قانون  ١٢٧لسنة ٢٠١٤
والخاص بشأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلحاين والعاملين بالزراعة :دراسة نقدية

فريق البحث

ياسمين معتز
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ندي القوني

ورقة سياسات
إنه في يوم  ١٨سبتمبر عام  ،٢٠١٤وبعد ما يقرب من أسبوع واحإد من الحإتفال بعيد الفلحا ،أصصصدر الرئيصصس المصصصري
عبد الفتاحا السيسي قانون رقم  ، ١٢٧الخاص بتوسيع مظلة التأمين الصصصحي لتشصصمل الفلحإيصصن والعصصاملين بمجصصال الزراعصصة
الغير مؤمن عليهم من قبل أي جهات أخري.
تستند هذه الورقة إلي دراسة قام بها فربق البحث ،تتطرق إلي وطريقة تنفيذ القانون علصصى أرض الواقصصع ،وتتبصصع المرحإلصصة
الولى من تنفيذه  ،وذلك من خلل إجراء مقابلت مع الفئصصات المسصصتهدفة مصصن القصصانون وتشصصمل فلحإيصصن وعمصصال زراعييصصن
وقيادات نقابية ،ونشطاء في مجال حإقوق الفلحإين ،والعاملين في القطاع الصحي والزراعصصي الحكوميصصة فصصي القصصاهرة وفصصي
قرى وردان ،وأبو غالب ،وأم دينار بمحافظة شمال الجيزة فيما بين  ٧يونيو و  ٣٠سبتمبر  .٢٠١٦وتهدف الدراسصصة إلصصى
توثيق دقيق وتحليل شامل لثار سياسصصات الرعايصصة الصصصحية الصصصادرة حإصصديثا ،والصصتي تؤثرمباشصصرة علصصى حإيصصاة المزارعيصصن
المصريين والعاملين بمجال الزراعة في أعقاب ثورة  ٢٥يناير.
وقد أأجريت الدراسة بمنحة من الجامعة المريكية فصصي بيصصروت ،وتحصصت مظلصصة مشصصروع "رفاهيصصة الريصصف :مفتصصاحا للمصصن
الغذائي والعدالة الجتماعية في العالم العربي" ،وقد كانت المنحة تدار من قبل مركز البحوث الجتماعيصصة ،التصصابع للجامعصصة
المريكية في القاهرة ،كما أجريت البحاث الميدانية بالشراكة مع الجمعية المصرية للحقوق الجماعيصصة .و تنصصاقش الدراسصصة
ثلثة محاور رئيسية ،ففي المحور الول ،وبعد تقديم لمحة تاريخية عن توفير الرعاية الصحية في مصر والتحصصولت فصصى
نظام التأمين الصحي ،نلقي الضوء علي العملية السياسية التي أدت إلى إصدار القصصانون ،خاصصصة السصصياق السياسصصي المحصصدد
الذي تم من خلله تمرير القانون من أجل فهم الدوافع السياسية التي أثرت علي صصصدوره .فيمصصا تنصصاقش فصصي الجصصزء الثصصاني،
المرحإلة الولى من تنفيذ القانون الجديد من حإيث التغطية ،وآلية التواصل والتمويل والنتائج المتوقعة منه.
وفي الجزء الثالث ،تختم الدراسة بتسجيل مجموعة من التوصيات والتي قد تؤدي إلي تعزيز استفادة الفئصصة المسصصتهدفة مصصن
القانون ،المر الذي بدوره سيعزز من الحقوق الصحية للمزارعين والمزارعات والعاملين بالمجال الزراعصصي القصصل حإظصصا
في المناطق الريفية بمصر.
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النشطة البحثية:
تتضمنت النشطة البحثية الخاصة بالدراسصصة مراجعصصة الدبيصصات العلميصصة ذات الصصصلة ،وجمصصع الصصصدارات غيصصر الرسصصمية،
وتنظيصصم مائصصدة مسصصتديرة ،وإجصصراء مقصصابلت معمقصصة مصصع مستشصصارين سياسصصيين ،ومصصوظفي الدولصصة ،والبصصاحإثين ،والناشصصطين،
والعاملين في المنظمات غير الحكومية من ذوي الخبرة في مجال التصصأمين الصصصحي ،وأيضصصآ إجصصراء دراسصصة الميصصداني فصصي
مناطق أبو غالب ،وأم دينار ،ووردان.
وقد قمنا بإستخدام أساليب بحثيصصة كيفيصصة فصصي القصصرى السصصابق ذكرهصصا ،حإيصصث شصصملت التصصي :الملحإظصصة المباشصصرة،الملحإظصصة
بالمشاركة ،والمناقشات الجماعية ،والمقابلت المعمقة.
وبالضإافة إلى ذلك ،قمنا بزيارة وملحإظة التفاعلت اليومية بين ساكني القري ومسصصؤولي الدولصصة فصصي الوحإصصدات الصصصحية
المحلية والجمعيات التعاونية الزراعية.
نتائج الدراسة:
هناك العديد من الدروس الهامة التي تنبثق من هذا التحليل وذلك فيما يخص الستفادة من القانون ووسائل تطبيقه.
أول ،يتعارض القانون مع الرؤية الشاملة لوزارة الصصصحة والسصصكان فيمصصا يخصصص تنفيصصذ التغطيصصة الصصصحية الشصصاملة لجميصصع
المواطنين المصريين بغض النظر عصصن مهنتهصصم أو خصائصصصهم الديموغرافيصصة ،فصصإنه إذا مصصا تصصم تنفيصصذه بكفصصاءة ،فصصإن الميصصزة
الرئيسية للمستفيدين من القانون الجديد هي أنه سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى أطبصصاء أخصصصائيين وإستشصصاريين فصصي كصصل
من القطاعين العام والخاص الذين تتعاقد معهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ،مما يوفر لهم بعض الحماية الصصصحية وحإصصتى
تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة المتوقع تنفيذها من قبل وزارة الصحة والسكان.
ثانيا ،لم يتم البحث بشكل كافي في التكلفصصة والحاجصصة للمشصصروع لتحديصصد جصصدوى المشصصروع وتنفيصصذه مصصن قبصصل أجهصصزة الدولصصة
المختلفة ،حإيث كشفت المقابلت التي أجريناها عن أن الرئيسالمصري الحالي قد أصدر القانون دون التشاور مصصع الجهصصات
الحكومية المعنية ،ونتج عن ذلك عدم وجود آلية تنفيذ تكفل تطبيق القانون.
ثالثا ،اللية المستخدمة من قبل الحكومة المصرية للوصول إلى المستفيدين من القانون كانت قاصصصرة إلصصى حإصصد كصصبير ،ممصصا
أدي إلى إستبعاد للفلحإات والعاملت بالقطاع الزراعي ،والفلحإين بل أراضإي والمستأجرين ،والعمال الزراعيين ،وكذلك
المزارعين الذين يحملون شهادة تعليم جامعي.
وقد كانت الحإاديث الشفهية في التعاونيصصات الزراعيصصة هصصى الوسصصيلة الرسصصمية الوحإيصصدة للتواصصصل مصصع الفئصصة المسصصتهدفة مصصن
القانون ،وقد كان أولئك الذين تعرفوا على القانون في التعاونيات الزراعيصصة مصصن ملك الراضإصصي الصصذكور لنهصصم هصصم الصصذين
يترددون على التعاونيات الزراعية بشكل مستمر لستلم حإصصهم من المحاصيل الزراعية المدعومة.
وبخلف ذلك ،فقد علم المزارعين المؤهلين والعصصاملين بمجصصال الزراعصصة عصصن القصصانون مصصن خلل قصصادة النقابصصات الزراعيصصة،
ونتيجة لذلك ،لم يعلم عن القانون أحإد فى القرى التي ليس للنقابات  ،سواء من المستأجرين ،أو المزارعين المستأجرين أو
المزارعين الذين ل يملكصصون أرضإصصآ .وفصصي بعصصض الحصصالت ،كصصان الموظفصصون فصصي التعاونيصصات الزراعيصصة يقومصصون بإسصصتبعاد
المزارعين غير المؤمن عليهم الذين يحملون شهادة تعليم جامعي أو شصصهادات فنيصصة ،لنهصصم مصصن وجهصصة نظرهصصم ،ل تنطبصصق
عليهم صفة "فلحا".
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كما وجدنا أيضآ أن النساء المزارعات لديهم معلومات محدودة جدا حإول القانون وذلك لسببين رئيسصصيين .أول ،النسصصاء فصصي
العملية الزراعية في الكثير من الحإيان ل يملكون أرضإصصآ ،وثانيصصآ ،حإصصتى الحصصائزات منهصصن ل يصصذهبن للتعاونيصصات الزراعيصصة
للحصول على المحاصيل الزراعية لن تلك المهمة غالبآ ما أتعتبر وظيفة خاصة بالرجال فقط
رابعآ ،لم يكن العديد من المستفيدين من القانون على علم بكيفية المضي قدما في التسجيل في نظصصام التصصأمين الصصصحي ،فصصي
حإين كان آخرون غير قادرين على توفير الوثائق المطلوبة للتسجيل ،وعلوة على ذلك ،فإن أولئك الذين كصصانوا علصصى بينصصة
من عملية التسجيل ترددوا في المشاركة في ذلك تماما لعدة أسباب منها :غلء القساط  ،وقلة ثقتهم فصصي المرافصصق الصصصحية
العامة بشكل عام ،والعتبارات المحدودة للقانون فيما يخص عوامل الخطر المرتبطة بمهنة الفلحإة.
وبالتالي فأن النتائج التي توصلنا إليهصصا تخلصصص إلصصى أن قصصانون التصصأمين الصصصحي للمزارعيصصن ،رقصصم  ١٢٧لسصصنة  ،٢٠١٤تصصم
إصداره بشكل رئيسي من قبل دوافع سياسية لكنه يفتقر إلى البحوث ،والتمويل ،والتوافق بين مختلف أطراف القانون ،مما
يجعل من الصعب تنفيذه.
توصيات:
وبناء على نتائج هذه الدراسة ،قمنا بتجميع قائمة من التوصيات لمعالجة عيوب القانون من أجصصل تغطيصصة المزارعيصصن غيصصر
المؤمن عليهم والذين قد يكونون في حإاجة ماسة للتأمين الصحي ،وتتطلب هذه التوصيات الجهصصود الحكوميصصة بالسصصاس ،و
تشمل التي:
 -- ١تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ القانون ،والتي يقصصوم مصصن خللهصصا ممثليصصن عصصن جميصصع الصصوزارات وهيئصصات التمويصصل بتنسصصيق
جهودهم المشتركة.
 -- ٢تعزيز آلية التواصل لنظام التأمين عن طريق العلن عن ذلك ليس فقط من خلل التعاونيات الزراعيصصة ولكصصن أيضصصا
في الوحإدات الصحية المحلية و خاصة من خلل أطباء الوحإدات والمرشدات الصحيات.
 -- ٣إجراء دراسة صحية مهنية تهتم بمعالجة المخاطر الصحية المحددة من مالكي الراضإي الزراعيصصة والعصصاملين بمجصصال
الزراعة ،مع إعطاء إهتمام خاص لحإتياجات المرأة الصحية.
 - ٤جمع بيانات دقيقة حإول عدد المستفيدين المستحقين بمصصا فصصي ذلصصك المسصصتأجرين ،المزارعيصصن المسصصتأجرين والمزارعيصصن
الذين ل يملكون أراضإي والعمال الزراعيين ،وذلك لقياس مدى وصول المشروع لمستحقينه.
 -٥إجراء دراسات إستشارية تبين أهمية الزراعة كمهنة أساسية ل غني عنها لسصصكان الريصصف ،بمصصا فصصي ذلصصك أولئصصك الصصذين
يحملون شهادات سواء من الجامعات أو المدارس الفنية.
 - ٦إنشاء حإملة وطنية لصدار بطاقات هوية للمزارعات والعمال الزراعيين ،حإيث أن وجصصود بطاقصصات هويصصة ،تعصصد شصصرط
أساسي للتسجيل فى نظام التأمين الصحي الجديد.
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