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وقنوات والمالیة االقتصادیة لألزمات االجتماعي األثر لتقییم 2020 الثاني كانون 21 في الخبراء من مجموعة                 اجتمعت
في المجموعة وتوصیات مواقف وتُعرض المحتملة. آثارها من التخفیف إلى تهدف النطاق واسعة توصیات ولتقدیم                 انتقالها،

 الوثیقة التالیة.
 

أدت فقد واالجتماعي . والمالي واالقتصادي السیاسي استقراره بتقویض تهدد األوجه متعددة حادة أزمة لبنان                یواجه
تحول وقد مسبوق. غیر ونقدي ومالي اقتصادي تراجع الى الماضیة العقود خالل المتعاقبة الحكومات انتهجتها التي                  السیاسات
نقد بأزمات مقترنة سیادیة دیون أزمة إلى المدفوعات ومیزان المالي المیزان من كل في المزمن التوأم" "العجز یسمى                    ما
ومع ،2020 شباط من وبدءًا ذلك، كل إلى باإلضافة محتمل. وانهیار حاد اقتصادي انكماش إلى یؤدي الذي األمر                    وسیولة،
وصلت التي الصارمة اإلجراءات من العدید فرض الى لبنان اضطر العالم، في (19 (كوفید المستجد كورونا فیروس                   تفشي
إلى االجراءات هذه أدت وقد علیها. والسیطرة الجائحة الحتواء محاولة في آذار، 13 في العامة التعبئة إعالن إلى                    تدریجیًا
الى أدى مما والفقیرة، المهمشة الفئات على وتحدیدًا أصًال، المتردي االقتصادي-االجتماعي الوضع على الضغط من                 مزید
 اضعاف قدرة أنظمة الحمایة االجتماعیة والرعایة الصحیة على االستجابة وهي التي تعاني أصال من اختالل وضعف بنیویین.

 
على الواقعة تلك أو الفقیرة، الطبقة على سیما ال كبیر، بشكل االجتماعي المشهد على األزمة هذه تداعیات انعكست                    وقد
من یعاني االجتماعیة للحمایة مترهل نظام ظل في وذلك الوسطى، الطبقة بارز بشكل تردداتها وصلت كما الفقر خط                    حدود
العاجل الدعم مستوى بین ما مسبوقة غیر فجوة هناك یكون أن المتوقع ومن متعددة. هیكلیة عیوب ومن التمویل في                     نقص

 المطلوب لحمایة الفئات المتضررة والموارد المتاحة عبر أنظمة الحمایة االجتماعیة الموجودة.
 

وسریعة فوریة استجابة تأمین إلى ملحة الحاجة تبدو االجتماعیة، الحمایة لتدخالت المنظم وغیر المفكك اإلطار ظل                  وفي
وطني نظام تطویر والى لألزمات لالستجابة شموًال أكثر آلیة لوضع السریعة االستجابة هذه تمهد أن على األشكال،                   ومتعددة

  وشامل للحمایة االجتماعیة.
 
 
 
 

 1. آلیات انتشار األزمة: من هي الفئات التي ستتأثر وكیف؟
من ومختلفة واسعة شرائح إلى تردداتها وصلت وقد عدة، قنوات عبر متسارع بشكل تنتشر ومفاعیلها األزمة آثار                   بدأت
وارتفاع المساواة وانعدام الفقر معدالت زیادة خالل من رئیسي بشكل األزمة هذه تبعات وتأتي متفاوتة. بمعدالت وان                   السكان،

 معدالت البطالة وزیادة الطابع غیر النظامي للعمل وانخفاض الدخل وتدهور الخدمات االجتماعیة األساسیة:
 

معدالت - ومن المساواة انعدام من تاریخیا لبنان یعاني الشرائیة: للقوة الكبیر باالنخفاض مرتبط الفقر معدالت                 ازدیاد
اللبنانیة اللیرة قیمة انخفاض یؤدي أن المتوقع ومن الطرفیة. المناطق في الفقیرة للفئات تمركز ومن المرتفعة،                  الفقر
بلغ حیث كبیر بشكل باالرتفاع التضخم معدل بدأ وقد المفرط. التضخم من متزاید منحى إلى األمریكي الدوالر                   مقابل
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التضخم معدل في االرتفاع من مزیدا لبنان یشهد أن المتوقع ومن .2020 األول كانون في تقریبا المائة في 10                    1

ستصبح التي األسر عدد في وتزاید اللبنانیة لألسر الشرائیة القوة في كبیرة خسارة إلى سیؤدي مما ،2020 عام                    خالل
 تحت خط الفقر الوطني.

 
القلیلة - السنوات خالل االقتصادیین: واالنكماش للركود كنتیجة النظامي غیر والعمل األدنى والتوظیف البطالة               زیادة

عام من األخیر الفصل بدایة مع وسطي. بشكل المائة في الواحد یتخطى بما بطیئًا نموًا االقتصاد سّجل                   الماضیة،
وتراجع الثقة ولفقدان والنقدیة المالیة لألزمة مباشرة كنتیجة حاد، انكماش بتسجیل الوطني االقتصاد بدأ ،2019               
تعمد أن أو العمل عن كثیرة شركات تتوقف أن المرجح ومن االقتصاد. حجم تقلیص الى أدى مما المنتجة                    االستثمارات
وهروب التضخم معدالت وارتفاع الطلب لتراجع نتیجة االقتصادي، نشاطها حجم تقلیص الى األحوال- أحسن في –                
الرواتب، وخفض العمل، من التسریح حاالت من الكثیر 2019 عام من األخیر الربع سجل وقد األموال.                  رؤوس
تفجر قبل حتى كبیر، بشكل مرتفعة بطالة معدالت لبنان شهد وقد بالعقود. االلتزام وعدم العمل، ساعات                  وتخفیض
و الشباب، بین المائة في 23.3 المائة، في 11.4 للبطالة الوطني المعدل بلغ فقد الشباب. فئة بین سیما ال                    األزمة،
LFHLCS) لألسر المعیشیة والظروف العاملة للقوى مسح ألحدث فًقا وذلك الجامعات، خریجي بین المائة في 35.7               
انتشار وفي البطالة معدالت في متزاید ارتفاع إلى األزمة تؤدي أن المرجح ومن .2019-2018 في أجري الذي (                  

 العمل عیر المنظم.
 

من الخارج: من التحویالت تدفق وانخفاض المحلي االقتصاد انكماش بسبب حاد بشكل اللبنانیة األسر دخل انخفاض -                 
حجم من األموال هروب على للسیطرة وضعها یتم التي المنظمة غیر والتدابیر المالیة األزمة تحد أن                  المرجح
انخفاض أن كما اللبنانیة. األسر من كبیرة لغالبیة الرئیسیة الدخل مصادر احدى تعتبر والتي لبنان، إلى                  التحویالت
مرتفًعا كان والذي المالیة الریوع من المتأتي الدخل مصادر من آخر جزء تآكل الى سیؤدي االسمي، الفائدة                   مستوى
والمدخرات العقاریة والریوع التقاعد معاشات مثل األخرى الدخل مصادر ستتأثر ذلك، الى األزمة. قبل كبیر                 بشكل

  وغیرها وذلك بسبب تآكل القیمة الشرائیة.
 
لجوء - ظل في االجتماعیة والمساعدة والتعلیم الصحة مثل األساسیة االجتماعیة الخدمات مستوى في محتمل                تدهور

المقبلة، الفترة خالل للحكومة المنشود الهدف سیكون المالي العجز احتواء ان محتملة: تقشفیة تدابیر إلى                 الحكومة
تتخذ أن المتوقع من الغایة، لهذه وتحقیقا الطویل. المدى على مستقر مسار على وضعه ومحاولة الدین الحتواء                   وذلك
االقتصادیین، واالنكماش الركود ظل في أنه غیر بعد. كامل بشكل وحجمها شكلها یتضح لم تقشفیة، اجراءات                  الحكومة
زیادات لجهة كبیر مالي أثر تحقیق إلى - اتخاذها حال في بالضرائب- المتعلقة االجراءات تؤدي ال أن المتوقع                    من
إلى الحكومة تلجأ أن المرجح من لذا، الضریبي. الوعاء وبالتالي االقتصاد حجم تقلص بسبب الحكومیة،                 االیرادات
والتعلیم الصحة مثل االجتماعیة الخدمات على حصوله حال في ذلك سینعكس النفقات. الحتواء صارمة انكماشیة                 سیاسة
یعاني التي الظروف ظل في الخدمات هذه الى الحاجة تزاید من الرغم على االجتماعیة، والحمایة االجتماعیة                  والمساعدة
تبعات معالجة من بدًال والتهمیش والفقر المساواة عدم في التفاقم من مزید الى ذلك یؤدي أن المتوقع ومن لبنان.                     منها

  هذه األزمة.
 

  قد یبدو التضخم معتدًال مقارنة بمستوى انخفاض قیمة العملة الذي تجاوز 60 في المائة خالل الفترة الزمنیة من كانون األول إلى شباط 2020. ما1
 ُیبقي التضخم ضمن السیطرة هو الدعم الضخم لسعر الصرف الذي یتبعه البنك المركزي، حیث یوفر لمستوردي السلع الحیویة (الوقود والقمح واألدویة)
 سعر صرف تفضیلي للدوالر قدره 1507 لیرة لبنانیة. ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الدعم غیر مستدام ألنه سیؤدي إلى استنزاف سریع الحتیاطات

 البنك المركزي األجنبیة.
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مع عالیة كفاءة وعدم محدودة بتغطیة وتتسم بنیوي عجز من تعاني االجتماعیة والحمایة االجتماعي التأمین أنظمة .2                 
 شكوك حول مدى استدامتها المالیة

 
األسئلة من مجموعة طرح یتم الوطنیة، االجتماعیة السیاسة مكونات تشّكل التي والبرامج التدخالت مختلف مراجعة                 عند
األنظمة هذه صالبة ومدى المتبعة االجتماعیة والسیاسات لبنان في المتوفرة االجتماعیة الحمایة أنظمة ماهیة حول                 المشروعة

  وامكانیة االعتماد علیها لالستجابة لألزمة.
 

الشاملة التغطیة إلى البرامج هذه تفتقر آنیة. تدخالت على وتعتمد مفككة لبنان في الموجودة االجتماعیة الحمایة                  برامج
والنظم االجتماعیة. الحمایة من نوع أي بدون تقریبا السكان من كبیرة شریحة تترك حیث كبیرة، قصور أوجه من                    وتعاني

 والسیاسات الرئیسیة العاملة في لبنان تشمل:
 

محدودة لشریحة االجتماعي التأمین توفر التي الرئیسیة المؤسسة وهو (NSSF) االجتماعي للضمان الوطني               الصندوق
نهایة وتعویضات العائلیة التعویضات و الصحي التأمین على الصندوق یقدمها التي الخدمات وتقتصر اللبنانیین. السكان                 من
فقط ویحق العمل. وحوادث اإلعاقة ضد والتأمین البطالة ضد التأمین االجتماعیة الحمایة آلیات من ُیستثنى حین في                   الخدمة.
من ٪50 من بأقل نسبتهم تقدر و االجتماعي للضمان الوطني الصندوق خدمات من االستفادة الخاص القطاع في                   للعاملین
هیكلیة ضعف نقاط من االجتماعي للضمان الوطني الصندوق یعاني المحدودة، التغطیة إلى باإلضافة اللبنانیة. العاملة                 القوى
نظامًا الصندوق هذا یقدم ال حیث - الشیخوخة سن في لألشخاص خاص وبشكل - المناسبة الحمایة توفیر على قدرته من                      تحد
الخدمة، نهایة عند مقطوعة مالیة مبالغ على المنتسبین هؤالء یحصل بل الیه، للمنتسبین مناسبة تقاعدیة رواتب یؤمن                   تقاعدیًا
للحمایة فعالة غیر لسیاسة أداة تجعله أخرى متعددة هیكلیة مشاكل من النظام ویعاني الحمایة. أنواع من نوع أي لهم تشكل                      ال
قانون في علیها (المنصوص العمل وحوادث اإلعاقة ضد والتأمین البطالة ضد التأمین أحكام إلى االفتقار مثل                  االجتماعیة

  تأسیس الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،  ولكن غیر المنفذة).
 

محدودیة الى إضافة المساواة عدم من یعاني العام القطاع موظفي من محدود لجزء الحكومة تقدمه الذي العام التقاعد                    نظام
إجمالي من ٪10 نحو یشكلون والذین العسكریة، والقوى المدنیة الخدمة موظفي العام القطاع في التقاعد نظام یغطي . 2                  التغطیة

وهو 2019 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 3.5 حوالي إلى العام التقاعد نظام تكلفة وصلت وقد العاملة.                      القوى
التقدیمات من متفاوتة مستویات یوفر حیث منصف، غیر الحالي النظام ویعتبر الدولیة. بالمعاییر مقارنة مرتفعًا رقمًا                  یعتبر
أنه كما المساهمات، خالل من التزاماته تغطیة المنتسبون یستطیع ال حیث المالیة، االستدامة الى یفتقر وهو الیه                   للمنتسبین

  یعتمد بشكل كبیر على أموال دافعي الضرائب لتمویل عجزه الهیكلي.
 

Proxy-means testingالمباشرة غیر االختبار "صیغ منهجیة باعتماد الفقر الستهداف الوطني البرنامج لبنان              طور
أسرة 150.000 حوالي حالًیا الفقر الستهداف الوطني البرنامج بیانات قاعدة تضم فقرا. االكثًر االسر لتحدید (" (PMT                 
الحمایة خدمات من محدود عدد من حالیًا تستفید والتي حیاة" "بطاقة حاملي من أسرة 43000 منها بطلبات،                   تقدمت
األسر من أسرة 15000 حوالي تغطي والتي الطعام لشراء اإللكترونیة البطاقات (1 أي: البرنامج، یوفرها التي                  االجتماعیة
التي الصحیة الخدمات مقابل الدفع من اإلعفاء (2 الفقر؛ الستهداف الوطني للبرنامج المتقدمین بین فقرًا األكثر تعتبر                   التي
في التالمیذ تسجیل لتغطیة المدرسیة التقدیمات (3 األولیة)؛ الصحیة الرعایة ومراكز (المستشفیات الصحة وزارة                تقدمها
حیث منفرد بشكل حالیا یعمل البرنامج هذا أن الى ویشار والمهني). الفني والتدریب والتعلیم العام (التعلیم الحكومیة                   المدارس
البرنامج ویعاني وأثره. فعالیته من یحد مما االجتماعیة، للحمایة وطني إطار في ودمجه كامل بشكل مأسسته الى یصار لم                     أنه

  یستثني النظام جزًءا كبیًرا من موظفي القطاع العام مثل موظفي المؤسسات العامة والموظفین المتعاقد معهم وأشكال أخرى من العمل غیر المنظم.2
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والتي لألسر یوفرها التي التقدیمات محدودیة الى اضافة واستدامته، المالیة وكفاءته وتنفیذه بتصمیمه تتعلق هیكلیة مشاكل                  من
هذا اعتماد یمكن أخرى، تدابیر أي غیاب ظل وفي ذلك، ومع لبنان. في الفقراء الحتیاجات مناسب بشكل تستجیب ال                     قد
من االجتماعیة المساعدة برامج لتمكین الفقراء لتحدید كمنصة - كفاءته لتحسین طفیفة بإصالحات القیام بعد                 البرنامج–

  الوصول إلیهم.
 

 3 - تعزیز الحمایة االجتماعیة لالستجابة بفعالیة لألزمة ووضع أسس استراتیجیة وطنیة شاملة للحمایة االجتماعیة
 

األسر بعض تعمد فقد تأثیرها. من والحد األزمة لمواجهة سلبیة تكیف آلیات اعتماد الى األسر بعض تلجأ قد األزمة، تفاقم                      مع
الدخل تآكل عن للتعویض وذلك المدارس من والتسرب العمل سوق إلى لالنضمام المدرسة سن في األطفال تشجیع الى                    مثال
قد التي بها الخاصة اإلنفاق أولویات بتغییر أیضًا األسر بعض تقوم قد كما المدرسیة. النفقات الحتواء محاولة وفي فقدانه                     أو
األساسیة االستهالك مواد وعلى الصحي، اإلنفاق وعلى الغذائیة السلة بنیة على سیما ال االنفاق بنیة على بدورها                   تؤثر
العاملة الید إزدیاد (مثل معالجتها تصعب قد المدى طویلة سلبیة اجتماعیة اختالالت تولد قد هذه التكیف آلیات ان                    األخرى.

  غیر الماهرة وانخفاض مستوى التعلیم وسوء التغذیة والهجرة وغیرها).
 

المعمول االجتماعیة الحمایة لنظام المتجذرة البنیویة المعوقات لمعالجة وفوري استباقي بشكل العمل الى الحاجة تبرز هنا                  من
شرائح جمیع احتیاجات وتلبیة االجتماعیتین والحمایة المساعدة لتقدیم ومتكامل شامل لنهج التأسیس یتم أن على حالیا،                  به

  المجتمع على وجه السرعة.
 

  تشمل التدابیر الفوریة والعاجلة الموصى بها ما یلي:
 

بشكل • والصحیة والمالیة االقتصادیة األزمات لتأثیر لالستجابة الفقر الستهداف الوطني البرنامج وتطویر              مراجعة
یمكن حیث سریع، بشكل الفقر حدة من والتخفیف المهمشة للفئات عاجلة مساعدة تأمین بهدف وذلك فعالیة.                  أكثر
اعتباره ینبغي ال ذلك، ومع المحتاجة. لألسر أول كمرجع الفقر الستهداف الوطني البرنامج بیانات قاعدة                 استخدام
الشاملة. االستجابة خطة في المضمنة المكونات كأحد اعتماده یمكن ولكن الفقر، حدة من للتخفیف الوحید                 البرنامج
األزمات عن والناتجة لألسر، إلحاًحا األكثر لالحتیاجات استجابة أكثر یجعله بشكل البرنامج یطور أن                ویجب
یمكنه البرنامج یقدمها التي الخدمات نطاق توسیع ان الطعام). وقسائم النقدیة التحویالت (مثل والصحیة                االقتصادیة
لألزمة. كنتیجة كبیر بشكل هؤالء عدد یزداد أن المتوقع من أنه حیث وتهمیشًا، فقرًا األكثر األسر إلى الوصول                    من
آلیات إلى للجوء األسر لدى محتملة توجهات أیة لردع واستباقیة فوریة كاستجابة الخیار هذا الى اللجوء                  ویجب

  تكیف سلبیة.
 

المساعدات• تغطیة نطاق توسیع الضروري من المحصنة. غیر للفئات االجتماعیة المساعدة لتوفیر األولویة               إعطاء
التي األسر (مثل معینة فئات استهداف ذلك في بما المدى القصیرة االستهداف تدابیر استخدام خالل من                  االجتماعیة،
الوطني البرنامج لتقدیمات استكماًال تعد والتي الخاصة) االحتیاجات ذوي من واألشخاص والمسنین نساء               ترأسها
بمراحل مرتبطة حاجات أو ثغرات مباشر بشكل تعالج محددة، خدمات تقدیم على تنص والتي الفقر،                 الستهداف
فئات استهداف ویتطلب الشیخوخة). ومعاشات اإلعاقة ذوي وتقدیمات لألطفال الدراسیة المنح (مثل الحیاة من                معینة
تحدید في وموحدة شفافة إجراءات واتباع المؤسسات قدرة وبناء الحوكمة هیكل تعزیز معینة عمریة أو                 اجتماعیة

  معاییر االستفادة ومستوى التقدیمات.
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والتعلیم• والثانوي االبتدائي التعلیم ذلك في بما األساسیة للخدمات المالیة األعباء تحمل على األسر قدرة                 تعزیز
التكیف آلیات الى األسر بعض تلجأ قد سابقًا، ذكرنا كما األساسیة. الصحیة الرعایة عن فضًال والمهني،                  التقني
ألنه األسر الیها تلجأ قد للتكیف آلیة أبرز هو المدرسة من األطفال تسرب ویعد الدخل. فقدان عن الناجمة                    السلبیة
لذا الطفل). عمل خالل من إضافي دخل وتولید التعلیم على اإلنفاق (تخفیض تضاعفي بشكل لألسر مربح                  سیناریو
األساسیة الصحیة الخدمات إلى وصولهم إمكانیة على والحفاظ المدرسة في األطفال إلبقاء لألهل حوافز توفیر                 ینبغي

 (مثل التحویالت النقدیة المشروطة).
 
البطالة • وتفاقم الدخل تراجع أثر من للحد وذلك العمل. فرص لخلق الحوافز وتوفیر العمل سوق سیاسات                  تنشیط

الحتساب لألجور تلقائي لتصحیح مستدامة آلیة إنشاء التدابیر تشمل أن ویمكن وعائالتهم. األفراد عیش سبل                 على
كما .(Semi-universal basic income)ٍ شامل شبه أساسي دخل لتقدیم مبسطة خطة ووضع              التضخم،
قیمة في االنخفاض لمواجهة الفور على التقاعدیة والرواتب الخدمة نهایة تعویضات قیمة حمایة على العمل                 یتوجب

  العملة الوطنیة.
 

لمعالجة والعاجلة الفوریة االستجابة من مدى وأبعد شمولیة أكثر اطار ضمن تتم أن یجب والسریعة المباشرة االجراءات                   ان
  ترددات األزمة. وهذه االجراءات یجب أن تترافق مع:

 
االستراتیجیة • هذه تهدف أن على تفصیلیة. عمل خطة مع االجتماعیة للحمایة وطنیة استراتیجیة واعتماد                تطویر

الفاعلة، الجهات مختلف ومسؤولیات أدوار وتحدیدًا لبنان في االجتماعیة الحمایة نظام تعزیز الى أساسي                بشكل
من شریحة أي ُتستبعد أال ویجب فرد لكل حق االجتماعیة الحمایة (1 التالیة: األساسیة المبادئ مع تتوافق أن                    وعلى
وسیاساتها ومؤسساتها الحكومة موارد على وتعتمد مستدامة االجتماعیة الحمایة تكون أن ینبغي (2               السكان؛
من شریحة أكبر اشراك تضمن تشاركیة بصیغة االجتماعیة الحمایة واستراتیجیات خطط إعداد ینبغي (3                الخاصة؛
والسیاسیین، االجتماعیین والناشطین الخاص والقطاع المدني المجتمع ومنظمات النقابات ذلك في بما              المجتمع

 باإلضافة إلى الجهات الحكومیة المعنیة.
 

ألن • حاسمة، أهمیة ذا األزمة خالل االجتماعیة الشؤون وزارة دور یعتبر االجتماعیة. الشؤون وزارة دور                 تعزیز
وزارة دور تعزیز یجب وبالتالي المحصنة. وغیر والمهمشة الضعیفة االجتماعیة الفئات بمقاربة ُمكّلفة               الوزارة
البرامج في النظر اعادة عن فضًال االجتماعیة، الرعایة مجال في العاملة القوى بتوفیر تقوم كي االجتماعیة                  الشؤون
تستهدفها التي الفئات حاجات على أكبر بشكل ترد بحیث تنظیمها واعادة الفعالة وغیر المكلفة والمتداخلة                 المتعددة
قدراتها وتطویر آدائها لتحسین تقدمها التي والخدمات االجتماعیة التنمیة مراكز دور مراجعة ینبغي كما                الوزارة.
واضحة وإجراءات سیاسات وضع أیضًا الوزارة على یتعین كما وفعال. شامل بشكل الوزارة برامج لتنفیذ                 وتأهیلها

 للتعاقد مع الجمعیات غیر الحكومیة ولمراقبة أدائها.
 

وضمان • وفعالیته كفاءته تعزیز و یوفرها التي التغطیة وتحسین االجتماعي للضمان الوطني الصندوق نظام                إصالح
اإلصالحات، هذه أهم من التقاعدیة المعاشات نظام إلى الخدمة نهایة تعویض نظام تحویل یعد المالیة.                 استدامته
بهذا المتعلق القانون مشروع بمناقشة حالیًا النواب مجلس ویقوم السن. في للكبار االجتماعیة الحمایة لتأمین                 وذلك
ضمان طریق عن السن كبار دعم في القانون هذا وسیساهم األولویات. الئحة یتصدر أن یجب والذي                  الموضوع،
المتعلقة المعاییر في النظر إعادة ینبغي أخرى، جهة من الحیاة. لمدى یستمر التقاعد، عند الئق معاش على                   حصولهم
المالیة. الناحیة من لالستدامة قابلیة وأكثر عدالة أكثر النظام أن من للتأكد العام القطاع في التقاعد معاشات                   بنظام
الشرائیة القدرة على للحفاظ وذلك التضخم بمؤشر التقاعدیة التقدیمات لربط مستدامة آلیة إنشاء في النظر                 ویمكن
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الحمایة لتعزیز االستراتیجیة األسس من االجتماعي للضمان الوطني الصندوق تغطیة توسیع ویعتبر التقدیمات.               لهذه
العاملین ذلك في بما حالًیا، المحمیین غیر العمال فئات لتشمل التغطیة هذه نطاق توسیع خالل من                  االجتماعیة،
كما وغیرهم. المهاجرین والعمال النظامي غیر االقتصاد في والعاملین جزئي، بدوام والعاملین الخاص،               لحسابهم
لهیكله وفوریة جادة إصالح بجهود االجتماعي للضمان الوطني الصندوق خدمات تحسین جهود تقترن أن                یجب

  اإلداري ولبناء وتطویر قدراته المؤسسیة والبشریة وحمایة أصوله ضد أیة مخاطر ناشئة.
 

المدى على االجتماعي األمان وشبكات االجتماعیة الحمایة نظام تعزیز في الستخدامه مالي حیز توفیر التدابیر هذه                  تتطلب
االقتصادي االنكماش ظل في وذلك النظریة الناحیة من صعبا یكون قد مالي حیز توفیر أن یبدو األولى، للوهلة                    الطویل.
خالل من قائمة تبقى المالي الحیز خلق فرصة أن غیر تحصیلها. الممكن االیرادات سقف تخفیض على وأثره                   الحاصل،
ومن االجتماعیة. للحمایة شامل وطني نظام تمویل في منها جزء واستخدام الحیز، هذا توفر أن یمكن التي الهامة                    االصالحات

  أبرز مصادر الحیز المالي:
   تخفیض العجز عبر إعادة هیكلة الدیون والتي من المحتمل أن تخفض من قیمة خدمة الدین.   -
في- ستساهم وكیف الطاقة قطاع إصالح خطة على كبیر بشكل ستعتمد والتي الكهرباء على االتفاق فاتورة                  تخفیض

 احتواء العجز.
 اعادة النظر في مستوى المعاشات التقاعدیة في القطاع العام. -
 

مستوى لتقدیر دقیق تحلیل الى تحتاج فهي األخیرة، الثالث النقاط هذه تطبیق إمكانیة تحدید الصعب من یزال ال ذلك،                     ومع
لتمویل المحتمل المالي الحیز من جزء تخصیص وامكانیة واالجتماعیة، المالیة وآثارها تحقیقه، یمكن الذي المالي                 االدخار

 نظام الحمایة االجتماعیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة الموقعین (حسب الترتیب األبجدي)
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