تحليل واقـع الحماية االجتماعية في الجزائر
 مصطفى طويطي.د
 اجلزائر،03 جامعة اجلزائر

 نسيمة لعرج جماهد.د
 اجلزائر،03 جامعة اجلزائر

kaizen1982@gmail.com

l-m-nassima@live. fr

Analysis of the reality for social protection in Algeria
Dr. Nassima laaraj Mjahed & Dr. Mustapha Touiti
University of Algeria 03 / Algeria

Received: 2017 2014

Accepted: 201703 Mar 2015

Published: 201730 June 2015

:ملخص
 وقد.هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتليل واقع احلماية االجتماعية يف اجلزائر وكذا معرفة اجملهودات املبذولة لتكريسه وتفعيله
خلصت الورقة البحثية اىل ان احلماية االجتماعية يف اجلزائر منذ االستقالل اىل يومنا هذا عرفت تطورا كبريا جتسد من خالل العديد
من التنظيمات والقرارات وان قدرة نظام احلماية االجتماعية يف اجلزائر على مواجهة االحتياجات املتزايدة تفرضها الظروف االقتصادية
.واالجتماعية
. الظروف االقتصادية واالجتماعية، الربامج التنموية، الضمان االجتماعي، احلماية االجتماعية:الكلمات الدالة
Z13, D71. :jel رموز
Abstract:
This research paper aims to analyze the reality of social protection in Algeria as
well as to know the efforts exerted to establish and activate it. The paper concluded that
social protection in Algeria since independence to this day has been a major
development reflected in many organizations and decisions and that the ability of the
social protection system in Algeria to meet the increasing needs is dictated by economic
and social conditions.
Key words: social protection, social security, development programs, Economic and
social conditions
(JEL) Classification: Z13, D71.
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مقدمـة:
تعرض االنسان منذ وجوده يف هذا العامل لكثري من احملن واألزمات وصاحبته املشكالت منذ درج على وجه األرض وكأمنا كانت
املشكالت أنواع من التحدي اليت تشحذ عزمية االنسان وتدعوه اىل التفكري فيما منحه هللا من ملكات وقدرات وكيف ميكنه استخدامها
للتغلب على ما يواجهه من صعاب أو عقبات ،1لدى سعى منذ العصور األوىل اىل البحث عن احللول املثلى اليت تؤمن له احلياة يف ظروف
افضل تقوده اىل االطمئنان على مستقبله ومستقبل عائلته .ومع بروز احلياة العصرية وما صاحبها من حتوالت يف طريقة العيش ومن تغري يف
اجملتمع االنساين ،الذي انتقل من حياة الريف املتماسكة واملتضامنة اىل حياة املدينة اليت يقل فيها التماسك والتضامن فضال اىل نتيجة الثورة
الصناعية اليت شهدهتا أوراب يف أواخر القرن التاسع عشر من جهة ظهور العمل وما صاحبه من خماطر قد يتعرض هلا العامل أثناء أداءه لعمله
أو خماطر اخرى غري مباشرة ،ازدادت احلاجة اىل ضرورة اجياد آليات ملواجهة األخطار املتزايدة اليت تعرض هلا العمال آنذاك يساعدهم على
مواجهة املصاعب احلياة العملية اليومية وهو ما يسمى بـاحلماية االجتماعية.
اذ تلعب احلماية االجتماعية دورا هاما يف حياة اجملتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية هلذا ختصص هلا الدول جمموعة من األنظمة
واآلليات اليت ميكن أن تندرج ضمن صناديق متعددة ،مجعيات اجملتمع املدين وكذا وزارات مثلما هو احلال يف اجلزائر.
أمهية البحث :أتيت أمهية البحث من االهتمام املتزايد مبوضوع احلماية االجتماعية كوهنا تعترب رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على املوارد البشرية
ولتكريس قيم التضامن والتآزر بني خمتلف الفئات واألجيال وحتسني مستوى عيش األفراد واألسر ودعم أواصر االستقرار والتماسك االجتماعي
وهذا رغم ما يروجه البعض حول فشل نظام احلما ية االجتماعية والعوملة ،كون تطور هذا النظام يتعلق مبدى اجملهودات املبذولة لتكريسه
وتفعيله هذا من جهة ومن جهة أخرى يتعلق مبدى الوعي التأميين لدى األفراد.
مشكلة البحث :وعليه ومما سبق تسعى الورقة احلالية لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما هو واقع احلماية االجتماعية يف اجلزائر؟ وما هي اجملهودات املبذولة لتكريسها وتفعيلها ؟
أهداف البحث :حياول البحث الوصول إىل األهداف التالية:
 تسليط الضوء على مفهوم احلماية االجتماعية؛ استعراض خصائص ،أهداف وكذا األخطار اليت تغطيها احلماية االجتماعية؛ معرفة واقع احلماية االجتماعية يف اجلزائر وخمتلف اجلهود املبذولة لتفعيلها؛ ابراز املشاكل املطروحة على منظومة احلماية االجتماعية يف اجلزائر؛فرضية الدراسة :حياول البحث اختبار الفرضية الرئيسية اآلتية " ان قدرة نظام احلماية االجتماعية يف اجلزائر على مواجهة االحتياجات
املتزايدة تفرضها الظروف االقتصادية واالجتماعية ".
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هيكلية البحث :لغرض اختبار الفرضية والوصول إىل هدف البحث ،مت تقسيمه إىل أربعة حماور ،تضمن احملور األول ماهية احلماية االجتماعية
وتناول احملور الثاين نشأة احلماية االجتماعية يف اجلزائر فيما تطرق احملور الثالث اىل استعراض تطور وضعية احلماية االجتماعية يف اجلزائر،
أما احملور الرابع واألخري تطرق اىل أهم املشاكل املطروحة على تنظيم احلماية االجتماعية يف اجلزائر.
 -1ماهيـة احلماية االجتماعية :من أجل االملام مبفهوم احلماية االجتماعية البد من حتديد تعريف احلماية االجتماعية ،خصائصها وكذا
األخطار اليت تغطيها.
 -1-1تعريف احلماية االجتماعية :مصطلح احلماية االجتماعية من املصطلحات احلديثة اليت مل تُعرف كمصطلح من قبل ،وإن كان
مفهوم احلماية االجتماعية كتطبيق -قدميا قدم اإلنسان .لذا فإن التعريفات االصطالحية للحماية االجتماعية كلها تعريفات
للمحدثني .وقد اختلفت تعريفات احلماية االجتماعية ابختالف العلماء وانتمائهم السياسية ودوهلم ،فهناك عوامل تؤثر يف صياغة
مفهوم احلماية االجتماعية ومنها :أيدلوجية الدولة فمثال مفهوم احلماية يف دولة رأمسالية خيتلف عنه يف دولة اشرتاكية كما خيتلف
يف الدول اإلسالمية ،اقتصاد ومنو الدولة :مفهوم احلماية خيتلف عن كونه مقدم يف دولة من دول العامل األول عنه يف دول انمية:
حبيث تعرفها األمم املتحدة على أهنا ":ذلك النسق املنظم من اهليئات واملؤسسات والربامج اليت هتدف اىل دعم أو حتسني الظروف
االقتصادية أو الصحية أو القدرات الشخصية املتبادلة جملموع السكان".2
ويعرفها عبد املنعم شوقي على أهنا ":تنظيم يهدف إىل مساعدة اإلنسان على مقابلة احتياجاته الغذائية واالجتماعية ويقوم هذا التنظيم على
أساس تقدمي الرعاية عن طريق اهليئات واملؤسسات احلكومية واألهلية".3
يف حني يعرفها بالنشارد  Blanchardعلى أهنا النظام الذي يتوفر فيه العناصر التالية:4
-

عنصر االلزام (االجبارية يف التأمني).

-

حتمل احلكومة جلزء من تكاليف التأمني.

-

قيام احلكومة بدور املؤمن (هيئة التأمني).

وحسب  Devereuxاحلماية االجتماعية هي جمموعة "معينة من أدوات السياسة وضعت لتخفيف الفقر وإدارة املخاطر يف اجملتمعات
5

الفقرية والضعيفة " .
ويقول روبرت هولتسمان ،املدير املسؤول عن احلماية االجتماعية يف البنك الدويل وكبـري مؤلفي التقرير اجلديد " :ينبغي على اجلهات العاملة
يف ميدان التنمية ختطي املفهوم القائل أبن احلماية االجتماعية معنية ابملال فقط ،حيث أنه ميكن أن يساعد الناس يف التغلب على أعراض
6

الفقر لفرتة ما دون فعل ما يستحق الذكر يف سبيل القضاء على أسبابه" .
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من كل هذه التعاريف يتضح ان مفهوم احلماية االجتماعية مفهوم شامل مرتبط ابألمن االجتماعي اإلنساين وهذا يعين أمهية حتقيق
واشباع احلاجات اإلنسانية بدء من احلاجات الفسيولوجية وحىت الشعور ابألمن واالحرتام ،فال بد من املساعدات االجتماعية والتأمينات
االجتماعية والرعاية الصحية خاصة وان اجملتمعات االنسانية تشهد حراكا اجتماعيا واسعا و رجعا يف التعاضد والتضامن االجتماعي بني
العائالت وكذلك احلراك االجتماعي سواء بشكل هجرات داخلية من األرايف والبوادي إىل املدن أو حىت اهلجرات اخلارجية ،وهذا يعين البد
وأن يكون هنالك جهودا رمسية منظمة سواء من احلكومات او املؤسسات غري احلكومية وحىت املؤسسات الدينية ،أي ال بد أن يكون هنالك
جهودا منظمة ومس مترة حىت تصل إىل ما يسمى دولة الرفاهية .
 -1-2خصائص احلماية االجتماعية :من أهم اخلصائص اليت متيز أنشطة احلماية االجتماعية ما يلي:7
-

ختضع انشطة احلماية االجتماعية للتنظيم الرمسي من خالل مؤسسات خاصة ابحلماية االجتماعية حكومية كانت أو دولية ،هلا
براجمها وأهدافها.

-

تستبعد دافع الربح يف حتقيق بعض اخلدمات (املعاشات ،اخلدمات الطبية) فالبد أن يكون اهلدف األساسي هو توصيل اخلدمة
للمحتاجني هلا.

-

للحماية االجتماعية مؤسسات خاصة هبا ،ولعلنا نالحظ أن معظم الدول وان مل تكن مجيعها قد اجتهت حنو انشاء عدد من
الوزارات تتكاثف مع بعضها البعض لتقدمي احلماية االجتماعية للمواطنني منها :وزارة الصحة ،العمل الشؤون االجتماعية.

-

تستلزم جهود مادية وبشرية هتدف اساسا اىل معاجلة األمراض االجتماعية.

-

حتقق احلماية االجتماعية أهدافا انتاجية لصاحل اجملتمع ذاته مبعىن اهنا تزيد من موارده املادية من خالل ارتفاع دخله مبا يعود يف
النهاية ابلنفع على الدولة يف حتقيق التنمية االقتصادية.

-

متول من موارد اجملتمع ذاته عن طريق الضرائب اليت يدفعها املواطنني للدولة.

 -1-3أهداف احلماية االجتماعية :ميكن تلخيص أهم األهداف اليت حتققها احلماية االجتماعية فيما يلي:
-

محاية األفراد ضد املخاطر االجتماعية :األمراض ،احلوادث ،البطالة ،املوت...اخل.

-

املسامهة يف اعادة توزيع املداخيل.

-

ختفيف املخاطر االجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء واملعرضني للخطر.

-

دعم النمو االقتصادي والقضاء على األزمات االقتصادية.

 -1-4األخطار اليت تغطيها احلماية االجتماعية :ميكن امجال أهم املخاطر اليت تغطيها احلماية االجتماعية حسب تطبيقاهتا األوىل فيما
يلي:8
-

التأمني االجتماعي ضد اصاابت العمل.

-

التأمني االجتماعي ضد الشيخوخة والعجز.

-

التأمني االجتماعي ضد الوفاة والتيتم والرتمل.
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-

التأمني االجتماعي ضد البطالة.

 -2نشأة احلماية االجتماعية يف اجلزائر :عرفت احلماية االجتماعية يف اجلزائر منذ االستقالل اىل يومنا هذا تطورا كبريا جتسد من
خالل العديد من التنظيمات والقرارات واإلجراءات اليت مت اختاذها وميكن تلخيصها وفق املراحل الثالث التالية:9
 -1-2مرحلة النشأة  1962اىل  :1970يف سنة  1962تعرضت العديد من صناديق الضمان االجتماعي اليت كانت مسرية من طرف
مؤسسات فرنسية اىل التدمري من طرف منظمة اجليش السري ،األمر الذي أدى ابلسلطات اجلزائرية التدخل سنة  1963حبيث قامت
بتجميع هيئات النظام العام والصناديق املهنية اليت مت دجمها يف ثالث صناديق جهوية وهي:
-

الصندوق الوطين للتأمينات ضد الشيخوخة .CAAV

-

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي .CNSS

-

الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية .CNAS

 -2-2املرحلة الثانية  1970اىل  :1983يف هذه املرحلة أخذ الضمان االجتماعي صبغة جزائرية ومتيزت هذه املرحلة بـ:
-

انطالق املخطط الوطين للتنمية سنة  1970هبدف زايدة التشغيل وحتسني الظروف املعيشية لألفراد من دخل ،ملبس ،مسكن
الئق ،توفري الصحة والتعليم...يقابل هذا ارادة سياسية يف توفري احلماية االجتماعية للعمال ودويهم.

-

يف سنة  1973مت االعتماد على برانمج العمل الصحي واالجتماعي.

-

يف سنة  1976متيز االقتصاد اجلزائري حبالة من االستقرار والنمو االقتصادي االجيايب الذي انعكس اجيابيا على احلالة االجتماعية
لألفراد ،مت انشاء عدة مرافق صحية واتبعت سياسة الصحة اجملانية.

وما جتدر االشارة اليه ان هذه االجراءات بقيت انقصة ومل تعد تكفي امام االختالالت االقتصادية من جهة والتطور احملسوس يف النمو
الدميغرايف من جهة اخرى.
 -3-2املرحلة الثالثة  1983اىل يومنا هذا :يف هذه املرحلة جاءت تشريعات وأطر جديدة وإجراءات وتعديالت بشكل دائم ومستمر
يف سياسة النمو االجتماعي واالقتصادي إلعطاء النظام أكثر فعالية يف االقتصاد يتالءم والتطور احلضاري والتكنولوجي للبالد تطور وضعية
احلماية االجتماعية يف اجلزائر.
ففي جويلية  1983جاءت تشريعات إبنشاء ثالث صناديق ال تزال تنشط حلد الساعة وهي:
-

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال األجراء  :CNAS10مت انشاءه مبقتضى مرسوم  223/85املؤرخ بتاريخ 20
أوت  1985املتعلق ابلتنظيم االداري للتأمينات ،11ويشمل العمال الذين يتقاضون األجور بصفة عامة ،وكذا بعض الفئات
األخرى :املعوقني ،اجملاهدين ،...حيث تقتطع نسبة من أجور العمال لتغطية النفقات النامجة عن مرض أو حوادث العمل.
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الصندوق الوطين للتقاعد  :CNR12مت انشاءه مبقتضى مرسوم  223/85املؤرخ بتاريخ  20أوت  1985وقد حدد قانون

-

 92/07املؤرخ يف  07جانفي  1992مهام ووظائف هذا الصندوق حبيث هتتم هذه اهليئة بتسديد مستحقات فئة املؤمنني الذين
أحيلوا اىل التقاعد.
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء  :CASNOS13هذا الصندوق خاص أبصحاب احلرف وأرابب

-

العمل وبصفة عامة كل من ميلك حمل جتاري فهو ملزم بتسديد اشرتاكاته لضمان االستفادة من التعويضات عند املرض أو التعرض
حلادث عمل وكذا احلصول على التقاعد.
ويف سنة  1992مت اثراء تلك التشريعات بتعديالت جديدة طبقت سنة  ،1994ختص البطالة ،التقاعد من خالل توسيع جمال الصندوق
الوطين للتقاعد الذي أصبح يتضمن اضافة اىل التقاعد العادي ،التقاعد املسبق .أما فيما خيص البطالة فقد انشأ صندوق خاص ابلتامني
ضد البطالة  CNAC14حبيث مت انشاؤه يف فرتة متيزت بضغط اجتماعي كبري انتج عن اقفال عدد كبري من املؤسسات وتسريح عماهلا.
ونظرا للشكاوي املتعددة ملختلف الصناديق على عدم الشفافية من طرف الصندوق ( )CNASيف عملية قبض االشرتاكات فإنه تقرر منذ
 2006إبنشاء وتنظيم صندوق وطين للقبض والتحصيل االشرتاكات للتأمينات االجتماعية ( )CNRSSوتوزيعها على الصناديق
املعنية.
 -3وضعية احلماية االجتماعية يف اجلزائر :يتميز نظام احلماية االجتماعية اجلزائري بـ:15
-

توحيد األنظمة املرتكزة أساسا على التضامن والتوزيع.

-

التأمني اإلجباري جلميع العمال واملوظفني وغري املوظفني.

-

توحيد القوانني املتعلقة حبقوق والتزامات املستفيدين.

كما يشمل نظام احلماية االجتماعية يف اجلزائر مجيع فروع الضمان االجتماعي املنصوص االتفاقيات الدولية ،وهي التأمني الصحي ،أتمني
األمومة ،والتأمني ضد العجز ،والتأمني على الوفاة ،أتمني على احلوادث واألمراض املهنية ،والتقاعد والتأمني على البطالة واملنح العائلية،
وسنتطرق يف هذا املبحث لكل هذا العناصر.
 -1-3جمال احلماية االجتماعية يف اجلزائر :ان منظومة احلماية االجتماعية يف اجلزائر تتكون من مخسة صناديق وهي:
 CNRSS،CNAC،CASNOS،CNR،CNASوتغطي األخطار التاليـة:
-1-1-3التأمني على املرض ،األمومة :هناك صيغتان للتكفل مبصاريف العالج الطيب للمؤمن أو لذويه ومها:
-

أن يسدد املعين مصاريف العالج مث يطلب التعويض لدى الصندوق املؤهل إقليميا.

-

أن يقصد املؤمن أو ذوي احلقوق املصاحل الطبية والصيدلية اخلاصة أو العمومية اليت تربطها اتفاقيات مع الصندوق لالستفادة
اجملانية من العالج ومتطلباته حيث ال يدفع املعنيون أي تكلفة.

وخيتلف مستوى األداء حبسب اخلطر املغطى وطبيعة العالج:
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التأمني على املرض :ختتلف نسبة التعويضات حسب القانون الساري من  %80إىل  ،%100حبيث تطبق نسبة % 80

أ-

ابلنسبة للعمال والعمال الغري أجراء ملختلف التعويضات على املرض والدواء ،إضافة للمعاجلة ابحلمامات املعدنية واملعاجلة املتخصصة
على املنتوجات الصيدالنية .كما تطبق نسبة  %100ابلنسبة للعمال األجراء الذين يثبتون انتمائهم للتعاضدية العامة للعمال.
) (METUELاليت تتكفل إبكمال  % 20املتبقية .أما النسبة للعمال غري األجراء فيجب أن يثبت املريض إصابته أبحد األمراض
التالية :السل جبميعه أنواعه ،األمراض العصبية ،أمراض السرطان ،أمراض الدم ،ارتفاع ضغط الدم اخلبيث ،أمراض القلب واألوعية
الدموية ،األمراض العضلية ،أمراض الدماغ ،أمراض الكلى ،أمراض املفاصل املزمنة وااللتهابية ،الروماتيزم ،الربو ،الشلل السكري ،أمراض
الغدد املعقدة ،التهاب املعي الغليظ النزيفي.
ب-

التأمني على األمومة :تعوض بنسبة  % 100كل املصاريف املتعلقة على أساس ما حيدده القانون وذلك يف ما يتعلق ابملصاريف

الطبية والصيدالنية ،مصاريف إقامة األم واملولود يف املستشفى ملدة أقصاها مثانية أايم ،وختفض هذه النسبة إىل  % 80يف احلاالت
التالية :اإلعالم حبالة احلمل واملعاينة الطبية للضمان االجتماعي املعنية قبل ستة أشهر على األقل من اتريخ الوضع.
جيب على احلامل إجراء بعض الفحوص الطبية اليت تسبق الوالدة أو اليت تلجأ هلا:16
-

فحص طيب كامل قبل انتهاء الشهر الثالث من احلمل (تقدمي الواثئق الالزمة).

-

فحص خالل الشهر السادس من احلمل (تقدمي الواثئق الالزمة).

-

فحصان خمتصان أبمراض النساء أحدمها قبل أربعة أسابيع من الوضع والثاين بعد مثانية أسابيع من الوضع.

 -2-1-3التأمني عن العجز :حيدد املبلغ السنوي ملعاش العجز  %80من الدخل السنوي اخلاضع لالشرتاك ويساوي حوايل مثاين مرات
من الدخل السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون).(S.N.M.G
يف حالة عدم التمكن من حتديد الدخل اخلايل للضريبة يتم اللجوء وطبقا للتشريع اخلاص ابلضمان االجتماعي إىل رقم األعمال اجلبائي وال
يقل حاليا املبلغ السنوي ملعاش العجز عن  % 80من املبلغ السنوي لألجر الوطين األدىن املضمون.
 -3-1-3التأمني على الوفاة :يقدر مبلغ الوفاة حسب املادة  48من القانون  11-83ابثين عشر ) (12مرة مبلغ آخر أجر شهري
يف املنصب ،وأضافت الفقرة الثانية من نفس املادة على أنه ال جيوز يف أي حال من األحوال أن يقل هذا املبلغ عن إثين عشر مرة قيمة املبلغ
الشهري لألجر الوطين األدىن املضمون ،وتدفع منحة الوفاة دفعة واحدة حسب الفقرة الثالثة من املادة  48ويف كل احلاالت ال ميكن أن
يقل عن احلد األدىن).(S.N.M.G
 - 4-1-3التأمني على الشيخوخة :حيسب معاش التقاعد عى أساس ثالث نقاط:
أ -عدد سنوات االشرتاك :لالستفادة من معاش التقاعد ميكن للعامل االعتماد على مجيع الفرتات اليت قضاها يف النشاط املأجور أو غري
املأجور على شرط تسديد كل اشرتاكاته .وحساب معاش التقاعد يقوم كل من الصندوق الوطين للتقاعد  CNRوالصندوق الوطين
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للضمان االجتماعي لغري األجراء

 CASNOSكل واحد فيما خيصه االعتماد وتصفية حقوق وذلك حسب عدد سنوات

االشرتاكات املسددة مبوجب كل من النظامني.
ب -نسبة االستحقاق السنوي القابل للتصفية :لكل سنة اشرتاك معتمدة تساوي السنة احملددة بـ  %2.5من الدخل السنوي اخلاضع
لالشرتاك الذي أيخذ كأساس حلساب املعاش .وال بد أن يدرج ضمن هذا احلساب خمتلف القوانني والتشريعات اخلاصة ابحلاالت
كاجملاهدين ،أبناء الشهداء ومعطويب احلرب
ت -أساس حساب املعاش :يتكون األساس الذي يعتمد كقاعدة حلساب معاش التقاعد من املعدل احملسوب من مجيع السنوات العشر
ليت تلقى فيها أفضل املداخيل السنوية اخلاضعة لالشرتاك.
وحيتسب وفقا ملا أشري له سابقا ،كما أن العامل األجري عليه أن يثبت دفع اشرتاكات  32سنة من النشاط من بينها  10سنوات
احتسبت على أساس احلد األقصى من االشرتاك .أما ابلنسبة للتاجر فعليه أن يثبت مخسة عشر سنة من االشرتاك على األقل .حيدد
القانون نسبة  % 75من األجر السنوي الوطين األدىن املضمون كأقل تقدير ،ويصل إىل  % 80من  SNMGبتحقيق الشروط
السابقة.كما حتدد معاشات التقاعد للمجاهدين اليت تساوي مرتني ونصف  2.5مبلغ األجر الوطين األدىن املضمون.
  - -التأمني على حوادث العمل و األمراض املهنية :إن املشرع اجلزائري وعيا منه ابلدور األساسي الذي يلعبه العامل يف تنميةالبالد اقتصاداي واجتماعيا ،فكر يف ضمان محاية أكثر للعامل من األخطار العديدة الناجتة عن حوادث العمل واألمراض املهنية ،انطالقا
من املبدأ "إنه ال ميكن تنميه بدون أن يكون الغاية منها هي اإلنسان وأن ال يفضل شيء على حياة وصحة العمال" .17يف هذا اإلطار
اعترب املشرع حادث عمل كل حادث أجنزت عنه إصابة بدنية انجتة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ يف إطار عالقة العمل ،18أما
األمراض املهنية فقد أقر املشرع على اعتبار أمراض مهنية كل أمراض التسمم والتعفن واالعتالل اليت تعزي إىل مصدر أو بتأهيل مهين
خاص ،وحتدد قائمة األمراض ذات املصدر املهين احملتمل وقائمة األشغال اليت من شأهنا أن تتسبب فيها وكذا مدة التعرض للمخاطر
املناسبة لكل مدة األعمال مبوجب التنظيم.
 -6-1-3التأمني على البطالة :أن قضية التأمني على البطالة تنحصر يف األجراء املنتمني للقطاع االقتصادي الذين يفقدون عملهم
بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية بتقليص عدد العمال أو إلهناء نشاط املستخدم.19
وجيب لالستفادة من اداءات التأمني عن البطالة أن تتوفر يف اجلري الشروط التالية:
-

أن يكون منخرطا يف الضمان االجتماعي مدة إمجالية قدرها  3سنوات على األقل.

-

أن يكون مثبتا يف اهليئة املستخدمة قبل التسريح.

-

أن يكون مسددا الشرتاكاته ابنتظام منذ  6أشهر على األقل.

-

أن ال يكون قد رفض عمال أو تكوينا حتويليا قصد شغل منصب.

-

أن يرد امسه يف قائمة العمال الذين مت تسرحيهم يف إطار تقليص العمال أو انتهاء نشاط صاحب العمل
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-

أن يكون مقيما يف اجلزائر

-

أن يكون مسجال كطالب عمل لدي املصاحل املكلفة ابلتشغيل منذ شهرين بناءا على ما جاء به القانون  07/98املعدل للمرسوم
التنفيذي  11/94الذي كان ينص على مدة ثالثة أشهر.20

وحيسب اجلر الشهري للبطال وفق للقاعدة التالية:21
(األجر الصايف الشهري املتوسط  +األجر الوطين األدىن املضمون) 2/

ويرتتب على قبول األجري يف نظام التأمني على البطالة من احلقوق التالية :احلق يف جمموع األداءات للضمان االجتماعي املستحقة لألجراء
 التعويض الشهري عن البطالة  -أداءات عينية للتأمني عن املرض واألمومة  -املنح العائلية  -اعتبار فرتة التكفل ابلنسبة لنظام التامني عنالبطالة كفرتة نشاط لدي نظام التقاعد -االستفادة من رأمسال الوفاة لفائدة ذوي احلقوق.
وحيدد تعويض التامني على البطالة ملدة  3سنوات كما ذكران وذلك بتطبيق النسب التنازلية التالية:
  %100من األجر املرجعي خالل الربع من مدة التكفل.  %80من اآلجر املرجعي خالل الربع الثاين من مدة التكفل.  %60من األجر املرجعي خالل الربع الثالث من مدة التكفل.  %50من اآلجر املرجعي خالل الربع الثاين من مدة التكفل.ويتحمل نظام التامني على البطالة االلتزامات املرتتبة على املستخدم يف جمال الضمان االجتماعي ،وذلك بنسبة  %15من األجر الوطين
املضمون.22
  - -املنح العائلية :إن اجلزائر اعتمدت نظام املنح العائلية منذ االستقالل وكانت مقدمة من طرف املستخدمني و نظرا للفوارقالسائدة قررت االعتماد املعدل املوحد للقضاء عليه ابتداء من القانون األساسي للعمل  SGTلسنة  1978حيث كان هناك (نظام عام
لألجراء ،نظام القطاع ألفالحي ،نظام اخلواص).
أما متوين" املنح العائلية " كانت إىل غاية سنة  1994تدفع من طرف املستخدمني عن طريق اشرتاك اتبع لألجور املقدمة ونظرا لالختالل
اليت عرفتها هذه الشعبة يف بداية السبعينات قررت الدولة اخذ متوينها على عاتقها إنطالقا من جانفي.
  - -منحة التمدرس :تؤخذ على األطفال الذين يفوق سنهم  6سنوات مببلغ  800دينار عن األطفال اخلمسة األوائل و400عن كل طفل إضايف إذا كان الفرد يتلقى اجر اقل من  15000دينار ويف حالة العكس فهو يتلقى فقط  400عن كل طفل،
مع العلم أن منحة التمدرس تدفع مرة واحدة كل سنة وتكون مربرة بشهادات مدرسية.23
ونشري أخريا إىل أن املزااي واألداءات املستحقة اليت تدفعها صناديق الضمان االجتماعي املعنية معرضة للتقادم إذا مل يقم صاحبها بطلبها
(مدة التقادم ابلنسبة لألداءات العينية ومنحة الوفاة هي أربع سنوات ،مخس سنوات ابلنسبة للمعاشات والعجز).
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 -2-3احلالة املالية للحماية االجتماعية يف اجلزائر :يعترب التمويل عن طريق االشرتاكات الركيزة األساسية إلرادات نظام احلماية ،يف عام
 2006و  2010اجريت اإلصالحات من خالل قانون املالية وأدخلت مصادر متويل جديدة من ايرادات (الضرائب واجلباية البرتولية وكل
منتوج ينفق على األمن االجتماعي) .وحاليا تتكون مصادر التمويل من العناصر التالية:24
 -1-2-3التمويل عن طريق االشرتاكات :تعىن فكرة االشرتاكات االجتماعية مسامهة كل مؤمن اجتماعي يف متويل الضمان االجتماعي
قبل االستفادة من احلماية االجتماعية وهذا ما يفسر وجود عالقة بني قيمة مسامهته واخلدمة االجتماعية وحدد معدل االشرتاك يف جانفي
 2011بـ %35من الدخل .مقسم على النحو التايل  %9من دخل العامل %25 ،تدفعه املؤسسة و %0.5حصة صندوق اخلدمات
االجتماعية و %0.5حصة السكن ،كما هو مبني يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)01معدل االشرتاك يف احلماية االجتماعية يف  1جانفي 2011
أرباب العمل
والمستخدمين

المعدل

حصة صندوق الخدمات
االجتماعية

العامل األجير

تأمينات اجتماعية

14,00 %

-

1,50 %

12,5 %

1,25 %

-

-

1,25 %

حوادث العمل واألمراض
المهنية

17,25 %

0,50 %

6,75 %

10,00 %

التقاعد

1,5,00 %

-

0,50 %

1,00 %

تأمين البطالة

0,50 %

-

0,25 %

0,25 %

التقاعد المسبق

0,50 %

0,50 %

-

-

السكن االجتماعي

35,00 %

1,00 %

9,00 %

25 ,00%

المعدل

املصدرhttp://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_algerie.html:

 -2-2-3التمويل عن طريق الضرائب :وهنا يربز الدور الذي تقدمه الدولة للحماية االجتماعية من خالل متويلها املعترب واملتمثل يف
امليزانية االجتماعية اليت ختصصها من امليزانية املالية لكل سنة ،عن طريق الضرائب اليت تقتطعها الدولة واجلماعات احمللية من األفراد واملؤسسات
وجزء آخر من ارادات الدولة يف شكل مساعدات (الضمان االجتماعي) .كل هذا من أجل توفري احلماية االجتماعية للمواطنني ،حماربة
الفقر ،حتسني األوضاع املعيشية لألفراد .ومن بني القرارات الصائبة اليت وضعت يف منأى عن األزمة املالية ،القرار التارخيي الذي اختذه فخامة
رئيس اجلمهورية مبناسبة الذكرى املزدوجة لتأميم احملروقات وأتسيس االحتاد العام للعمال اجلزائريني يف  24فيفري  2006ليتبىن نظام تقاعد
قائم على املبدأ التوزيعي والتضامين يف اجلزائر وتدعيم متويله بـ  %2من اجلباية الناجتة عن احملروقات .25كما سجلت النفقات االجتماعية
" جملة البحوث االقتصادية املتقدمة " جامعة الشهيد محة خلضر .الوادي .اجلزائر .العدد  02جوان .2017

73

تحليل واقـع الحماية االجتماعية في الجزائر

للدولة معدل منو سنوي قدره  %18خالل الفرتة  2008 -1999وذلك بعدما تضاعفت أبكثر من  04مرات مقارنة لعام ،1999
ويعود هذا االرتفاع اىل تكفل ميزانية الدولة بفئات السكان احملرومة وذلك من خالل أجهزة احلماية االجتماعية(الشبكة االجتماعية ،ترقية
مناصب الشغل...اخل) وكذا تطبيق اصالحات فيما خيص األسعار .26ومثتلت التحويالت االجتماعية يف ميزانية الدولة يف:
 الدعم املوجه للسكن حبيث تضاعفت املساعدات املالية ابلنسبة هلذا الفرع حبوايل ثالت مرات بني عامي  2008 -2000منتقلةمن  68مليار دج اىل  209.6مليار دج خالل هذه الفرتة
 الدعم املوجه للعائالت انتقل من  47مليار دج يف عام  2000اىل  206مليار دج يف عام  2007وبـ  410مليار دج يف عام.2008
 الدعم املوجه للمتقاعدين بلغت املبالغ املخصصة هلذا الفرع  115مليار دج يف عام  2008مقابل  100مليار دج عام 2007و  71مليار دج يف عام .2006
 الدعم املوجه للصحة والذي ارتفع بـ  140مليار دج يف عام  2008مقابل  108مليار دج يف عام  2007و  71مليار دجيف عام .2006
 الدعم املوجه للمجاهدين انتقل من  90مليار دج عام  2007اىل  110ماليري دج يف عام .2008 الدعم املوجه للمحرومني ،املعاقيني وذوي املداخيل الضعيفة جياوز  100مليار دج.ويف اجملموع تقدر بـ  1083.273مليار دج التحويالت االجتماعية اليت ختصصها الدولة يف عام .2008
كما توجد مصادر أخرى لتمويل احلماية االجتماعية تتمثل يف:27
 اإليرادات من االستثمارات من قبل الضمان االجتماعي.-

املسامهات اليت يدفعها أرابب العمل للتأمني ضد البطالة والتقاعد املبكر.

 الزايدات والرسوم املتأخرة وغريها من العقوابت ضد أرابب العمل واملوظفني غري املوفني ابلتزاماهتم القانونية جتاه الضمان االجتماعي. -4املشاكل املطروحة على منظومة احلماية االجتماعية يف اجلزائر :تندرج قواعد احلماية االجتماعية املتفق عليها ضمن منظور
مواصلة ترقية الشغل املر الذي أدى اىل ارتفاع منتظم إليرادات مؤسسة الضمان االجتماعي مث طرح مشكلة التوازن املايل للضمان
االجتماعي ويعود ذلك اىل عدة نقاط:28
 -1-4األعباء اليت تتحملها منظومة الضمان االجتماعي :لقد أدت التحوالت اليت حدثت على املستوى االقتصادي واالجتماعي اىل
آاثر اجتماعية تتحمل منظومة الضمان االجتماعي أعباءها املباشرة وغري املباشرة هنا يكمل سبب العجز الرئيسي حيث مل يرفق فتح الضمان
االجتماعي وتوسيعه بتوسيع موارده ومصادره وهو ما يربز تزايد عدد املؤمنني غري املشتغلني ،يف احلني الذي يرتاجع فيه عدد املشرتكني يف
كافة الصناديق وكذا عدد املمتنعني عن دفع االشرتاكات.
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 -2-4نقائص تنظيمية وتسريية ملؤسسات احلماية االجتماعية :واملتمثلة يف:
 غياب حماسبة حتليلية تسمح بتقدير تسيري ايرادات والنفقات حسب نوع املؤمنني اجتماعيا وحسب نوع اخلطر قصد حتديد أسبابالالتوازانت.
-

االحنراف يف الضمان االجتماعي والتكفل ابلوظائف اليت تقع على عاتق الضمان االجتماعي ابلزايدة يف عدد الصناديق األمر
الذي يؤدي اىل ارتفاع نفقات التسيري.

 ضعف منظومة االحصاء اليت ال تقدم املعطيات الصحيحة وأتخرها عن مسايرة النتائج. ضعف كفاءة عمال مؤسسات احلماية االجتماعية. أتخر معاجلة امللفات خصوصا على مستوى الوكاالت. -3-4املشاكل اليت يطرحها النشاط االجتماعي للدولة :تكمل املشكلة اجلوهرية يف هذا االطار حول االمكانيات املالية للدولة من
أجل صيانة وحتسني املستوى املايل للخدمات املقدمة ،حبيث من أهم ما تواجهه منظومة احلماية االجتماعية عرب امليزانية االجتماعية للدولة
هي عدم االستعمال العقالين ملوارد امليزانية يف ضمان اخلدمة للسكان احملتاجني فعال .ومن بني النقائص اليت تتميز هبا هذه امليزانية ما يلي:
 نقص التنسيق بني خمتلف الربامج واستفادة بعض الفئات أكثر من األخرى. حتديد املستفيدين الفعليني. العمل االجتماعي للدولة ليس حمددا فقط من الناحية املادية بل هناك اجلانب املعنوي. غياب التقييم الدوري وابلتايل عدم االستفادة من األخطاء السابقة. -4-4اتساع رقعة االقتصاد غري رمسي :تشري األرقام التقريبية ابلنسبة لعدد الناشطني يف السوق املوازية ببالدان ،إىل  61.500اتجر غري
شرعي ،ينشطون عرب  761سوقا موازية يف حصيلة لوزارة التجارة إىل غاية  31ديسمرب  .2011وبعد هذا العدد الكبري للناشطني يف
السوق املوازية لبالدان امرا خطريا على االقتصاد الوطين من الناحية االقتصادية واالجتماعية ويكفي يف هذا الشأن أن نذكر بعض من آاثره
السلبية:
 -1-4-4من الناحية االقتصادية :انتشار الفساد االداري يف النظام املصريف ،خسارة الدولة ماداي من جراء التهرب الضرييب ،اختالل يف
العرض والطلب (انتشار املضاربة) ،اختالل ميزان املدفوعات ،اختالل امليزان التجاري...اخل.
 -2 -4-4من الناحية االجتماعية :يعترب االقتصاد الرمسي عامل رئيسي لرفاهية األيدي العاملة غري أنه ال يكفي كون العامل يستغل
بطريقة تعسفية من طرف صاحب العمل من انحية ارهاقه وعدم التصريح به لدى هيئات احلماية االجتماعية ،اضافة اىل ذلك فهو يؤثر
سلبا على مداخيل الضمان االجتماعي من خالل التهرب الضرييب هذا من جهة ،ويقلل من نسب االشرتاك من جهة أخرى ،األمر الذي
جيعل الضمان االجتماعي عاجزا أمام متويل خمتلف صناديق احلماية االجتماعية وغري قادر على متويل قطاع الصحة ،فتنتشر األمراض من
جراء اخلدمات املتدنية وارتفاع األسعار كل هذا يؤدي اىل ضعف احلماية االجتماعية وانتشار الفقر.
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خامت ـ ـة:
إن احلديث عن احلماية االجتماعية يفرض نفسه يف ظل الظرفية الدولية احلالية أكثر من ذي قبل ،سواء ابلنسبة لدول الشمال أو
اجلنوب ،وان البحث عن سياسات جديدة لبلورة أنظمة مالئمة للحماية االجتماعية واقع ال مفر منه ،وقد خلصت الورقة البحثية اىل جمموعة
من االستنتاجات والتوصيات تتمثل يف:
• االستنتاجـات:
من خالل ما متّ تناوله يف الورقة البحثية ميكن ذكر االستنتاجات اليت خلص اليها الباحثني:
 أن احلماية االجتماعية ال تقتصر فقط على حتقيق األمن االجتماعي وإمنا ميكن اختاذها أيضا كوسيلة للتأثري على اهليكل السكاين(أعباءاألمومة وغريها) كما ميكن اعتبارها وسيلة للتأثري على التوزيع املهين للسكان.
 لتطبيق احل ماية االجتماعية البد من توفر أموال تغطي نفقاته االدارية وسد مبالغ االعاانت اليت تقدمها لألفراد املستخدمني. الدولة اليت ال حتقق منو اقتصادي اجيايب ومستمر وال تتمتع بتنمية اقتصادية ال تستطيع أن تساهم يف احلماية االجتماعية وان إحساسالفرد ابألمان االجتماعي يزيد من مردودية املنظمة ومن خالله تتحقق التنمية االقتصادية.
 أن احلماية االجتماعية صارت حمددة للوضع االجتماعي واالقتصادي وحىت السياسي ،وابلتايل فإن وضعية سوق العمل ونظام احلمايةاالجتماعية هو احملدد لدور الدولة وقوهتا ،ودور وقوة الفاعلني اخلواص فيها.
 ان زايدة املنافسة العاملية تزيد من التكاليف اخلاصة ابلعمال األمر الذي جيعل املؤسسات تتهرب من التزاماهتا اجتاه الضمان االجتماعيفال تصرح عماهلا وان صرحت ال تصرح على اجلميع األمر الذي يؤدي اىل توسيع نطاق االقتصاد غري الرمسي.
 إن منظومة احلماية االجتماعية يف اجلزائر شاملة وتعد من بني األكثر تكامال يف القارة اإلفريقية والوطن العريب خاصة بعد العصرنة اليتعرفتها خالل العشرية األخرية.
• التوصيـ ـات :من أجل معاجلة املشاكل املطروحة على منظومة احلماية االجتماعية يف اجلزائر يوصي الباحثان مبا يلي:
-

حماولة اجياد مصادر للتمويل جديدة تثري منظومة احلماية االجتماعية مع االستغالل األمثل للمصادر اليت لدينا.

-

حماربة القطاع غري الرمسي.

-

تكييف منظومة احلماية االجتماعية مع تطور الوقائع االقتصادية واالجتماعية للبلد.

-

تكوين عمال الضمان االجتماعي مبا خيدم منظومة احلماية االجتماعية.

-

توعية املستفيدين من احلماية االجتماعية وذلك بتحسيسهم أبمهية هذا النظام يف حياهتم اليومية حتفيزهم للقيام ابلتصريح على
نشاطاهتم وأجورهم وكذلك االنتساب اىل الضمان االجتماعي.

-
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-

تطوير منظومة االتصال لتسهيل العمل بني مؤسسات احلماية االجتماعية واملواطنني.
املالحـ ـ ــق:
اجلدول رقم ( :)02نسبة اإلنفاق العام على احلماية االجتماعية من الناتج احمللي اإلمجايل ابستثناء الفائدة الصحية
2006

2005

2004

2003

2002

2001

السنة

4.8%

5.1%

5.4%

5.3%

5.8%

5.3%

المعدل

املصدر:

http://www.ilo.org/

اجلدول رقم ( :)03التوازن املايل ملنظومة احلماية االجتماعية  /الوحدة :مليون دج

املصدر :وزارة التشغيل ،العمل والضمان االجتماعي.
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in the Arab States:from Shared Policy and Research - H.Sholkamy & K. Hallez, Social Protection5
to Coordinated Efforts, UNESCO, p12. Challenges
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