            24  4.3
اخلصوصية ومحاية سرية املعلومات اخلاصة          25  4.4
مبادئ محاية حقوق العمالء يف الوصول إىل خدمات احلماية االجتماعية        26  4.5
دروس مستفادة               27  4.6
مبادئ المساءلة في القوانين الوطنية للمساعدة االجتماعية         28  .5
األهداف احملددة             28  5.1
مؤسسات املساءلة            29  5.2
االمتثال واإلنفاذ            29  5.3
دعم من مراكز املشورة القانونية واألفراد الناشطني اجتماعيا               29  5.4
دروس مستفادة             29  5.5

مسرد المصطلحات
برامج االستحقاقات الفئوية تشمل مجيع السكان الذين ينتمون إىل 
فئة بعينها، عادة يشار إليهم أيضا باسم برامج االستحقاقات الفئوية 

»الشاملة« )مثل معاشات الشيخوخة »الشاملة« اليت تغطي مجيع 
الرجال والنساء املسنني الذين تزيد أعمارهم عن عتبة معينة(.

التحويالت النقدية المشروطة: شكل خاص من خمططات 
املساعدات االجتماعية  اليت تقدم املبالغ النقدية لألسر شريطة 

استيفائها بعض الشروط السلوكية احملددة. وتفرض هذه الشروط على 
األفراد االلتزام ببعض األفعال املرتبطة بأهداف التنمية البشرية. وقد 
تشتمل على أن يضمن األبوان ذهاب أبنائهما إىل املدرسة بانتظام 

أو استخدامهما خدمات أساسية وقائية يف جمال التغذية والرعاية 
الصحية، مثل املشاركة يف برامج التحصينات أو فحوصات احلوامل 

أو الفحوصات التالية للوالدة.

حيدد النهج القائم على الحقوق جتاه الضمان االجتماعي أصحاب 
احلقوق واستحقاقاهتم فضال عن املكلفني باملهام والتزاماهتم، ويعمل 
النهج على تعزيز قدرات أصحاب احلقوق لكي يتمكنوا من املطالبة 

حبقوقهم من املكلفني بالواجب فيلبوا التزاماهتم. 

الدخل اآلمن لألطفال: تدابري احلماية االجتماعية اليت تشمل 
التأمني االجتماعي واملساعدات االجتماعية  والتحويالت النقدية 

والعينية وغريها، لتضمن احلصول على التغذية والتعليم والرعاية والسلع 
واخلدمات الضرورية األخرى لألطفال ولتحقيق رفاههم وتنميتهم.

الدخل اآلمن للمسنين: تدابري احلماية االجتماعية اليت تشمل 
التأمني االجتماعي واملساعدات االجتماعية والتحويالت النقدية 

والعينية من مجلة أمور أخرى تساعد كبار السن على احلفاظ على 
جودة حياهتم بشكل أساسي عقب بلوغهم سن التقاعد

الدخل اآلمن ملن هم يف سن العمل: تدابري احلماية االجتماعية اليت 
تشمل التأمني االجتماعي واملساعدات االجتماعية  والتحويالت 

النقدية والعينية من مجلة أمور أخرى تساعد الفئات يف السن النشط 
ومن يعولون على احلفاظ على جودة احلياة األساسية إن مل يتمكنوا 

من كسب دخل كاٍف وال سيما نتيجة للمرض أو اإلصابة أو البطالة 
أو احلمل أو اإلعاقة أو وفاة العائل واالرتقاء بقابليتهم للتشغيل.

يشمل اإلطار القانوني مجيع القوانني الوطنية والقرارات األخرى أو 
التشريعات واللوائح الثانوية.

قوانين الحماية االجتماعية: تشري هذه إما إىل القوانني اإلطارية اليت 
تشمل التأمينات االجتماعية واملساعدات االجتماعية  واخلدمات 

االجتماعية أو قوانني وطنية حمددة بشأن املساعدات االجتماعية . 
وينبغي أن ينص القانون على بعض احملددات األساسية اخلاصة بربامج 

الضمان االجتماعي وليست القرارات وال التشريعات الثانوية، على 
حنو يتوافق مع املعايري واملبادئ الدولية.

اإلعمال التدريجي: يعين من منظور احلق يف الضمان االجتماعي، 
التزام الدول األعضاء باختاذ التدابري املناسبة إىل أقصى حد ممكن يف 

ضوء املوارد املتاحة حنو حتقيق اإلعمال الكامل للحق يف الضمان 
االجتماعي.

المساعدات االجتماعية: توفري استحقاقات الضمان االجتماعي 
املمولة من اإليرادات العامة للحكومة ال من اشرتاكات األفراد، مع 

تعديل االستحقاقات حسب احتياجات الشخص. وتستهدف 
العديد من برامج املساعدات االجتماعية األفراد واألسر املعيشية اليت 
تعيش حتت عتبة حمددة للدخل أو عدد من األصول. وميكن أن تركز 

برامج املساعدات االجتماعية على خماطر حمددة )مثل اإلعاقة أو على 
فئة ضعيفة بعينها مثل املسنني الفقراء(.

التأمينات االجتماعية: توفري استحقاقات الضمان االجتماعي املمولة 
من اشرتاكات املسامهني، وعادة تسدد هذه االشرتاكات بالتشارك 
بني أصحاب العمل والعمال، ورمبا تساهم احلكومة فيها على هيئة 

اشرتاكات تكميلية أو على هيئة أي دعم من اإليرادات العامة.

الضمان االجتماعي: عبارة عن احلماية اليت يوفرها اجملتمع ألفراده 
من خالل سلسلة من التدابري العامة ملواجهة الشدائد االقتصادية 

واالجتماعية اليت يتسبب فيها توقف الدخل أو تقلصه بنسبة كبرية 
بسبب املرض والشيخوخة والوفاة، ويشمل الضمان أيضا توفري الرعاية 

الطبية وتوفري الدعم لألسر واألطفال.

مخططات االستحقاقات الشاملة عبارة عن خمططات للتحويالت 
غري قائمة على اشرتاكات تشمل مجيع السكان وتوفر االستحقاقات 

للجميع سواء أكانوا عاملني أم ال وبصرف النظر عن دخلهم. الشرط 
الوحيد املرتبط باستالم هذا االستحقاق يكون عادة إقامة الشخص 

لفرتة طويلة يف البلد أو كونه مواطنا من مواطنيها.
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مقدمة 

تتناول هذه الوحدة األسئلة األساسية اليت تتعلق بكيفية إعداد أي بلد إطارها القانوين لينص على االستحقاقات 
االجتماعية اليت تسدد من اإليرادات احلكومية العامة.

تضع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 )لسنة 1952( إطارا عاما للمبادئ األساسية اخلاصة بالضمان 
االجتماعي اليت ينبغي أن يستند إليها أي نظام للضمان االجتماعي لتشجيع تطوير خمططات أوسع نطاقا للضمان 

االجتماعي. وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102)املعايري الدنيا( )لسنة 1952( على إرشادات تفصيلية 
لتعريف حمتوى احلق يف الضمان االجتماعي.

وميكن اعتبار ضمانات الضمان االجتماعي األساسي الذي يشكل أرضيات وطنية للحماية االجتماعية، وفقا لتوصية 
منظمة العمل الدولية رقم 202 )لسنة 2012( بشأن أرضيات احلماية االجتماعية، احملتوى األساسي األدىن للحق 

يف الضمان االجتماعي على النحو املنصوص عليه يف معايري دولية وإقليمية أخرى يف الوقت احلاضر )أنظر ما يلي(. 
ويف مفهوم هذه التوصية، أرضيات احلماية االجتماعية هي عبارة عن جمموعات من ضمانات أساسية من الضمان 

االجتماعي حمددة على املستوى الوطين، تضمن احلماية الرامية إىل القضاء على الفقر واالستضعاف واالستبعاد 
االجتماعي أو التخفيف من وطأهتا )فقرة 2(. وتنص التوصية على ضرورة وضع إطار قانوين قوي يبني بوضوح 

االستحقاقات واحلقوق وااللتزامات )الفقرة 3ب والفقرة 7(.

واحلق يف الضمان االجتماعي منصوص عليه صراحة يف املادة 9 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. وقد فّصلت تدرجييا جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تشرف على تنفيذ العهد 

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حمتوى احلق يف الضمان االجتماعي.

1

LEG

اإلطار 1: النهج الحقوقي للضمان االجتماعي

1. http://socialprotection-humanrights.org/framework/principles/dignity-and-autonomy/

على الرغم من أن التوصية 202 لسنة 2012 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تنص على أنه ينبغي أن تكون الضمانات اخلاصة بالضمان االجتماعي 
األساسي منصوص عليها يف القانون وأنه ينبغي على القوانني واللوائح الوطنية أن حتدد نطاق االستحقاقات والشروط املؤهلة هلا ومستوياهتا مبا يدخل هذه 
الضمانات حيز النفاذ، فإهنا تقر بعدم وجود طريقة واحدة إلقامة عناصر اإلطار القانوين الذي ينص على املساعدات االجتماعية ، فينبغي على كل بلد 

حتديد نوع التغطية وطبيعتها ومستواها والوصول إىل مشوهلا بالتدريج حسب الفئات اليت حتتاج إليها واملخاطر االجتماعية وفقا للظروف الوطنية.

واإلطار القانوين القوي عبارة عن أداة حلماية مبادئ حقوق اإلنسان على مستوى احلوكمة واإلدارة وتقدمي خدمات احلماية االجتماعية.

حيدد أي هنج القائم على احلقوق جتاه الضمان االجتماعي أصحاب احلقوق واستحقاقاهتم فضال عن املكلفني باملهام والتزاماهتم، ويعمل النهج 
حنو تعزيز قدرات أصحاب احلقوق لكي يتمكنوا من املطالبة حبقوقهم من املكلفني باملهام فيلبوا التزاماهتم.1

من أهم عناصر النهج القائم على احلقوق احرتام الكرامة األصيلة للجميع. ويعين احرتام كرامة من يتلقون استحقاقات الضمان االجتماعي من الدويل أن مجيع 
األطراف العاملة يف منظومة الضمان االجتماعي يتعني عليهم جتنب وصم املستفيدين واالحنياز ضدهم. »فكثريا تؤدي العقبات وعدم الشعور باألمان والعوامل 

اهليكلية إىل استحالة مطالبة بعض الفئات املستضعفة حبقوقها أو حتقيقها ذاهتا باستقاللية. وجيب على الدول تصميم سياسات صرحية »خالية من اخلزي« 
واالستجابة إىل االحتياجات اخلاصة بأسلوب يعزز الكرامة. ويعين هذا وضع مستويات دنيا أساسية من احلماية االجتماعية بطريقة تتيح الفرصة أمام احلياة 

بصحة وكرامة« )انظر الفقرة 8 من التوصية رقم 202 بشأن أرضيات احلماية االجتماعية(.

تناقش هذه املسائل يف األقسام املقبلة. تقدم التوصيات الشاملة للمساعدة على تطوير إطارا قانونيا وال سيما قوانني احلماية االجتماعية.
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نظم المعلومات اإلدارية 
 لماذا يعتبر اإلطار 
الحقوقي للحماية 
االجتماعية مهما؟

األهداف المحددة  2.1

عند االنتهاء من هذا اجلزء من الوحدة ينبغي أن يكون الدارس قادرا على:

وصف األغراض اليت تتحقق بإطار احلماية االجتماعية مبا يف ذلك املساعدات االجتماعية   •
فهم األسباب وراء أداء املعايري الدولية واإلقليمية دورا بارزا يف حتديد نطاق املساعدات االجتماعية وحمتواها  •

التفكري يف الصكوك الدولية األساسية، مبا يف ذلك التوصية رقم 202 لسنة 2012 بشأن األرضيات الوطنية   •
للحماية االجتماعية واالتفاقية رقم 102 بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي، اليت تنص على املعايري 

واملقاييس العاملية اخلاصة بتوفري املساعدات االجتماعية 
تفسري اإلطار اخلاص بتقدمي املساعدات االجتماعية املنصوص عليه يف الصكوك الصادرة عن االحتاد األفريقي   •

واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 
فهم كيفية مساعدة املعايري الدولية واإلقليمية بشأن املساعدات االجتماعية على إنفاذ النظم القانونية الوطنية   •

مناقشة دور الدساتري الوطنية فيما يتعلق باحلماية االجتماعية وال سيما املساعدات االجتماعية ودور احملاكم يف   •
محاية احلق يف احلماية االجتماعية. 

وصف التدابري اليت اعتمدهتا البلدان لتوفري املساعدات االجتماعية على الرغم من القيود املالية مع الرتكيز على   •
البلدان النامية.

األساس المنطقي  2.2

خيدم أي إطار قانوين للمساعدة االجتماعية أغراضا مهمة متنح الدولة 
اختصاصات واضحة وقانونية لتوفري استحقاقات املساعدات االجتماعية: 

الوفاء بااللتزامات الدولية  •
تنفيذ حق دستوري  •

توفري احملتوى التشريعي للحق مثل توافر اخلدمات احملددة بوضوح   •
واحلماية الناجعة واملناسبة من املخاطر والطوارئ االجتماعية.

تعريف خمتلف أدوار ومسؤوليات مجيع املشاركني يف تنفيذ الربامج على   •
خمتلف املستويات احلكومية مثل حقوق األطراف املعنية وواجباهتم.
ضمان عمل املخطط بشكل سليم واالرتقاء به. يف غياب القواعد   •

اإلدارية وتطبيقها املنهجي، قد تقدم املؤسسات استحقاقات اجتماعية 
بدون مربر وبشكل متقطع، وتشمل هذه القواعد اشرتاط تقدمي 

إثبات دوري بالبقاء على قيد احلياة وتطبيق القواعد بانتظام عرب مجيع 
املستويات دون الوطنية. 

وينبغي أن يعرب أي قانون للحماية االجتماعية بشأن املساعدات االجتماعية 
عن املبدأ القائل إن احلماية االجتماعية حق فردي من حقوق اإلنسان:

يضمن مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف الكرامة والدمج والوصول إىل   •
االستحقاقات.

يضمن املساواة يف املعاملة مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني وعدم   •
التمييز. 

حيمي اخلصوصية ويزيد الثقة يف الدولة.  •

وعالوة على ذلك يتيح هذا اإلطار القانوين حتديدا للفقراء والضعفاء رؤية 
واضحة بشأن ما يلي: 

االستحقاقات احملددة اليت قد تكون متاحة هلم   •
احلقوق وااللتزامات الفردية  •

املعايري اليت ينبغي استيفائها بغية التأهل للحصول على هذه   •
االستحقاقات 

اآلليات اليت تكفل الشفافية والوصول إىل املعلومات واإلجراءات غري   •
املكلفة اليت ينبغي تنفيذها للوصول إىل االستحقاقات

توافر آليات الشكاوى والطعن يف حالة عدم رضاهم عن القرار الذي   •
تتخذه املؤسسة املسؤولة عن سداد استحقاقات املساعدة الفنية

قنوات املشاركة املتاحة للمستفيدين  •

وينبغي أن يكون هذا اإلطار القانوين قادرا على التعامل مع جوانب أخرى 
مهمة يف اإلدارة مثل:

حتديد هوية املستفيدين واختيارهم بطريقة بسيطة وتتسم بالشفافية   •
تثقيف القائمني على اإلدارة واملوظفني واجلمهور بشكل عاموتوعيتهم  •

تقوية القدرات املؤسسية أي تأسيس مهام وسلطات املؤسسسة املسؤولة   •
عن سداد االستحقاقات 

ضمان إمكانية توقع االستحقاقات وكفايتها  •
تعزيز النهج احلقوقي يف اإلدارة أي من خالل.  •

استخدام التكنولوجيا يف مبا يف ذلك البيانات البيو مرتية   •
الوصول إىل الفئات احملرومة   •

اللغات املستخدمة  •
عدم التمييز من جانب موظفي املكتب األمامي   •

ممارسات لإلدارة »خالية من اخلزي«  •
ضمان خصوصية البيانات يف حالة تبادل البيانات واالتصاالت  •

ضمان شفافية املسائل املالية واملساءلة بشأهنا   •

قوانني املشرتيات املفتوحة   •
نزاهة نظم سداد االستحقاقات   •

الضمانات ضد الفساد    •
ضمان إدارة مناسبة للمخاطر االئتمانية للوقاية من التدليس   •

واألخطاء وسوء اإلدارة وجتنبها

تأسيس أساس مستقر ومنتظم للتمويل: من خالل توضيح موارد التمويل   •
وعمليات اإلدارة املالية العامة للتمويل اليت تضمن استدامة املخطط

ولذا يوصى باعتماد تشريع حيمي احلقوق واستحقاقات املستفيدين من 
املساعدات االجتماعية.
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اإلطار 3: األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية: توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لسنة 2012

http://indicators.ohchr.org/ 2. باستثناء بتسوانا وموزمبيق وجنوب السودان اعتبارا من األول من يناير عام 2017. انظر

بغي أن تشمل أرضيات احلماية االجتماعية على األقل الضمانات األساسية التالية من الضمان االجتماعي، اليت ميكن أن حتقق من خالل خطط 
املساعدات االجتماعية من بني هنج أخرى )الفقرة 5 والفقرة 9 )3((:

احلصول على جمموعة من السلع واخلدمات، حمددة على املستوى الوطين، تشمل الرعاية الصحية األساسية، مبا يف ذلك رعاية األمومة، على أن  أ. 
تكون متوفرة ويسهل الوصول إليها ومقبولة وذات نوعية جيدة؛

توفري أمن الدخل األساسي لألطفال، على األقل عند املستوى األدىن احملدد على الصعيد الوطين، وتوفري احلصول على التغذية والتعليم والرعاية  ب. 
وأي سلع وخدمات ضرورية أخرى؛

توفري أمن الدخل األساسي، على األقل عند املستوى األدىن احملدد على الصعيد الوطين، لألشخاص يف سن العمل غري القادرين على كسب دخٍل  ج. 
كاٍف، ال سيما يف حالة املرض والبطالة واألمومة واإلعاقة؛ 

توفري أمن الدخل األساسي، على األقل عند املستوى األدىن احملدد على الصعيد الوطين، لألشخاص املسنني.  د. 

مجيع البلدان األفريقية تقريبا2، مبا يف ذلك أغلب بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي صادقت على العهد.  وباعتماد هذا الصك تقر الدولة مبا يلي:

حق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية )املادة 9(. أ. 
أكرب قدر ممكن من احلماية واملساعدة، وخصوصا لتكوين األسرة، مبا يف ذلك توفري محاية خاصة لألمهات خالل فرتة احلمل، واختاذ تدابري محاية  ب. 

ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني، دون أي متييز )املادة 10(
حق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية  ج. 

)املادة 11(. 
حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه )املادة 12(. د. 

ويف تفسري املادة 9 بشأن احلق يف الضمان االجتماعي، أوضح اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة يف تعلقه العام رقم 19 بشأن احلق يف 
الضمان االجتماعي أن هذه املادة تشرتط ضمان اختاذ تدابري لتوفري استحقاقات الضمان االجتماعي للجميع، مبا يف ذلك للعاطلني عن العمل. ويف مجيع 

الدول األطراف يف العهد الدويل تقريبا، ستكون املخططات غري القائمة على اشرتاكات ضرورية ألنه من غري املتوقع إمكانية تغطية كل شخص تغطية كافية 
من خالل منظومة قائمة على التأمينات )الفقرة 4 )ب( من التعليق(.

وتقر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن بعض اجلوانب اخلاصة باحرتام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها وحتقيقها 
قد تتطلب موارد مالية ليست متاحة على الفور دائما لدى مجيع الدول، وعليه تسمح »باإلعمال التدرجيي« للحق، ما يعين إمكانية إعمال احلق بالتدريج 

)للمزيد من املعلومات انظر القسم 4.2 من القيود املالية(.

وهبذه الطريقة يسعى إطار حقوق اإلنسان إىل التمييز بني عدم القدرة وعدم اإلرادة فيما يتعلق الوفاء باملسؤوليات املتفق عليها.

المعايير الدولية: التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 2012 بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية  2.3.2

يف عام 2012 اعتمدت منظمة العمل الدولية التوصية رقم 202 بشأن أرضيات احلماية االجتماعية اليت تنص على توجيهات إرشادية بشأن إنشاء نظم 
شاملة للحماية االجتماعية ولتستكمل اإلطار التشريعي الدويل القائم بشأن الضمان االجتماعي.

املادة 22

لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا يف اجملتمع، حقٌّ يف الضمان االجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خالل اجملهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتَّفق مع 
هيكل كلِّ دولة ومواردها، احلقوُق االقتصاديُة واالجتماعيُة والثقافيُة اليت ال غىن عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرِّية.

املادة 25

لكلِّ شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصًَّة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية   )1(
وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية، وله احلقُّ يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّل أو الشيخوخة أو غري ذلك 

من الظروف اخلارجة عن إرادته واليت تفقده أسباب عيشه. 

لألمومة والطفولة حقٌّ يف رعاية ومساعدة خاصَّتني.  وجلميع األطفال حقُّ التمتُّع بذات احلماية االجتماعية سواء ُوِلدوا يف إطار الزواج أو خارج   )2(
هذا اإلطار.

 Nickless, J. European Code of Social Security, Short Guide, May 2002, p.7. :المصدر

تؤكد الصكوك األخرى الصادرة عن األمم املتحدة بشكل عام النهج املذكور فيما سبق. والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الصادر عام 1966 هو الصك الدويل األكثر تصديقا عليه يف هذا الشأن واألهم من ذلك أنه ملزم قانونا للبلدان اليت صادقته. وعلى العكس من 

اإلعالن العاملي، ينبغي على الدول األطراف اليت صادقت العهد أن تكفل امتثاهلا لاللتزامات الناشئة عنه.

المعايير الدولية: العامة  2.3.1

تؤدي املعايري الدولية واإلقليمية دورا بارزا يف حتديد نطاق املساعدات االجتماعية وحمتواها. ويف عام 1944 اعتمدت منظمة العمل الدولية أيضا صكني غري 
ملزمني موجهني إىل تعزيز توفري احلد األدىن من الدعم يف جمال أمن الدخل والرعاية الطبية. ومها توصية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي رقم 
67 وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الرعاية الطبية رقم 69. وميكننا أن نلحظ أن هاتني التوصيتني مهدتا الطريق أمام اعتماد االتفاقية رقم 102، وهي 

اتفاقية منظمة العمل الدولية املرجعية بشأن الضمان االجتماعي.

ويعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948 عامليا وثيقة رائدة يف جمال حقوق اإلنسان. وتشدد املادتان 22 و25 منه على حق كل شخص 
يف الضمان االجتماعي ومستوى مناسب للمعيشة.

اإلطار 2: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948

المعايير الدولية واإلقليمية  2.3
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واألهم من ذلك هو أن التوصية 202 تنص على ضرورة أن يضع القانون الضمانات األساسية للضمان االجتماعي )فقرة 7(. فتنص على ما يلي: 

ينبغي للقوانني واللوائح الوطنية أن حتدد جمموعة اإلعانات وشروطها املؤهلة ومستوياهتا اليت جتعل هذه الضمانات نافذة.   •
ينبغي حتديد إجراءات شكاوى وطعن تكون حمايدة وشفافة وفعالة وبسيطة وسريعة ويسهل الوصول إليها وغري مكلفة.    •

وينبغي أن يكون الوصول إىل إجراءات الشكاوى والطعن من دون أية تكلفة على الشخص املتقدم بالطلب.   •
وينبغي وضع نظم تعزز االمتثال لألطر القانونية الوطنية.   •

المعايير اإلقليمية   2.3.3

يضع االحتاد األفريقي حقوق اإلنسان على جدول أعماله. ويتضح هذا من خالل اعرتافه حبقوق اإلنسان وهنوضه بتنمية احلقوق االقتصادية والثقافية واملساواة 
بني اجلنسني من خالل مجيع الصكوك الصادرة عنه.

 ويوضح إطار السياسات االجتماعية ألفريقيا لعام 20083 رؤية خاصة باجملتمعات األفريقية تستند إىل التضامن االجتماعي واإلنصاف واخللو من التمييز 
والفقر. ويذكر ضرورة مد احلماية االجتماعية من خالل تدابري مثل التحويالت النقدية غري القائمة على اشرتاكات وممولة متويال عاما )الفقرة 31(.

وحييط اإلطار بوجود توافق متزايد على أن احلد األدىن حلزمة احلماية االجتماعية األساسية ينبغي أن يغطي ما يلي: الرعاية الصحية األساسية واستحقاقات 
لألطفال والعمال غري املنظمني والعاطلني عن العمل واألشخاص الكبار يف السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. وتوفر هذه احلزمة الدنيا أرضية للتوسع يف جمال 
احلماية االجتماعية مىت وجد احليز املايل هلا )الفقرة 32(. ويفيد اإلطار أيضا بأن احلزمة الدنيا ميكن أن يكون هلا أثر بالغ على التخفيف من الفقر، وحتسني 
مستوى املعيشة واحلد من أوجه اجلور والنهوض بالنمو االقتصادي )الفقرة 33(. والعمل ال يزال جاريا على وضع بروتوكول صادر عن االحتاد األفريقي بشأن 

حقوق املواطنني يف احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي وخطة التنمية االجتماعية 2063. 

ويف سياق اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يطالب الربوتوكول اخلاص بالتشغيل والعمل )2014( كل دول من الدول األطراف باستهداف وضع منظومة 
شاملة ومتكاملة للحماية االجتماعية تكفل التغطية اهلادفة للجميع من خالل برامج احلماية االجتماعية مبا يف ذلك املساعدات االجتماعية )البند )أ( من 

املادة 11 )3((.

 وينص القانون اخلاص بالضمان االجتماعي يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لعام 2007 على استحقاق أي شخص يف بلدان اجلماعة ال تتوفر له 
 سبل العيش الكافية لدعم نفسه ومن يعول للحصول على املساعدات االجتماعية مبا يتوافق مع مستويات التنمية االجتماعية-االقتصادية للدولة العضو 

)فقرة 5.1(. ويشمل احلق يف املساعدات االجتماعية حتديدا كل من هم يف حاجة إليه من املسنني والعاطلني عن العمل/من يقومون بأنشطة للعيش أو ذوي 
اإلعاقة )الفقرات 10 )1( و11 )1( و14 )1((. 

تطبيق المعايير الدولية واإلقليمية في النظم القانونية الوطنية   2.3.4

تستخدم األنظمة القانونية الوطنية منهجيات خمتلفة إلنفاذ املعايري الدولية واإلقليمية. ويف بعض األحيان تنص الدساتري على آليات غري معقدة نسبية تتعلق 
بتطبيق القانون الدويل.

 فعلى سبيل املثال يراعي دستور نامبيبيا التطبيق املباشر للمعايري الدولية واإلقليمية من خالل النص على ما يلي: باستنثاء ما يرد بشأنه نص، »تشكل القواعد 
العامة للقانون الدويل العام واالتفاقات الدولية امللزمة لدولة ناميبيبا جزءا من قانون ناميبيا.«4 ومع ذلك ويف حاالت أخرى مثل جنوب أفريقيا5 وزميبابوي6، 
يشرتط الدمج التشريعي للمعايري الدولية ذات الصلة قبل أن يصبح االتفاق الدويل )الذي صادقته( قانونا يف البلد املعين. ويف احلاالت اليت يشرتط فيها هذا 

الدمج التشريعي من الضروري اعتماد التشريع الذي يُنفذ هذه املعايري 

.)CAMSD/EXP/4)I( إطار السياسات االجتماعية ألفريقيا )3. االحتاد األفريقي )2008
4. املادة 144 من دستور ناميبيا.

5. املادة 231 )4( من دستور جنوب أفريقيا )1996(.
6. املادة 111 )ب( )1( من دستور زميبابوي )1980(.

7. ILO Social security and the rule of law paras 234-235; M Olivier «Social security: Framework» in LAWSA )The Law of 
South Africa( - Labour Law and Social Security Law Vol 13, Part 2 )LexisNexis, Durban, 2012( par 150.
8. املادة 41 من دستور اهلند توجه الدول إىل توفري املساعدة احلكومية إىل مواطنيها يف حالة البطالة والشيخوخة واملرض واإلعاقة ويف حالة أخرى 

من العوز، يف إطار حدود قدرهتا االقتصادية وحالتها اإلمنائية.
9. http://www.icla.up.ac.za/images/constitutions/kenya_constitution.pdf

تؤدي الدساتري الوطنية دورا متزايد األمهية يف النص على الضمان االجتماعي واملساعدات االجتماعية. وهلذا األمر أمهية خاصة حيث اسُتخدمت الدساتري 
الوطنية ملساءلة احلكومات عن منحها محاية حقوق اإلنسان يف جمال احلماية االجتماعية. وبالطبع يتباين األثر احملتمل الحتواء أي دستور على نصوص 
تتعلق باحلماية االجتماعية من نظام إىل نظام. وسوف يعتمد األمر على الوضع الذي يكرسه الدستور هلذه احلقوق والسلطات املخولة للمحاكم إلنفاذ 

هذه احلقوق.7

وبعض األحكام الدستورية يف بعض البلدان تنص على سلطات غري ملزمة من خالل تعريف املبادئ التوجيهية لعمل الدولة دون إنشاء التزامات على الدولة 
بل وضمان قدر أقل من احلقوق الفردية.

يشري دستور اليابان فقط إىل الضمان االجتماعي يف الفقرة 25 )2( اليت تنص على ما يلي: »تسعى الدولة جاهدة يف كل مناحي احلياة إىل النهوض   •
بالرفاه االجتماعي والضمان االجتماعي والصحة العامة والتوسع فيها.« ويستند يف هذا باملثل بالشرط الدستوري بتوفري املساعدة العامة.8

يف عام 1995 ضمت حكومة اهلند برنامج املساعدات االجتماعية إىل املوازنة املركزية. وصدرت املبادئ التوجيهية اهلادفة إىل تنفيذ هذا الربنامج على   •
مستوى احلكومة املركزية ويف الواليات ولكنها مل تنفذ تشرعات وطنية حمددة. 

اإلشارات غري امللزمة للحماية الجتماعية أو احلقوق يف الرفاه منصوص عليها يف دستور كل من سوازيالند وناميبيا.  •

وتأيت األحكام املنشئة اللتزامات الدولة يف جمال الضمان االجتماعي على هيئة نوعني ومها:

يف بعض األحيان يعامل الضمان االجتماعي )الذي يشمل يف هذا السياق املساعدات االجتماعية( باعتباره واجبا مفروضا بشكل مباشر على الدولة.   •
وتؤكد هذه األحكام على واجب الدولة باختاذ اإلجراءات على سبيل املثال لضمان الضمان االجتماعي أو الصحة للمواطنني وتنظيم منظومة الضمان 

االجتماعي أو محاية األسر والفئات الضعيفة ولكنها ال تُنشئ استحقاقات فردية. ومن األمثلة على هذا النهج املادة 34 من دستور السعودية: 
»تضمن الدولة حقوق املواطن وأسرته يف حاالت الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان االجتماعي وتشجع املؤسسات 

واألفراض على املسامهة يف فعل اخلري.« ويشرتط دستور غانا )1996( يف املادة 37 )6( )ب( أن توفر الدولة »املساعدات االجتماعية لكبار السن 
مبا ميكنهم من احلفاظ على مستوى معيشي الئق.«

يؤكد البعض على احلق الفردي يف الضمان االجتماعي أو احلماية االجتماعية أو املساعدات االجتماعية  أو الصحة. وتعرتف املادة 43 من دستور   •
كينيا )2010( حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي وأن توفر الدولة الضمان االجتماعي املناسب لألشخاص غري القادرين على دعم أنفسهم 
ومن يعولون.9 ومينح دستور جنوب أفريقيا حقا فرديا يف اضمان االجتماعي ويفرض على الدولة واجب الوفاء باحلقوق، ولكنه مع ذلك يضيف إىل 

هذا الواجب اشرتاط إعمال الدولة هذا احلق بالتدريج حسب املوارد املتاحة إليها. 

وتأيت احلماية الدستورية الشاملة للضمان االجتماعي واملساعدات االجتماعية يف جنوب أفريقيا. حيث مينح الدستور للجميع »احلق يف الوصول إىل 
الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك املساعدات االجتماعية إن مل يتمكنوا من دعم أنفسهم ومن يعولون« )البند )1( )ج( من املادة 27، ويُلزم الدستور 

الدولة بتنفيذ التدابري املناسبة: »جيب على الدولة اختاذ التدابري التشريعية والتدابري األخرى املناسبة يف إطار املوارد املتاحة هلا لتنفيذ اإلعمال التدرجيي هلذه 
احلقوق« )البند )2( من املادة 27((.

وأقرت جلنة تطبيق املعايري التابعة ملنظمة العمل الدولية أن االلتزام باحلق يف الضمان االجتماعي يشمل احلق يف الرعاية الطبية مبا يف ذلك لغري املواطنني 
يشكل حتديا كبريا تواجهه اجملتمعات يف الوقت احلاضر. فينبغي وصول غري املواطنني إىل االستحقاقات األساسية وخصوصا الرعاية الطبية الطارئة حىت وإن 

مل تكن هلم وضعية منظمة على أراضي دولة أخرى مثل العمال غري املسجلني.

الحماية الدستورية ودور المحاكم  2.4
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14. http://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html

اإلطار 4: دور المحاكم في حماية الضمان االجتماعي بوصفه حق من حقوق اإلنسان

http://socialprotection-humanrights.org/legal-depository/ :ميكن االطالع على قاعدة متنوعة من القضايا القانونية من خمتلف البدان على الرابط اآليت 
legal-cases/

تتطلب االستجابة إىل احتياجات السكان مستويات كافية من املوارد. وميكن أن يصاحب العمل القانوين إنتاج دراسات جدوى مالية. وقد ساعدت دراسات 
حتديد التكلفة يف الفلبني على احلد من قلق أعضاء الربملان واملسوؤلني يف وزارات املالية بشأن مبالغ املخصصات الضرورية لتنفيذ القانون اخلاص باملعاشات 

االجتماعية عقب اعتماده يف 2011. 12

نقطة انطالق التوصية 202 بناء على دراسات منظمة العمل الدولية واليونيسيف والبنك الدويل هي قدرة البلدان الفقرية على الوفاء مبجموعة أساسية من 
ضمانانات الضمان االجتماعي احملددة على املستوى الوطين، حيث هتدف احلماية اآلمنة إىل الوقاية من الفقر أو التخفيف منه ومن الضعف واالستبعاد 
االجتماعي لكل من يتمتع باحلماية على أي مستوى من مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية، وأنه هذه البلدان عليها أن توفر مستويات أعلى من 

احلماية بالتدريج الحقا.

ويذكر إطار السياسات االجتماعية باالحتاد األفريقي لعام 2008 أن توفري حزمة دنيا من احلماية االجتماعية األساسية تبني أنه ميسور حىت يف حالة البلدان 
حمدودة الدخل، يف إطار مواردها املتاحة ما دامت هذه احلزمة تتمتع باإلدارة اجليدة )الفقرة 33(.13

وبشكل عام يتطلب ضمان النص دستوريا أو قانونيا على مبدأ استدامة خمططات االستحقاقات االجتماعية ما يلي:

حتديد خمصصات مستدامة ومتدرجة للمساعدات االجتماعية بناء على وضع األولويات والتخطيط املايل.   •
جتنب املخاطر من السنة للسنة أو عدم توافر التمويل أو التمويل غري الكايف من خالل وضع برامج والتزامات متتد لعدة سنوات.   •

جتنب الرتاجع عن احلزمة يف أوقات األزمة.    •
إمكنية العامل مع الدعم اإلضايف الضروري )على سبيل املثال من خالل صناديق الطوارئ( عند حدوث الصدمات.   •

إدارة املخاطر املالية بشكل مناسب مبا يكفل الكفاية املستمرة وانتظام االستحقاقات وإمكانية التنبؤ هبا واحلد من الغش وسوء اإلدارة.  •

10.  ILO Social security and the rule of law par 291.
11.  2004 6 BCLR 569 )CC(.
12.  Sevilla A )2017( PPT on Social Pension in Philippines, Coalition of Services of the Elderly, Webinar on Fiscal Space 
offered by Platform Socialprotection.org accessed 26.01.2017

13.  لالطالع على تعليقات مشاهبة من بنك التنمية اآلسيوي ومنظمة العمل الدولية، انظر الوثيقة الصادرة عن البنك بشأن املسنني:
Social Pensions in Asia )2012( 151 and ILO World Social Protection Report 2014-2015 )2014( 149-150.

المصدر: التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 2012 بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، الفقرتان 11-12

وتكرر توصية منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات احلماية االجتماعية على االلتزام باحلماية الشاملة، وتقر مع ذلك جبواز بلوغ هذا اهلدف تدرجييا، 
 وتعطي األولوية لتنفيذ أرضيات احلماية االجتماعية باعتبارها نقطة انطالق للبلدان اليت ال تتمتع باحلد األدىن من ضمانات الضمان االجتماعي 

)البند 1أ من املادة 13(.

يوضح التعليق العام رقم 19: احلق يف الضمان االجتماعي )املادة 9 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( أن الدولة ينبغي 
عليها تنفيذ خمططات للضمان االجتماعي وفقا للحد األقصى املتاح هلا من املوارد، وأنه مىت وجدت قيودا فينبغي أن تكون متناسبة وأن تراعي على وجه 

اخلصوص بعض الفئات الضعيفة لكي تضمن محايتهم حىت يف وجود قيود على املالية العامة. وال ميكن تطبيق الرتاجع عن الضمانات على وجه اخلصوص 
دون تفسري هلذا الرتاجع مع فحص دقيق حلماية الفئات األضعف.

وتذكر املادة 9 من العهد الدويل اخلاص  أنه »بالرغم من أن العهد ينص على اإلعمال التدرجيي ويقر بالقيود اليت تنشأ عن املوارد املتاحة يفرض العهد 
أيضا على الدول األطراف التزامات متعددة هلا أثر فوري: على الدول األطراف التزاما فوريا يتعلق باحلق يف الضمان االجتماعي بأن تضمن جعل ممارسة 
احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز )الفقرة 2 من املادة 2(، وضمان مساواة الذكور واإلناث يف مجيع احلقوق )املادة 3(، وااللتزام 
باختاذ خطوات )الفقرة 1 من املادة 2( حنو اإلعمال الكامل للفقرة 1 من املادة 11 واملادة 12. وينبغي أن تكون كل هذه اخلطوات خمططة وملموسة 

وموجهة حنو اإلعمال الكامل للحق يف الضمان االجتماعي.«14

حتديد خمصصات مستدامة ومتدرجة للمساعدات االجتماعية بناء على وضع األولويات والتخطيط املايل.

التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية تتناول حتديدا مسألة متويل املساعدات االجتماعية.

اإلطار 5: التدابير المالية للمساعدات االجتماعية 

ينبغي أن يفكر األعضاء يف استخدام منهجيات خمتلفة لتعبئة املوارد الضرورية لضمان االستدامة املالية واملالية العامة واالقتصادية   (1) .11

لألرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، مع مراعاة قدرات خمتلف الفئات السكانية على دفع االشرتاكات. وقد تشمل هذه املنهجيات 
ما يلي منفردة أو جمتمعة: اإلنفاذ الفعال لاللتزامات الضريبية وسداد االشرتاكات، أو إعادة تنظيم أولويات اإلنفاق، أو وعاء أوسع 

لتحصيل اإليرادات يزيد بشكل تصاعدي كاٍف.

عند تطبيق هذه املنهجيات ينبغي أن يراعي األعضاء ضرورة تنفيذ التدابري للوقاية من الغش والتهرب الضرييب واالمتناع عن دفع   (2)       

االشرتاكات.

 12.  ينبغي متويل األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية من موارد وطنية. وجيوز أن يسعى األعضاء الذين ال تتوفر لديهم قدرات اقتصادية 

ومالية عامة كافية لتنفيذ هذه الضمانات للحصول على تعاون ودعم دويل إلكمال مساعيهم. 

تؤدي احملاكم دورا مهما يف إنفاذ احلقوق الدستورية املرتبطة باحلماية االجتماعية مبا يف ذلك املساعدات االجتماعية. وتقر احملكمة الدستورية العليا يف 
اهلند على سبيل املثال من خالل عدة أحكام باحلق يف الضمان االجتماعي والرعاية الصحية، باعتبارها حقوقا غري مباشرة مشتقة من احلق يف احلياة 

الذي تنص عليه املادة 21 من الدستور اهلندي.1 وباملثل حكمت احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا يف القضية الشهرية خوسا ضد وزير التنمية 
االجتماعية11 بأن احلكم التشريعي الذي يستبعد املقيمني الدائمني من غري مواطين جنوب أفريقيا وأطفاهلم من الوصول إىل املساعدات االجتماعي 
حكم غري دستوري، حيث تعدى هذا احلكم على حقوقهم الدستورية يف الكرامة اإلنسانية واملساواة والوصول إىل املساعدات االجتماعية املناسبة.

القيود المالية والنهج الحقوقي  2.5
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 إنشاء قاعدة قانونية 
وطنية للمساعدات 

االجتماعية

عند االنتهاء من هذا اجلزء من الوحدة ينبغي أن يكون الدارس قادرا على:

التعبري عن مكانة اإلطار القانوين للمساعدة االجتماعية يف ظل الضمان االجتماعي بشكل عام ونظام احلماية   •
االجتماعية يف بلد ما

النظر يف أمهية اإلطار القانوين إلجناز األهداف واألولويات السياسية الوطنية   •
وصف العناصر األساسية اليت ينبغي أن يشتمل اإلطار القانوين للمساعدات االجتماعية عليها والضرورية ملنح   •

استحقاقات املساعدات االجتماعية والتوسع فيها
التعبري عن خمتلف الطرائق اليت تستخدمها البلدان يف حتديد نطاق املستفيدين من املساعدات االجتماعية  •

تفسري جمال استحقاقات املساعدات االجتماعية ونوعها اليت ميكن أن تنص عليها البلدان من خالل نظمها   •
القانونية ودور أهداف السياسات الوطنية يف هذا الشأن

وصف كيفية تعامل التشريعات اخلاصة باملساعدات االجتماعية مع: )1( ترتيبات التمويل اخلاصة باملساعدات   •
االجتماعية و)2( وضع السياسات وتنفيذها يف جمال املساعدات االجتماعية

التعبري عن دور احلوار مع الشركاء االجتماعيني على املستوى الوطين يف إطار عمليات وضع سياسات   •
املساعدات االجتماعية والنظر يف سن تشريع خاص هبا

تقييم أمهية البحوث والتحليل واالستعراض الدوري لنظم املساعدات االجتماعية فيما يتعلق بتوفري املساعدات   •
االجتماعية والتغريات اليت تطرأ عليها

ينشيء اإلطار القانوين للمساعدات االجتماعية مبا يف ذلك وجود قانون يف هذا الشأن اختصاصا قانونيا يلزم احلكومة بتقدمي استحقاقات املساعدات   •
االجتماعية ويعرب عن املبدأ القائل بأن احلماية االجتماعية من حقوق اإلنسان.

ينبغي أن يتناول قانون املساعدات االجتماعية عدة جوانب مهمة تشمل: حتديد املستفيدين وطبيعة االستحقاق ومستواه واستحقاقات املستفيدين   •
والشروط اخلاصة بالتأهل وتأسيس املؤسسة املسؤولة عن سداد االستحقاقات ووظائفها وسلطاهتا ومصادر التمويل للمساعدات االجتماعية وجتنب 

الغش. 
يشدد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1948 والعهد الدويل اخلاص للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر سنة 1966 على حق كل   •

شخص يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب. 

يف عام 2012 اعتمدت منظمة العمل الدولية التوصية رقم 202 بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية. وتشتمل التوصية على إرشادات خاصة   •
بتأسيس أنظمة شاملة للضمان االجتماعي وصيانتها وغري ذلك من نقاط.

يذكر إطار السياسات االجتماعية الصادر عن االحتاد األفريقي عام 2008 ضرورة مد احلماية االجتماعية من خالل تدابري مثل التحويالت النقدية غري   •
القائمة على اشرتاكات وممولة متويال عاما. ويعزز الربوتوكول اإلضايف بشأن حقوق املواطنني يف احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي، وخطة التنمية 

االجتماعية 2063 ترسيخ حقوق اإلنسان املتمثلة يف احلماية االجتماعية يف أفريقيا. 

واعتمدت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي مؤخرا بروتوكوال بشأن التشغيل والعمل )2014( يناشد الدول األعضاء لتؤسس نظاما للحماية االجتماعية   •
يضمن التغطية للجميع - مبا يف ذلك من خالل املساعدات االجتماعية. 

تؤدي الدساتري الوطنية دورا متزايد األمهية يف النص على الضمان االجتماعي واملساعدات االجتماعية على وجه اخلصوص، فضال عن النص على   •
دور قوي للمحاكم الوطنية والتقاضي احملتمل ما يساعد على االنتصاف للحاالت الفردية وحتسني تفسري وتطبيق نظام الضمان االجتماعي القانوين 

واملؤسسي القائم على النهج احلقوقي بالتدريج. 

تبني أن توفري حزمة دنيا من احلماية االجتماعية األساسية ميسور حىت يف حالة البلدان حمدودة الدخل، يف إطار مواردها املتاحة. وتوجد أيضا خيارات   •
متعددة متاحة أمام احلكومات للحفاظ على احليز املايل الضروري للمساعدات االجتماعية والتوسع فيه.

متاشيا مع فكرة احتمال تغري سياق البلد وقدراته املالية العامة، ينبغي أن ينص أي قانون للمساعدات املالية على اإلعمال التدرجيي للتغطية املوسعة مبا   •
يواكب الصكوك الدولية واإلقليمية بل والوطنية.

األهداف المحددة  3.1

الدروس المستفادة  2.6



بناء 

أفريقيا
االجتماعية في 

الحماية 
أرضيات 

19

أرضيات احلماية االجتماعية
اإلطار القانوين

بناء 

أفريقيا
االجتماعية في 

الحماية 
أرضيات 

18

LEG

متيل البلدان يف الوقت احلايل إىل اعتماد إطارا تشريعيا للمساعدات االجتماعية لألسباب املذكورة آنفا. وينبغي أن يكون هذا يف إطار قانون وطين ينص على 
أساس لتنظيم أكثر تفصيال يصدره الوزير املختص. وهذا النهج تعتمد كينيا وجنوب أفريقيا على سبيل املثال يف قوانني املساعدات االجتماعية فيهما )قانون سنة 

2010 وسنة 2014 على التوايل(.

وجيب أن يستند وضع اإلطار التشريعي إىل سياسة يتم حتديدها من خالل هنج تشاركي. ويبىن على أساس دراسات جدوى مالية ومؤسسية فضال عن تقدير 
االحتياجات.

وتتطلب صياغة مشروع القانون موظفني مؤهلني ووقت كاٍف ومشاركة أصحاب املصحلة يف األوقات املناسبة، ويتطلب يف مراحله النهائية تعديالت متكررة 
ومناقشات فيما بني موظفي الوزارة وأعضاء جلنة الصياغة يف الربملان. وأخريا وليس آخرا تنطوي العملية على مرحلة مهمة تتعلق بالتثقيف وإذكاء الوعي بالقانون 

مبا يف ذلك من خالل محالت املعلومات واحلوار االجتماعي املوسع.

ينبغي أن يشتمل اإلطار القانوين للمساعدات االجتماعية على حد أدىن من عناصر التصميم األساسية اليت تشمل حتديد هوية املستفيدين وشروط التأهل 
للحصول عليها ومشروطيتها ونطاق االستحقاقات ومستويات االستحقاقات بالرجوع إىل مقاييس حمددة.

تحديد هوية المستفيدين   3.3.1

من الضروري أن حيدد اإلطار القانوين بوضوح هوية األشخاص الذين يتوخاهم لالستفادة من االستحقاق - أي »أصحاب احلقوق«. وينبغي أن يكون 
القانون حمددا بشأن اخلصائص الشخصية اليت ينبغي أن يستوفيها من يتأهل: مثال األشخاص األكرب أو األصغر من سن معني )يف حالة معاشات الشيخوخة 

أو منح رعاية األطفال(، أو األشخاص ذوي اإلعاقة )استحقاق اإلعاقة( وغري ذلك.

المساعدات االجتماعية لغير المواطنين؟   3.3.2

تقيد العديد من البلدان دفع استحقاقات املساعدات االجتماعية مبواطنيها فقط. ومع ذلك قد يثري هذا األمر تساؤالت بشأن تطبيق حق املعاملة املتساوية 
للمقيمني األجانب، الذي عادة ينص عليه دستور البلد وحتميه الصكوك الدولية واإلقليمية. وتوضح توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 أنه ينبغي للدول 

األعضاء، رهناً بالتزاماهتا الدولية القائمة، أن توفر الضمانات األساسية من الضمان االجتماعي املشار إليها يف هذه التوصية على األقل جلميع املقيمني 
واألطفال، على حنو ما هو حمدد يف القوانني واللوائح الوطنية )الفقرة 6(.

وتؤيد التوصية رقم 202 مبدأ احلماية الشاملة باعتبارها اهلدف األمسى. وتنص على أن الدول األعضاء، رهنا بالتزاماهتا الدولية القائمة، ينبغي أن توفر 
الضمانات االجتماعية األساسية إىل مجيع املقيمني، ومجيع األطفال )بصرف النظر عن وضعية إقامتهم(. وينبغي أن يتوافق تعريف مصطلحي »املقيمني« 

و«األطفال« مع التعريفات املنصوص عليها يف القوانني واللوائح الوطنية. ومع ذلك وعلى الرغم من أن التوصية تتيح للقانون واملمارسة العامة تعريف املقصود 
باملقيمني واألطفال املستفيدين من أرضيات احلماية االجتماعية فإن التوصية تقر بضرورة اتساق هذا التعريف مع االلتزامات الدولية للبلد مبا يف ذلك املنصوص 

عليها يف صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة امللزمة قانونا مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 1966.

15. http://socialprotection-humanrights.org/key-issues/universality-of-protection-and-effective-access/eligibility-criteria 
and-entitlement-conditions-including-conditionalities/
16. http://socialprotection-humanrights.org/framework/principles/dignity-and-autonomy/

شروط التأهل    3.3.3

وفقا ملعايري حقوق اإلنسان، يعين االمتثال ملبدأ عدم التمييز أن مجيع معايري التأهل جيب أن تكون موضوعية ومعقولة وتتسم بالشفافية.15 وينبغي أن 
ينص القانون على الشروط اليت ينبغي على املستفيدين استيفائها بغية التأهل لالستفادة من االستحقاق. وختتلف هذه الشروط وفقا لنوع االستحقاق 

وسياق البلد. ويف أغلب األحوال تتطلب بعض أنواع االستحقاقات إثبات وجود وضع أو ظرف معني لدفع االستحقاق، على أن يكون اإلثبات املطلوب 
معقوال. على سبيل املثال كي يتأهل الشخص للحصول على استحقاق اإلعاقة، جيب بالضرورة أن يعاين من إعاقة مثبتة بشهادة طبية على النحو املبني 
يف التشريع، وقد يتطلب األمر أيضا تقدمي إثبات مؤيد بوثائق طبية تؤكد اإلعاقة. وباملثل ينبغي أن يكون الشخص املسن قد وصل إىل السن املنصوص 

عليه لكي حيصل على املعاش االجتماعي. ومبعىن آخر جيب أن حيتوي التشريع اخلاص باملساعدات االجتماعية على تعريفات واضحة وأن يعدد بالتحديد 
الشروط الضرورية للحصول على كل استحقاق على حدة.

ومن األمهية مبا كان مسألة توفري االستحقاق إىل األشخاص/األسر املعيشية الفقرية فقط أم يتم توفريه بشكل شامل جلميع األشخاص الذين يقعون حتت 
فئات واسعة من السكان دون استطالع مواردهم املالية.  ويف احلالة األوىل تضع البلدان معايري لالختيار أو االستهداف إما يف القانون أو حسبما جرى 

العرف يف اللوائح التالية له. وجيوز أن تنص هذه املعايري على سبيل املثال على أن األشخاص الذين يقل مكسبهم عن عتبة دخل معني والذين ال ميتلكون 
أصوال هم من ميكنهم االستفادة )استطالع املاوارد املالية أو األصول أو االختبارين(، أو على العكس جيوز أن يستبعد األشخاص الذين تزيد دخوهلم عن 

عتبة معينة )اختبار الثروة( أو األشخاص الذين حيصلون على معاشات )قائمة على اشرتاكات( )اختبار املعاش(.

وتصيغ بعض البلدان معايري االختيار أو االستهداف على أساس خط الفقر، الذي حتدده احلكومة يف ضوء عدد من املعايري والذي قد خيتلف يف املناطق 
الريفية عنه يف املناطق احلضرية. واستهداف الفقر هبذه الطريقة ليس سهال من الناحية الفنية. وتستند مهجيتان شائعان من مناهج استهداف الفقر إىل 
االستهداف القائم على اجملتمع احمللي أو االستهداف القائم على أساس إحصائي )االختبار بالوسائل غري املباشرة(.  وتشكل املنهجيتان صعوبات من 

منطلق النهج احلقوق، فاملنهجية األوىل »ال ختلو من اخلزي« أما الثانية فقد تنطوي على غياب الشفافية الكاملة وقد تؤثر املنهجيتان على املساواة وإمكانية 
االنتصاف.

وجتعل البلدان األخرى استالم االستحقاقات متوقفا على استيفاء املستفيد شروطا أخرى - عادة ترتبط بطريقة احلياة أو السلوكيات - مثل حتصني األطفال 
املستهدفني أو التحاقهم باملدرسة، على غرار ما حدث يف بلدان أمريكا الالتينية. »تلتزم الدول األعضاء بالوفاء الفوري باملستويات الدنيا من احلق يف 

الغذاء والصحة والسكن والتعليم والضمان االجتماعي. وهذه حقوق أصيلة ال تتوقف على أداء فعل معني وال االلتزام بشروط. وعلى الرغم من إمكانية 
مسامهة هذه االلتزامات يف تقوية احلق يف التعليم أو احلق يف الصحة، فإهنا توحي بأن من يعيشون يف فقر ال ميكنهم القيام باختيارات منطقية لتحسني 

حياهتم، ما قد يؤدي إىل نتائج غري مرغوبة مثل ترسيخ الصور النمطية السائدة عن الفقراء - بأهنم مستهرتين وغري مسؤولني، وهذه صورة ال تؤيدها أية 
براهني. ومن هذا املنطلق تشكل املشروطية خماطر انتهاك حق الفقراء يف الكرامة.«16 وقد يرجع غياب استخدام اخلدمات االجتماعية والصحية العامة إىل 

سوء اجلودة وغياب الثقة وتكلفة الفرصة البديلة. انظر الوحدة اخلاصة باإلدارة للمزيد من املناقشات.

 ينبغي أن ينص القانون على جمموعة االستحقاقات اخلاصة باملساعدات االجتماعية ومستوياهتا. وال بد أن تعكس الظروف الوطنية أي خيارات 
السياسات الوطنية احملددة من خالل النهج التشاركي مع أصحاب املصلحة واملوارد املالية.

ويف معظم احلاالت ينص القانون الوطين على أنواع حمددة من االستحقاقات )مبا يف ذلك حينما يتم التخطيط لطرح أنواع جديدة من االستحقاقات( 
ويرتك التفاصيل اخلاصة هبا للوائح - على النحو املتبع يف قانون املساعدات االجتماعية يف جنوب أفريقيا لعام 2004 واللوائح املتوافقة معه.

تطوير اإلطار القانوني  3.2

النص على المحِددات األساسية في القانون  3.3
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ILO (2014) Social Protection Floor Assessment Namibia :المصدر

تنص التوصية 202 يف املادة 9 على ما يلي: )2( »ميكن أن تشمل اإلعانات ما يلي: إعانات األطفال واألسر، إعانات املرض والرعاية الصحية، إعانات 
األمومة، إعانات اإلعاقة، إعانات الشيخوخة، إعانات الورثة، إعانات البطالة وضمانات العمالة، إعانات إصابات العمل، باإلضافة إىل أي إعانات اجتماعية 

أخرى نقداً أو عيناً.« وبالضرورة يؤيد املنظور القائم على الضمان االجتماعي وفقا ملا هو حمددا على املستوى الوطين حاالت الطوارئ واملخاطر االجتماعية اليت 
يواجهها اإلنسان طول دورة احلياة:

ميكن حتديد مستويات االستحقاقات بالرجوع إىل املنصوص عليه يف الدستور )مستويات احلد األدىن لألجور يف الربازيل(، أو املعايري الغري املباشرة اليت ينبغي 
االمتثال هلا. تشري التوصية 202 على سبيل املثال إىل االستحقاقات اليت: 

أ. جتعل األشخاص احملتاجني للرعاية الصحية ال يواجهون مصاعب وخماطر الفقر نتيجة لآلثار املالية املرتتبة على الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية. وينبغي 
النظر يف توفري الرعاية الطبية اجملانية قبل الوالدة وبعدها للفئات األضعف؛

ب. ينبغي أن يتيح أمن الدخل للحياة بكرامة. قد تعادل املستويات الدنيا للدخل وفقا للتعريف الوطين القيمة النقدية جملموعة من السلع واخلدمات األساسية أو 
اخلطوط الوطنية للفقر أو عتبات الدخل للحصول على مساعدات اجتماعية أو غريها من احلدود األخرى اليت ينص القانون عليها أو املتعارف عليها، وجيوز أن 

تراعي االختالفات اإلقليمية؛

ومبجرد حتديد مستويات االستحقاق ميكن رصدها وتقييمها مقارنة باملقاييس املتفق عليها. وميكن أن حيدد التشريع أسباب مراجعة مستويات االستحقاق بانتظام 
وطريقة تنفيذه. ولألسف أدى غياب هذا الشرط إىل تدين القيمة الفعلية لالستحقاقات باستمرار وتراجع قيمتها الشرائية يف العديد من البلدان وخصوصا أمريكا 

الالتينية. وهلذا السبب ووفقا للتوصية 202:

ج. ينبغي استعراض مستويات ضمانات الضصمان االجتماعي األساسي بانتظام من خالل إجراء يتسم بالشفافية تنص عليه القوانني الوطنية أو اللوائح أو 
املمارسا العامة حسب احلالة؛

د. فيما يتعلق بتأسيس واستعراض مستويات هذه الضمانات ينبغي ضمان مشاركة اهليئة الثالثية حبضور ممثلني عن منظمات أصحاب العمل واملنظمات العمالية 
فضال عن التشاور مع املنظمات املعنية األخرى وممثليها.

ويف واقع األمر ووفقا للمعايري الدولية من قبيل التوصية 202 من الضروري رصد قيمة الضمانات على املستوى النقدي للدخل بل أيضا على مستوى أداء النواتج 
االجتماعية )التغذية واملدرسة والصحة(. وحقيقة إن أرضيات احلماية االجتماعية املنصوص عليها يف التوصية 202 عبارة عن إمدادات نقدية أو عينية تتوافق 

مع اخلدمات الصحية املتاحة واملتوفرة واجليدة أو تكملها وأمن الدخل األساسي الذي حيتاجه األطفال للوصول إىل حد الكفاية والتوفر بالتوازي مع السلع 
واخلدمات الضرورية اليت تتيح لألطفال الوصول إىل التغذية والتعليم والرعاية من بني الضروريات األخرى.

اإلطار 6: طرح أنواع جديدة من االستحقاقات 

ترتيبات التمويل    3.4.1

من املسائل األساسية األخرى اليت عادة يتناوهلا تشريع املساعدات االجتماعية مسألتان مرتبطتان األوىل هي الرتتيبات املالية والثانية هي الرتتيبات املؤسسية 
للربنامج. ومن الضروري أن يبني القانون مصادر التمويل وال سيما التمويل الناشئ من موازنة الدولة. حيث مينح هذا الوضع اختصاصا تشريعيا للدولة لكي 
توجه خمصصات الستحقاقات توفرها الدولة عند إعداد املوازنة. تشري بعض القوانني املعنية باملساعدات االجتماعية إىل التمويل بشكل واسع النطاق وعام.

وتنص اللوائح يف موزمبيق على املصادر اآلتية مثال )املادة 23(:

خمصصات من موازنة الدولة  •
اشرتاكات أو هبات أو منح أو دعم من اهليئات العامة أو اخلاصة سواء أكانت حملية أم أجنبية.  •

مصادر أخرى لإليرادات يتم احلصول عليها من طرق قانونية مشروعة.  •

وتنص املادة 9 من قانون هيئة الضمان االجتماعي يف جنوب أفريقيا لسنة 2004 على شروط مماثلة. وينظم هذا القانون استغالل التمويل والتعهد 
باحلسابات واشرتاط املراجعة السنوية فضال عن كيفية احلصول على األصول وحيازهتا والتصرف فيها )املواد 12-9(.

الترتيبات المؤسسية     3.4.2

حوكمة المساعدات االجتماعية وإدارتها:
ينبغي أن تنص األطر القانونية للمساعدات االجتماعية على هيكل مؤسسي خاص هبذا املخطط. ويتباين نطاق هذه األطر مرة أخرى وفقا ملختلف 

وجهات النظر املتعلقة بنماذج احلوكمة واإلدارة األنسب حسب سياق البلد. وبالنظر إىل أن استحقاقات املساعدات االجتماعية عادة تسدد من موازنة البلد 
)املركزية(، من الواضح أن احلكومات تؤدي دورا مباشرا يف هذا الشأن.

ومن األمور املهمة أيضا يف هذا الشأن التنظيم الداخلي )االختصاص االحتادي/اإلقليمي، درجة الالمركزية وغري ذلك من أمور(. وميكن أن تتم إدارة 
املساعدات االجتماعية على مستويات خمتلفة. ففي العديد من بلدان اجلنوب يف أفريقيا تتم إدارة املساعدات االجتماعية على مستوى مركزي للعديد من 

األسباب. وقد ختتار بلدان أخر تفويض اإلدارة إىل املستوى احمللي، إن مل يكن مطلوب منها دستوريا القيام بذلك.

وأوضحت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أن »مبدأ املسؤولية الشاملة للدولة يضمن أال تتذرع الدولة بالالمركزية اإلدارية كي تتجنب 
مساءلتها عن سوء اإلدارة أو غياب ضمان احلماية الناجعة مبوجب خمططات وطنية للضمان االجتماعي.«17 

التمويل والترتيبات المؤسسية   3.4

LEG

ينصح بطرح أنواع جديدة من االستحقاقات من خالل تعديل اإلطار القانوين القائم بدال من اعتماد تشريع منفصل بغية احلفاظ على متاسك النظام 
وجتنب االزدواجية والتشتت غري الضروري. ومع ذلك يصعب أن تعكس التعديالت املنتظمة على مستوى االستحقاقات ارتفاع تكلفة املعيشة إال من 

خالل اللوائح الصادرة عن القيادة السياسية املختصة )مثل الوزير املختص(. ويؤدي هذا إىل تقليل جلوء اإلدارة إىل الربملان يف كل مرة يتطلب األمر 
فيها حتديث بديهي للمبلغ املستحق.

13.  االستقصاء العام اخلاص بصكوك الضمان االجتماعي يف ضوءإعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملة عادلة سنة 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/ :2008/ متاح إلكرتونيا على الرابط اآليت

meetingdocument/wcms_152602.pdf
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القوانين المحلية والمشاورات العامة والتعبئة االجتماعية    3.5

أوضحت األدلة أن املشاركة مع الشركاء احملليني )مثل املنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل( يف تصميم سياسات اجتماعية مبا يف ذلك وضع سياسة 
املساعدات االجتماعية والنظر يف تشريعات املساعدات االجتماعية يؤدي إىل أطر قانونية وتنفيذ حيظى بقدر أكرب من القبول والشرعية.

ومن أشكال زيادة املشاركة واالخنراط يف أجندة احلماية االجتماعية املوسعة من قبل الشركاء االجتماعيني التقليديني يف جمال الضمان االجتماعي تشجيع 
صياغة أوراق موقف عن أرضيات احلماية االجتماعية.  وعلى العكس ميكن أن يشارك الشركاء غري التقليديني يف الشؤون التقليدية للضمان االجتماعي.

وتدعو توصية منظمة العمل الدولية 202 الصادرة عام 2012 بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية إىل املشاركة الثالثية مع املنظمات املمثلة 
ألصحاب العمل وللعمال، باإلضافة إىل التشاور مع منظمات أخرى ذات صلة وممثلة لألشخاص املعنيني )انظر الفقرة )ص( من املادة 3 والفقرة )د( من 

املادة 8(.

ويف إطار التوصية رقم 202 تشجع منظمة العمل الدولية الدول األعضاء أن تعقد بانتظام مشاورات وطنية بغية تقييم التقدم احملرز ومناقشة سياسات ترمي 
إىل زيادة مد نطاق الضمان االجتماعي )الفقرة 20(. فاملشاورات املوسعة تعزز من فهم اجلمهور وثقته بشك عام وكذلك كل من يؤثر النظام عليهم على 

وجه اخلصوص. وتوجد العديد من األمثلة املماثلة اجليدة هلذا النهج.

اإلطار 7: الحوار الوطني وإصالح سياسات المساعدات االجتماعية في البرازيل

 تفرتض املشاورات العامة أن الدول تتخذ مبادرات إلصالح السياسات االجتماعية. ولكن احلركات االجتماعية قد تكون بدورها هي منشأ إصالح 
السياسات االجتماعية.

وميكن أن تستخدم الفئات املعنية املعايري الدولية واألهداف الدولية لدفع القوانني احمللية املعنية باحلماية االجتماعية قدما واألهم من ذلك تستخدمها يف 
الدفع للمزيد من اجلهود املالية. وميكنها بناء حتالفات من املمواطنني من خالل املشاركة املستمرة وجهود الدعوة والتأيييد وإقامة الشبكات.

 يتطلب إنشاء منظومة للمساعدات االجتماعية وعليه إطارها القانوين أن تسرتشد بالبحوث والتحليل اخلاص هبذا السياق. وهذا أمر ضروري حيث 
خيتلف السياق السكاين واالقتصادي واالجتماعي من بلد آلخر. ومسات الفقر العامة يف أي بلد فضال عن قدراته من املالية العامة ما مها إال معيارين من 
املعايري األساسية اليت تتطلب أساسا جيدا من األدلة والرباهني لتصميم السياسات والقوانني. وال ميكن تصميم التدخالت ذات األولوية لتقدمي املساعدات 

االجتماعية املناسبة لفئات حمددة من الناس إال من خالل الدراسة املتأنية لنتائج األحباث.

البحث والتحليل ألغراض اإلصالحات التنظيمية    3.6

»يف الربازيل توىل منتدى وطنيا للضمان االجتماعي )FNPS( النقاش الدائر فما بني ممثلي العمال وأصحاب املعاشات وأصحاب العمل واحلكومة 
االحتادية باألساليب الضرورية لضمان استدامة نظام املعاشات اجلديد وسياسية املساعدات االجتماعية وحتسينها. ونتج عن هذا احلوار توافقا وطنيا 

يتعلق بسوق العمل والتحول الدميوغرايف ومعاشات اإلعاقة ومعاشات أسر املتوفني ومعاشات سكان الريف واملسائل اخلاصة بالنوع االجتماعي 
وإدارة النظام ومتويله والتنسيق بني املعاشات واملساعدات االجتماعية.«

وباإلضافة إىل ذلك تؤدي الطبيعة املتغرية للتطورات اجملتمعية واألثر املستمر للدعم من املساعدات االجتماعية إىل ضرورة استعراض منظومة املساعدات 
االجتماعية وبراجمها وتعديلها بانتظام فضال عن اإلطار القانوين احلاكم للمساعدات االجتماعية. وقد تنشأ فئات جديدة من األشخاص الضعفاء الذين رمبا 

يتطلب األمر إضافتهم إىل اإلطار التشريعي، أو قد يؤدي حتسن حالة املالية العامة إىل قيام البلد بالتوسع يف تغطيتها. ويف مجيع احلاالت ستكون التغيريات يف 
نظام اللوائح والقواعد أمرا ضروريا.

وتنصح التوصية 202 لسنة 2012 بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية بأنه ينبغي للدول األعضاء أن تقوم، على حنو منتظم، جبمع وتوليف وحتليل 
ونشر جمموعة مناسبة من البيانات واإلحصاءات واملؤشرات اخلاصة بالضمان االجتماعي، مصنفة على وجه اخلصوص حسب نوع اجلنس )الفقرة 21(.

ينبغي أن يوضح اإلطار القانوين على األقل األشخاص املؤهلني وطبيعة االستحقاقات ومستواها ومعايري ااألهلية.  •
ينبغي أن حيدد التشريع اخلاص باملساعدات االجتماعية ترتيبات التمويل اليت تقود السياسات واملؤسسات املنفذة للربنامج.  •

ينبغي أن يتوافق اإلطار التشريعي للمساعدات االجتماعية مع اإلطار األوسع داخل البلد اخلاص باحلماية االجتماعية.  •
عادة ما يكون التشريع اخلاص باملساعدات االجتماعية حمددا بشأن اخلصائص الشخصية ملن يتأهلوا للمساعدات االجتماعية. ويف بعض احلاالت حيتوي   •
التشريع اخلاص باملساعدات االجتماعية على تعريفات واضحة ويعدد بالتحديد الشروط الضرورية للحصول على كل استحقاق على حدة. ويف حاالت 

أخرى يشرتط القانون ضرورة أن تكون االستحاقات متوفرة بشكل شامل جلميع األشخاص الذين ينتمون إىل فئة بعينها.
يف معظم احلاالت ينص إطار املساعدات االجتماعية على أنواع حمددة من االستحقاقات )مبا يف ذلك األنواع اجلديدة اليت يتم طرحها ويفسح اجملال   •

للتفاصيل أمام اللوائح التنفيذية.
ميكن أن تأيت املساعدات االجتماعية نقدية أو عينية، وعادة يقر النظام الوطين القانوين بأمهية خمتلف أشكال االستحقاقات غري النقدية باعتبارها أداة   •

للتخفيف من الفقر وضرورة ربط هذه اإلعانات بعضها البعض وبالربامج األخرى )مثل برامج حتقيق الدخل(.
ينبغي أن ينتطوي إنشاء إطار املساعدات االجتماعية على مشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة مثل العمال وأصحاب العمل واحلكومة واجملتمع املدين.  •
ينبغي أن تسرتشد املساعدات االجتماعية بالبحوث والتحليل. وعالوة على ذلك تتطلب الطبيعة املتغرية للتغريات اجملتمعية واألثر املستمر للربامج القائمة   •

إمكانية تنفيذ مراجعة منظومة املساعدات االجتماعية وتعديلها بانتظام. 
وينبغي أال تعترب هذه مسألة فنية بل عملية تشاركية يشرتك فيها عدد كبري من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك احلكومة والربملان ومنظمات احلوار االجتماعي   •

ومثثلي االشخاص املعنيني، فقد تؤدي إىل تغيريات يف األطر القانونية.

الدروس المستفادة   3.7
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 حماية 
استحقاقات األفراد 

 وحمايتهم 
 من سوء 

استغالل المعلومات 
 الشخصية في 

 المساعدات االجتماعية 

18. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان االجتماعي لسنة 1952 )احلدود الدنيا(.

عند االنتهاء من هذا اجلزء من الوحدة ينبغي أن يكون الدارس قادرا على:

شرح حقوق املطالب يف الشكوى والطعن  •
شرح املبادئ اليت تكفل العناية الواجبة - وأثر اشرتاطات النظام اإلداري للعدالة على توفري املساعدات االجتماعية   •

وصف دور وأمهية اآلليات املناسبة للشكاوى والطعن فضال عن آليات املساءلة االجتماعية يف ضمان الوصول إىل العدالة ومحاية حقوق املستفيدين من   •
املساعدات االجتماعية

تقييم كيفية ضمان األطر القانوين للمساعدات االجتماعية محاية حقوق املستفيدين وتوفري خدمات خدمة العمالء وتقدمي اخلدمة  •
مناقشة الطرائق املستخدمة يف أطر املساعدات االجتماعية لضمان ومحاية املعلومات الفردية الشخصية اليت قد يصل إليها القائمني على إدارة املساعدات   •

االجتماعية
حتليل حاالت وقف االستحقاقات أو إلغائها أو إهنائها   •

فهم دور التفتيش   •

ينبغي أن ينص اإلطار القانوين على حق كل ُمطالب فيما يلي وفقا للمعايري الدولية اليت تشمل االتفاقية رقم 102 والتوصية رقم 202:

طلب توفري االستحقاق املستحق مبوجب القانون  •
الشكوى من جود االستحقاق أو كميته  •

الطعن يف حالة الرفض  •
مساءلة األشخاص املسؤولني عن تصميم خمططات املساعدات االجتماعية وإدارهتا وتنفيذها.  •

ميكن اللجوء إىل احملاكم العادية يف بعض البلدان، وتؤسس بلدان أخرى حماكم خاصة للضمان االجتماعي أو املساعدات االجتماعية ومع ذلك تستخدم 
بلدان أخرى ترتيبات أخرى منصوص عليها يف قانون العمل. 

ومن املكونات األساسية للوصول إىل العدالة محاية حقوق املستفيدين من املساعدات االجتماعية يف الوصول إىل آليات مناسبة للشكاوى والطعن. وتبني 
األدلة املقارنة اليت تدعمها املعايري واملبادئ التوجيهية من منظمة العمل الدولية ضرورة التمييز بوضوح بني مرحلتني من حل النزاعات املتعلقة بالضمان 

االجتماعي واملساعدات االجتماعية. ويعين هذا:

أنه ينبغي أن يتمكن الشاكي أو املستفيد من الوصول إىل إجراء املراجعة واالستعراض داخل مؤسسة احلماية االجتماعية اليت قررت املسألة يف املقام   •
االول.

وعقب ذلك إذا كان الشاكي أو املستفيد ال يزال يشعر بالغنب وأن املسألة/النزاع ال يزال مل يتم حله فينبغي أن يتمكن من الوصول إىل هيئة أعلى   •
مستقلة للطعن على القرار.

وينبغي أن تكون هذه اهليئات »الداخلية« و«اخلارجية« املعنية بالفصل يف املنازعات منفصلة مؤسسيا وهيكليا ومستقلة عن بعضها.  •

يشدد البند )1( من املادة 70 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لسنة 195218 على احلق يف الطعن يف حالة رفض االستحقاق أو الشكوى من 
جودته أو كميته.

وتوجد العديد من األمثلة على مستوى العامل على نظم جيدة لفض النزاعات اخلاصة بالضمان االجتماعي داخليا وتعمل هذه األنظمة يف إطار املخططات 
العامة للمساعدات االجتماعية. وخبالف بعض االستثناءات البسيطة ال حيدث هذا الوضع يف بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي حيث مل توضع 

سوى ترتيبات حمدودة لفض املنازعات املتعلقة باملساعدات االجتماعية باستثناء مشاركة النظام القضائي العام. 

الحق في الشكوى والطعن   4.2

األهداف المحددة   4.1
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مبدأ العناية الواجبة  4.3

ومن االستثناءات البارزة الذي يبدو أنه ينبين على أساس سوابق دولية وجود نظام للمراجعة والطعن ساريا على املنازعات املتعلقة باملساعدات االجتماعية يف 
جنوب أفريقيا. وتنص املادة 18 من قانون املساعدات االجتماعية لسنة 2004 حتديدا على مرحلتني من مراحل فض املنازعات ومها:

يف حالة عدم قبول الشاكي أو املستفيد قرار اهليئة جيوز أن يطلب كتابة أن تعيد اهليئة النظر يف قرارها.  •
يف حالة عدم قبول الشاكي أو املستفيد القرار الذي أعيد النظر فيه والصادر عن اهليئة حيق له أو هلا الطعن عليه كتابة أمام مؤسسة مكرسة لتلقي الطعون   •

على وجه اخلصوص، مثل احملكمة املستقلة لتلقي الطعون اخلاصة باملساعدات االجتماعية. 

 وينبغي أن تضيف املبادئ تفضيل وجود جلنة أو حمكمة متخصصة يف النظر يف الطعون على نظام احملاكم العادي يف البلد يف حالة الطعن. وللجان أو احملاكم 
املتخصصة ميزة أال وهي أهنا مؤسسات متخصصة ميكنها أن حتل املنازعات بسرعة وبدون التزام باإلجراءات القانونية الرمسية الصارمة فضال عن تقدميها خدمة 

غري مكلفة نظرا حلظر التمثيل القانوين أمامها عادة.

 وعالوة على النهج الرمسي للتعامل مع فض املنازعات طُرحت عملية غري رمسية إىل حد يف السنوات األخرية وتسرتشد بآليات املساءلة االجتماعية. هذه 
اآلليات تفصل فيما يلي.19 ومتكن عمالء املساعدات االجتماعية من خالل استغالل املؤسسات اجلماعية املمثلة هلم - اليت تأسست على هيئة مبادرات 

حكومية و/أو غري حكومية أو أسستها اجملتمعات احمللية بنفسها - من إثارة أكثر من نوع من النزاعات )الفردية( املنصوص عليها يف املنظومة املذكورة سابقا، 
بل وتقدموا بتظلمات )مجاعية( تتعلق بتقدمي اخلدمة من بني مجلة مسائل أخرى.

تسري املبادئ اآلتية يف جمال العناية الواجبة على العمليات اإلدارية والقضائية. وتتعلق باشرتاط مراعاة املؤسسات العامة اليت متارس سلطات عامة وتتخذ 
قرارات إدارية للمبادئ اخلاصة باإلجراءات اإلدارية العادلة.

ويعين هذا بشكل عام أن القرارات واإلجراءات اليت تتخذها اإلدارات املعنية باملساعدات االجتماعية وموظفيها جيب عليهم العمل بشكل قانوين ومنطقي 
ومنصف إجرائيا.

يعين اإلنصاف اإلجرائي )الذي عادة يشار إليه باسم االشرتاطات الطبيعية للعدالة( أن املؤسسات  املعنية باملساعدات االجتماعية أو املوظف املسؤول   .1

عن اختاذ قرار )حيتمل أن يكون( سليب ينبغي أن مينح الشخص املتضرر من القرار فرصة عرض وجهة نظهر وأن املؤسسة أو املوظف املسؤول جيب أن 
يكون حمايدا. ويعين شرط احلياد أن املوظف املسؤول املعين حيظر أن يكون له مصلحة مالية أو شخصية عند اختاذ قرار باملساعدات االجتماعية.

ومن األمور األخرى اليت ينبغي مراعاهتا يف مسألة العناية الواجبة ما يلي:

احلق يف توكيل ممثل: تشرتط اتفاقية الحقة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية )رقم 128 لسنة 1967( أنه ينبغي أن يكون للشاكي احلق يف توكيل من   .1
ميثله أو احلصول على مساعدة من شخص مؤهل خيتاره الشاكي، مثل مندوب من نقابة عمالية على سبيل املثال. وعلى الرعم من أن االتفاقية تشري 

فقط إىل استحقاقات حمددة )مثل العجز والشيخوخة وأسر املتوفني( فإنه من املعتاد منح نفس حقوق التمثيل القانوين إىل مجيع حاالت االستحقاقات 
األخرى.

الرد الكتايب: خيطر الشاكي بالقرار سواء أكان القرار يف صاحله أم ال. وحتتوي معظم االتصاالت الكتابية اليت تصدر إىل الشاكني - سواء أكانت   .2

مراسالت عادية أو مجاعية أو مطبوعة أو إخطارات فردية أو خطابات - على معلومات عن حقوق الطعن وإجراءات تقدميه. وهذه اإلخطارات أساس 
لنظم الطعن ألهنا رمبا تكون الطريقة الوحيدة اليت يعلم الشاكي من خالهلا بوجود حقه يف الطعن. ومن مث فإن أي منوذج أو إخطار يستخدم يف إطار 

القرارات املتعلقة مبطالبات باالستحقاقات ينبغي أن يشتمل على معلومات عن حقوقه يف الطعن وإجراءات الطعن.

19.  البند )1( من املادة 5.
20. M Olivier “Social security: Framework” in LAWSA )The Law of South Africa( - Labour Law and Social Security Law Vol 
13, Part 2 )LexisNexis, Durban, 2012( par 99.

عادة حتتوي قوانني املساعدات االجتماعية على مجع بيانات شاملة وترتيبات حلفظها، ما يتسبب يف احتمال وقوع تعديات على حق الفرد يف اخلصوصية. 
وقد تتعلق البنود اخلاصة بالسرية واخلصوصية باملواقف اآلتية:

الكشف عن معلومات األفراد ومن الغري أحيانا للقائمني على إدارة املساعدات االجتماعية   •
صيانة قواعد بيانات الضمان االجتماعي   •

وصول القائمني على إدارة املساعدات االجتماعية إىل البيانات احملفوظة لدى جهة آخرى يف الدولة أو لدى مؤسسات أخرى يف منظومة الضمان   •
االجتماعي.20

والغرض من هذه البنود ضمان صحة املعلومات مبا يف ذلك املعلومات املالية اخلاصة مبودع طلب احلصول على استحقاق. وجيوز لذلك أن تكون السلطات 
املخولة للقائمني على إدارة املساعدات االجتماعية واسعة النطاق.

ومن الضروري أيضا ضمان متتع املستفيدين من املساعدات االجتماعية على محاية كافية تتعلق بسرية املعلومات اخلاصة هبم اليت قد تصل إىل إدارة 
املساعدات االجتماعية.

ووفقا لتوصية منظمة العمل الدولية 202 بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية الصادرة عام 2012 من املتوقع أن تضع إطاراً قانونياً لصون ومحاية 
املعلومات الشخصية اخلاصة اليت تتضمنها نظم بيانات الضمان االجتماعي لديها )الفقرة 23(. وميكن تأسيس هذه احلماية يف النظام القانوي العام مثل 

محاية اخلصوصية املنصوص عليها يف العديد من البلدان من خالل القانون العام. وميكن أيضا أن تكون ذات طبيعة دستورية - املادة 14 من دستور جنوب 
أفريقيا لسنة 1996 على سبيل املثال متنح احلق يف اخلصوصية للجميع.

ومع ذلك ال تصبح احلماية ناجعة وواضحة لكل من املسؤولني عن إدارة املساعدات االجتماعية واملستفيدين منها إال عندما تشتمل صراحة على النص على 
محاية املعلومات اخلاصة بالفرد يف قانون املساعدات االجتماعية. وهذا البند مثال منصوص عليه يف قانون هيئة الضمان االجتماعي يف جنوب أفريقيا لسنة 

2004 )انظر البند )ج( من املادة 4)3( والبند )ز( من املادة 7 )3( واملادة 16 )1((.

التوعية باملعلومات: عالوة على ذلك توفر معظم املؤسسات اخلاصة بالضمان االجتماعي مواد دعاية إضافية من قبيل امللصقات والكتيبات واإلعالنات   .3

وغريها، بغرض توعية األعضاء يف املخطط حبقوقهم يف الطعن.

االستجابة السريعة: من املهم أن تعمل نظم الطعن بكفاءة وسرعة شأهنا يف ذلك شأن مجيع اجلوانب األخرى من إجراءات االستحقاق. ومن يطالبون   .4

باستحقاق إمنا يطالبون به ألهنم يرون أنفسهم أهال للحصول عليه وعادة يكونون ممن يعانون من فقدان أو تقليص دخلوهم بسبب حادث طارئ 
دفعهم للمطالبة باالستحقاق. ويف حالة رفض دفع االستحقاق أو دفعه بقدر أقل مما كان الشخص يتوقعه، لن يرضى الشخص باالنتظار لشهور عدة 
أخرى قبل االنتهاء من إجراءات طعنه على القرار. ومع ذلك فإن العمل املتعلق بالتعامل مع الطعن بداية من اللجوء إىل اهليئة املعنية بالطعون وحتديد 

موعد جللسة االستماع سوف يستغرض بضعة أسابيع على األقل حىت يف أكفأ النظم. ويرتتب على ذلك اعتبار مجيع القضايا الناجتة عن الطعن قضايا 
عاجلة.

وميكن غرس محاية العدالة اإلدارية يف دستور البالد )مثل املادة 33 من دستور جنوب أفريقيا(، أو يف القوانني الوطنية السارية )أي نظام القانون العام يف 
البلد(، أو حىت يف الئحة منفصلة. 

الخصوصية وحماية سرية المعلومات   4.4 
الخاصة  
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الدروس المستفادة   4.6

مبادئ حماية حقوق العمالء في الوصول إلى خدمات   5.4 
الحماية االجتماعية    

اإلطار 8: حماية المعلومات الشخصية - هيئة الضمان االجتماعي في جنوب أفريقيا

المصدر: قانون رقم 9/2004 بشأن هيئة الضمان االجتماعي في جنوب أفريقيا، المادة 16 )1(.

ومع ذلك جيب توخي احلرص دوما وأن تكون الوزارات مستعدة للتحقيق يف أي اشتباه يف سوء استغالل سجالت البيانات الشخصية ولتنظيم املسألة.

قد تشمل حقوق العمالء يف احلصول على خدمات احلماية االجتماعية احلق فيما هو متاح من مساعدة العميل وتقدمي اخلدمات )أوقات العمل وبعد 
اخلدمات عن اجملتمعات احمللية اليت تقدم هلا اخلدمة( واحرتام كرامتهم )طوابري االنتظار يف الشمس ووجود أماكن جلوس لالنتظار وتوفر أماكن قريبة للوضوء( 

وتوفر املعلومات الصحيحة واملفهومة )اللغة وبساطة اللغة املستخدمة( يف شكل مناسب )مكتوب أو مذاع( فضال عن مراعاة االحتياجات اخلاصة.

وذكرنا فيما سبق بعض احلاالت املتعلقة حبماية حقوق العمالء املنصوص عليها يف اإلطار القانوين للبلد - وال سيما احلماية املقدمة من خالل العدالة اإلدارية 
واحلق يف اخلصوصية والوصول إىل سبل العدالة واالنتصاف. وتنص قوانني املساعدات االجتماعية بال استثناء على أحكام أخرى أساسية تتعلق حبماية العميل 

والنهوض بسهولة وصوله إىل منظومة املساعدات االجتماعية واستخدامها وتيسريه وتعميمه. ويتحقق هذا الوضع بعدة طرق.

أوال جيوز أن يفرض قانون املساعدات االجتماعية تقليديا التزامات على املسؤولني عن إدارة املساعدات االجتماعية لتعزيز تقدمي اخلدمة وضمان توفري خدمة 
عمالء جيدة.  وجيوز أن تشتمل هذه االلتزامات على ما يلي:

حظر تضارب املصاحل - حيث ينبغي أن يطلب من املوظفني الكشف عن أي تضارب يف املصاحل.  •
حظر قبول املسؤولني اهلدايا أو مقابل - على سبيل املثال تنص املادة 19)1( من قانون هيئة الضمان االجتماعي يف جنوب أفريقيا حتظر على املوظف أو   •

االستشاري أو الوكيل أو أي شخص توظفه اهليئة أو يعمل بامسها قبول أية رسوم أو مكافآت غري مصرح هبا.
التزام املوظفني مبدونة سلوك واختاذ اإلجراءات التأديبية حيال أي مسؤول يف حال عدم االمتثال هبا.  •

ثانيا، يف ظل احتمال جهل بعض العمالء حبقوقهم أو يف حاالت األمية أو اجلهل مبعرفة األرقام أو يف حال احتياجهم للدعم بأي صورة من الصور حبذا أن ينص 
اإلطار القانوين للمساعدات االجتماعية على االلتزام خبدمة العمالء. وهذه االلتزامات ينص عليها قانون املساعدات االجتماعية يف جنوب أفريقيا بالتحديد.

ثالثا، ينبغي أن يوضح القانون اإلجراءات اليت تتعلق بطلب استحقاقات املساعدات االجتماعية والوصول إليها واالحتفاظ هبا والظروف اليت ميوجبها ميكن 
سحب االستحقاق أو إلغائه أو تعليقه. وينبغي أن يوضح القانون واللوائح املؤيدة له بالتفصيل وبوضوح تام مجيع اإلجراءات اليت ينبغي على املتقدم بطلب 

احلصول على استحقاق اتباعها عند التقدم بطلب احلصول على استحقاق فضال عن املستندات املؤيدة اليت تطلبها إدارة املساعدات االجتماعية. وينبغي أن 
يكون للمتقدم بالطلب احلق يف معرفة نتيجة طلبه وحقه يف إعادة النظر يف القرار الذي يتخذ. ولتجنب التأخري واستمرار معاناة املتقدم بالطلب، ينبغي أن ينص 

القانون على فرتة زمنية حمددة يصدر خالهلا القرار اخلاص بالطلب املقدم من الشاكي.

تعين العناية الواجبة أن القرارات واإلجراءات اليت تتخذها اإلدارات املعنية باملساعدات االجتماعية وموظفيها جيب عليهم العمل بشكل قانوين ومنطقي   •
ومنصف إجرائيا. وينبغي على النظام القانوين لذلك االعرتاف حبق الشخص املتضرر يف الوصول إىل العدالة اإلدارية.

من الضروري أيضا ضمان متتع املستفيدين من املساعدات االجتماعية على محاية كافية تتعلق بسرية املعلومات اخلاصة هبم اليت قد تصل إىل إدارة   •
املساعدات االجتماعية.

جيوز أن يفرض قانون املساعدات االجتماعية أيضا التزامات على املسؤولني عن إدارة املساعدات االجتماعية بغية حتقيق ما يلي: حتسني تقدمي   •
اخلدمات وضمان دفع االستحقاقات إىل املستفيدين الشرعيني )وأال تكون عرضة لسوء االستغالل( وتكريس خدمة للعمالء وإتاحة املعلومات اخلاصة 

بالربامج وااللتزامات للعمالء.
ينبغي منح عمالء املساعدات االجتماعية إمكانية الوصول إىل آليات مناسبة للشكوى والطعن.   •

ينبغي أن تتبع هذه العملية مبادئ العناية الواجبة.   •
ينبغي تضمني خصوصية املعلومات يف التشريع اخلاص باملساعدات االجتماعية.  •

محاية حقوق اإلنسان يف الوصول إىل اخلدمات تنطوي على توفري اخلدمات واملعلومات الصحيحة عن اخلدمة والشروط اإلدارية للحصول عليها واحرتام   •
كرامة اإلنسان عند التعامل املباشر وقت تقدمي اخلدمة مع افرتاض امتثال املستفيدين للقواعد.

وأخريا، جيب أن نتذكر مع ذلك أن منظومة املساعدات االجتماعية ال ميكنها العمل بشكل سليم ما مل ميتثل عمالؤها أنفسهم، أي املتقدمني بطلب 
املساعدات االجتماعية واملستفيدين للقواعد املنصوص عليها. وعادة ترتبط هذه القواعد مبا يلي:

االمتثال جلميع اإلجراءات وتوفري اإلثبات الالزم لتمكني العميل من احلصول على االستحقاق  •
إعالم اإلدارة املعنية باملساعدات االجتماعية يف حالة تغري الظروف، فقد يؤثر ذلك على أهلية العميل للحصول على االستحقاق  •

حظر تقدمي معلومات كاذبة أو مضللة أو التصرف بأي صورة تنطوي على الغش على سبيل املثال بعرض رشوة أو أي حافز نقدي على موظف يف   •
اإلدارة

حظر سوء استغالل املستفيد للمنحة وتعيني شخص لتلق االستحقاق باسم املستفيد واستخدامه لصاحل املستفيد يف حالة سوء االستغالل أو عدم   •
قدرة املستفيد على استخدام االستحقاق بشكل مناسب.

وينبغي توافر الوضوح بشأن املبالغ املدفوعة والفرتات اليت تدفع املبالغ خالهلا )وخصوصا يف حالة االستحقاقات املؤقتة(، وطريقة الدفع. وعند حتصيل املبالغ 
من نقاط للدفع على وجه اخلصوص من الضروري وضع التدابري حلماية العمالء من االستغالل.

رابعا، يدخل يف إطار مسؤوليات إدارة املساعدات االجتماعية ضمان دفع االستحقاقات للمستفيدين الشرعيني وآال تكون املبالغ يساء استغالهلا من 
القائمني على إدارة املساعدات االجتماعية واملستفيدين على حد سواء. 

اإلطار 9: ضمان استخدام استحقاقات المساعدات االجتماعية بشكل مناسب 

ينبغي اختاذ تدابري حمددة للحماية وأن تنص عليها التشريعات املعنية باملساعدات االجتماعية. فعلى سبيل املثال تنص قوانني املساعدات 
االجتماعية بال استثناء على أن املستفيدين الذين ينفقون استحقاقاهتم يف غري موضعها يواجهون احتمال وقف دفع استحقاقاهتم أو تعيني شخص 

لتلقي االستحقاق وتطبيقه بالنيابة عنهم، بغية منع تبديد االستحقاقات االجتماعية. وينبغي أال تكون االستحقاقات موضع تنازل أو رهن أو 
حجز أو أي شكل من أشكال اخلضوع لإلنفاذ عليها مبوجب حكم أو قرار حمكمة.

»دون املساس بدستور مجهورية جنوب أفريقيا لسنة 1996 )قانون رقم 108/ 1996( وقانون النهوض باحلصول على املعلومات لسنة 2000 
)قانون 2/ 2000(، ال جيوز ألي شخص الكشف عن معلومات قدمت له يف إطار أي طلب أو تعليمات خاصة مبنحة أو سداد أو استحقاق 

أو مساعدة تتيحها اهليئة أو تتعلق هبا، ما مل يتلق هبذا الكشف أمرا من أحد احملاكم أو ما مل يوافق الشخص الذي تقدم بالطلب على إتاحة هذه 
املعلومات كتابة.«
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13.  International Budget )2016( How can government audits drive accountability, Blog accessed online http://www.
internationalbudget.org/2016/11/how-government-audits-drive-accountability/.

مؤسسات المساءلة   5.2

عند االنتهاء من هذا اجلزء من الوحدة ينبغي أن يكون الدارس قادرا على:

وصف خمتلف أنواع املؤسسات املسؤولة عن املساءلة اليت تنشئها البلدان عند تقدمي الضمان االجتماعي  •
التعبري عن والتمييز بني خمتلف آليات االمتثال واإلنفاذ فيما يتعلق بسياسات املساعدات االجتماعية واألطر   •

القانونية.
فهم دور الدعم املقدم لعمالء املساعدات االجتماعية من جانب األطراف احلكومية.  •

األهداف المحددة  5.1

االمتثال واإلنفاذ  5.3

الدروس المستفادة  5.5

دعم من مراكز المشورة القانونية   5.4 
واألفراد الناشطين اجتماعيا   

 حيدد هذا القسم أهم األحكام/ املبادئ اليت ينبغي أن ينص عليها اإلطار 
القانوين لضمان املساءلة. وتستخدم البلدان جمموعة متنوعة من اآلليات 
لضمان املساءلة من خالل إدارات احلماية االجتماعية. وهذه اإلدارات 

دائما تكون مؤسسات حكومية تتبع وزيرا أو وزارة خمتصة )مثل هيئة الضمان 
االجتماعي يف جنوب أفريقيا اليت ترفع تقاريرها مباشرة إىل وزير التنمية 

االجتماعية(، ورمبا تكون جزء من الوزارة يف بعض األحيان. ومع ذلك توجد 
أمثلة أيضا على مؤسسات منفصلة. وتشمل آليات املساءلة األخرى اللجان 

الربملانية )املتخصصة يف حمافظ وزارية(، واللجان الوزارية واملؤسسات الدستورية 
مثل األجهزة العليا للرقابة اإلدارية.  وتواجه هذه األجهزة العليا للرقابة اإلدارية 

يف الواقع يف العديد من البلدان الكثري من القيود اجلسيمة. »عادة حتجب 
تقارير املراجعة عن اجلمهور وتتم اجللسات اخلاصة بنتائج املراجعة خلف 

األبواب املغلقة وال تتخذ إجراءات بناء عليها.«21

ومع ذلك يوجد اجتاه متزايد مؤخرا مييل إىل تأسيس آليات املساءلة يف جمال 
املساعدات االجتماعية خارج إطار املؤسسات التقليدية املذكورة سابقا. يشار 

إىل هذه اآلليات عادة باسم هياكل املساءلة االجتماعية. والبعض من هذه 
اآلليات تنشئه احلكومة بنفسها للنهوض مبشاركة املواطنني.

يوجد عدد من اآلليات اليت تنطوي على ضمان امتثال سياسات املساعدات 
االجتماعية وأطرها القانونية وإنفاذها. وينبغي أن تنص التشريعات على إجراء 
إدارات املساعدات االجتماعية تفتيش وعلى اختاذ إجراءات ضد األشخاص 

واملؤسسات اليت ال متتثل.

وقد نوقش استخدام مؤسسات االستعراض الداخلية. وباإلضافة إىل ذلك 
نوقش أيضا دور احملاكم اخلارجية. ودور هذه الكيانات احملدد هو فض 
املنازعات اليت يثريها عمالء املساعدات االجتماعية عندما خيتلفون مع 
القرارات اليت تتخذها اجلهات اإلدارية املعنية باملساعدات االجتماعية. 

ونوقش أيضا اإلنفاذ القضائي من خالل احملاكم. فهو يتعلق يف األساس بدور 
احملاكم على إنفاض احلماية املنصوص عليها يف اإلطار القانوين أي الدستور 

والقانون العام واللوائح. ومن األمثلة املذكورة بالفعل تلك املعنية بالعدالة 
اإلدارية ومحاية اخلصوصية اليت تشرف احملاكم على تنفيذها.

لكي ميكن احلفاظ على مساءلة اإلدارات القائمة على احلماية   •
االجتماعية ميكن للبلد استخدام آليات حكومية وجلان برملانية 

)متخصصة يف احملافظ الوزارية( وجلان وزارية ومؤسسات دستورية. 
ينبغي أن تنص التشريعات على آليات االمتثال واإلنفاذ اخلاصة   •

باحلماية املذكورة يف اإلطار القانوين للمساعدات االجتماعية. وميكن 
أن تتخذ هذه شكل اإلنفاذ القضائي )من خالل نظام احملاكم( أو 

مؤسسات املراجعة الداخلية واحملاكم املتخصصة. 
آليات »املساءلة االجتماعية«اليت  ييسرها االخصائيون االجتماعيون   •
ومنظمات اجملتمع املدين ومراكز املشورة القانونية ميكن أن تتاح أيضا 

لعمالء املساعدات االجتماعية. 
ينبغي أن ينص اإلطار التشريعي للمساعدات االجتماعية على إجراء   •

إدارات املساعدات االجتماعية تفتيش وعلى اختاذ إجراءات ضد 
األشخاص واملؤسسات اليت ال متتثل.

عمالء منظومة املساعدات االجتماعية بطبيعة احلال من أضعف وأكثر فئات 
اجملتمع هتميشا. وعلى الرغمن أن فرص استغالل آليات التظلم واملساءلة 
وفض املنازعات الرمسية وغري الرمسية متاحة، فقد أوضحنا فيما بسف أن 

هذه الفئات من األشخاص حتتاج بالضرورة إىل دعم من أصحاب املصلحة. 
وبالطبع ال تتوفر املساعدات القانونية لعمالء املساعدات االجتماعية يف 
العديد من البلدان. ففي الواقع أسست احلكومات و/أو هيئات اجملتمع 
املدين )اليت تشمل املنظمات غري احلكومية( عددا من هياكل املساءلة 

)االجتماعية( املشار إليها سابقا.

وقد يتسع نطاق اآلثار املرتتبة على نطاق اختصاصها ليشمل نطاق التغطية 
باملساعدات وتقدمي اخلدمات.
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21.  ميكن أن توفر هذه اجملموعة من القضايا إرشادات وأفكارملن ميارسون العمل اإلمنائي ويرغبون يف أن يسلكوا الطريق القانوين حنو حتقيق املساواة يف 
التمتع باحلق يف الضمان االجتماعي أو احلماية االجتماعية.
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 لمحة عامة 
عن املنهج الدراسي

تنظم جمموعة مواد التعلم األساسية اخلاصة بربنامج ترانسفورم على هيئة قابلة للتعديد وتعكس لبنات البناء األساسية لنظام 
للحماية االجتماعية شامل ومرتابط.  

 والوحدات التدريبية اخلاصة بربنامج ترانسفورم املتوفرة يف الوقت احلايل مدرجة يف القائمة اآليت.  وال تزال الوحدات األخرى 
قيد اإلعداد وسوف تضاف إىل املنهج.

LEG  Legal Frameworks

S&I  Selection & Identification

ADM  Administration and Delivery Systems

COO  Coordination

GOV  Governance, Institutions & Organizational Structure

MIS  Management Information Systems & Approaches to Data Integration

FIN  Financing & Financial Management

M&E  Monitoring and Evaluation

 تتوفر مجيع املواد اخلاصة بربنامج ترانسفورم على املوقع اآليت:
http://socialprotection.org/institutions/transform

ما برنامج ترانسفورم؟
ترانسفورم عبارة عن جمموعة مبتكرة من مواد التعلم بشأن إدارة أرضيات احلماية االجتماعية الوطنية يف أفريقيا. واهلدف األساسي من ترانسفورم هو بناء 

القدرة على التفكري النقدي وتنمية قدرات صناع السياسات واملمارسني على املستوى الوطين والالمركزي لتحسني تصيم نظم احلماية االجتماعية وكفاءهتا 
وفاعليتها. ويهدف برنامج ترانسفورم إىل تقدمي معارف رفيعة املستوى تناسب التحديات اليت تواجه البلدان يف املنطقة بل وتشجع الدارسني على ممارسة 

القيادة إلحداث التغيري والتحول يف نظم احلماية االجتماعية الوطنية.

لماذا برنامج ترانسفورم تحديدا؟
توجد العديد من املناهج يف جمال احلماية االجتماعية ولذا ميكن الوصول إىل أفكار ومفاهيم وهنج ووسائل أساسية. ومع ذلك فإن املؤسسات واألفراد 

يعانون من التعقيدات عند إعداد نظاما شامال وموسعا للحماية االجتماعية.

ويتطلب هذا التعقيد اعتماد هنجا حتوليا عند التدريب وتبادل املعارف.  فنقل املعارف ال يكفي مللء األدمغة. بل يتطلب األمر من الدارسني التعامل مع 
أوجه التعقيدات وحماكاة اإلبداع وتقدير التنوع والتفرد واملشاركة بروح امللكية، وكل هذه العناصر على نفس القدر من أمهية املعارف نفسها. وهتدف هذه 

اجملموعة من مواد التعلم إىل حتقيق ذلك بالضبط: ترانسفورم. 

 حصلت كل املادة العلمية اخلاصة بربنامج ترانسفورم مبا يف ذلك هذا الدليل على ترخيص مبوجب اإلصدار الرابع من الرخصة الدولية 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike. لالطالع على نسخة من هذا الرتخيص يرجى زيارة املوقع اآليت:   

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 transform_socialprotection@ilo.org :يمكن االتصال بمبادرة ترانسفورم على العنوان اإللكتروني اآلتي 
http://socialprotection.org/institutions/transform :أو بزيارة الموقع اآلتي

وضع برنامج ترانسفورم بناء على طلب من االتحاد األفريقي

وهو مبادرة مشتركة فيما بين الوكاالت
يدعمها في أفريقيا

ويمولها

 شركاء 
برنامج ترانسفورم 




