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املستويات العاملية للحامية االجتامعية أعىل املستويات عىل اإلطالق، وال تزال التغطية بالضامن بلغت 

االجتامعي تتزايد. ويدأب الضامن االجتامعي، استنادا إىل االلتزام السيايس القوي والتميّز يف اإلدارة، عىل 

تغيري حياة األفراد ورسم مالمح املجتمعات يف مناطق العامل كافة.

ويلتزم مهنيو املجتمع العاملي وخرباؤه الذين يتمتعون بعضوية الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( بالعمل 

عىل استدامة الحامية االجتامعية وتوسيع نطاقها بشكل أكرب متاشياً مع أهداف منظمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

لعام 2030. وبغية تحقيق هذه الهدف الطموح، علينا أن نفهم بشكل أفضل التحديات التي نواجهها وأن نصمم 

االستجابات املالمئة. 

ولهذا السبب أعدت اإليسا هذا التقرير، الذي يسلط الضوء عىل عرشة من أهم التحديات العاملية التي تواجه أنظمة 

الضامن االجتامعي. ويستند هذا التقرير إىل البحث والتشاور مع أكرث من 280 دائرة حكومية ومؤسسة من مؤسسات 

الضامن االجتامعي حول العامل. 

وستؤطر هذه التحديات العرشة املناقشات املزمع إجراؤها خالل أبرز حدث يف مجال الضامن االجتامعي الذي ينظم 

كل ثالث سنوات — أال هو املنتدى العاملي للضامن االجتامعي لعام 2016 الذي تنظمه اإليسا. 

وإضافة إىل تسهيل الفهم األفضل لسياق الضامن االجتامعي رسيع التغري، يقدم التقرير أمثلة مثرية لالهتامم الستجابات 

ابتكارية وضعتها املؤسسات األعضاء يف اإليسا للتكيف الناجح مع التحديات املحددة. 

ويف حني تتسم التوقعات املستقبلية بشأن الضامن االجتامعي باإليجابية، فمن الجيل أن االستجابة للتحديات الحالية 

واملستقبلية تتطلب وضع مؤسسات الضامن االجتامعي مزيدا من االبتكارات وتحديد املامرسات الجيدة وإيجاد الحلول 

الناجعة واملشاركة فيها. ولتحقيق ذلك، فإن اإليسا هي منصتكم ورشيككم املفّضل. 

ويحدوين األمل أن تجدوا يف هذا التقرير تحفيزا وإلهاما، وأن يعزز انخراطكم يف جمعيتنا الفريدة. 

هانس هورست كونكولفسيك

األمني العام

تصدير
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إن الضامن االجتامعي أكرث من مجرد حق من حقوق اإلنسان األساسية، فالضامن االجتامعي يساعد 

كذلك عىل التصدي لحزمة كبرية من التحديات االجتامعية واالقتصادية، مام يفيض إىل مجتمع أكرث قدرة 

عىل املواجهة. وتتحقق هذه الغاية عندما تكون تغطية السكان بالضامن االجتامعي كافية وشاملة. 

ومل يسبق أن بلغ الوصول إىل الضامن االجتامعي هذه املستويات املرتفعة عامليا، ما أدى إىل انخفاض 

مستويات الفقر املدقع بشكل كبري. ويتبني من التقدم الكبري املحرز مؤخرا سد الفجوات التي تشوب 

التغطية الوطني بالضامن االجتامعي، ولكن تظل بعض التحديات الهامة قامئة. لذا، ال بد لألمم كافة 

أن توسع نطاق التغطية بالضامن االجتامعي، كام ورد يف أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 

2030، وكام ظهر يف اإلجراءات التي تتخذها منظمة العمل الدولية للنهوض باألرضيات الوطنية للحامية 

االجتامعية.

فجوات التغطية بالضامن االجتامعي يف سبيلها إن 
لالختفاء، فقد أُحرز تقدم كبري يف أفريقيا 

واألمريكيتني كام أُحرز تقدم مميز يف أسيا واملحيط 

الهادئ. أما عىل املستوى العاملي، فام زال التحدي القائم أمام 

صانعي السياسات وإدارات الضامن االجتامعي هو املزيد 

من التصدي لحاالت عدم املساواة يف الوصول إىل الضامن 

االجتامعي التي تواجه مجموعات معينة مثل العاملني يف 

قطاع االقتصاد غري الرسمي، والعامل الريفيني والعاملني 

لحسابهم الخاص والنساء. وهذا تحٍد متغري وذو أوجه 

متعددة، وخاصة بسبب الظروف الوطنية املختلفة. 

وتتضمن العوامل التي قد تؤثر عىل الجهود الرامية لتوسيع 

التغطية بالضامن االجتامعي ما ييل:

الوطنية؛	  التنمية االقتصادية  مستوى 

السيايس؛	  االستقرار 

مدى نضج النظام الوطني للضامن االجتامعي 	 
والنطاق القانوين له؛

أسواق العمل الوطنية؛	 

حجم االقتصادات التقليدية أو الريفية مقارنة 	 
باالقتصادي النظامي القائم عىل األجور؛

مدى فعالية نظام الرضائب وآليات تحصيل 	 
االشرتاكات؛

مستوى النمو الحرضي؛	 

الجغرافية. 	  االعتبارات 

ومع أنه ليس لجميع العامل واملواطنون دخل مستقر 

يسمح لهم باملساهمة يف برامج الضامن االجتامعي، فإن 

توسيع نطاق التغطية املمول من اإليرادات الرضيبية يشكل 

إحدى االستجابات لهذه املشكلة. وهناك مجموعة من 

 املوازنات بني الخيارات املتناقضة التي يجب مراعاتها 
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عند اختيار السياسات، فعىل سبيل املثال يجب التمييز 

بشكل كاٍف بني مستويات االستحقاقات النقدية القامئة عىل 

االشرتاكات وغري القامئة عليها للتشجيع عىل دفع االشرتاكات، 

كام ينبغي إدراج حوافز أخرى عند تصميم الربامج، ال سيام 

االجراءات اإلدارية التي تسهل الوصول واالمتثال. ويف الوقت 

نفسه ينبغي اتخاذ تدابري عقابية كفيلة مبنع االحتيال وسوء 

استغالل برامج الضامن االجتامعي.

وتظهر التجارب الحديثة أن التغطية الشاملة بالضامن 

االجتامعي، ال سيام لحامية املسنني والرعاية الصحية، هي 

أمر ميكن تحقيقه ويف املتناول. وينطبق هذا عىل جميع 

البلدان باختالف مستويات النمو االقتصادي فيها، فتوسيع 

نطاق التغطية بالضامن االجتامعي ممكن من خالل 

توليفات ذكية من برامج االشرتاك اإللزامي وبرامج االشرتاك 

املدعومة والربامج املمولة من اإليرادات الرضيبية والربامج 

الطوعية واملنافع العينية.

ي تواجه توسيع نطاق التغطية 
I التحديات ال�ت

بالضمان االجتماعي

يتمثل التحدي طويل األمد يف إيجاد التوازن املناسب 

بني املخططات القامئة عىل االشرتاكات واملخططات غري 

القامئة عليها مع تحسني كفاية الربامج وفعاليتها وإنصافها 

واستدامتها. وينطبق هذا بشكل خاص عىل الجهود 

الرامية إىل الوصول بشكل أفضل للمجموعات املستضعفة 

واملستبعدة. 

وإن املواقف اإليجابية يف أوساط العامل وأصحاب 

العمل إزاء قيم أنظمة الضامن االجتامعي رضورية 

أيضا للمساعدة عىل توسيع نطاق التغطية بالضامن 

االجتامعي. فبالنسبة للربامج من قبيل التأمني االجتامعي، 

من الرضوري أن تسدد االشرتاكات بشكل منتظم وكامل 

من أجل تحقيق االستدامة املالية، ولضامن العدالة بني 

بالتغطية ولتمويل االستحقاقات  األشخاص املشمولني 

الكافية. وينبغي أن يُدعم اإللزام القانوين للعامل 

وأصحاب العمل لالشرتاك مبؤسسات قوية لضامن رصد 

هذه االشرتاكات وتعزيزها. ولتحفيز األشخاص عىل 

االنضامم إىل نظام الضامن االجتامعي فمن املهم جداً 

تحديد املوازنات املحتملة بني املتناقضات التي سيأخذها 

العديد من العامل بعني االعتبار قبل أن يقرر االشرتاك، 

ال سيام أولئك العاملني يف االقتصاد الريفي واالقتصاد غري 

الرسمي، ما يعني تلبية احتياجات هؤالء العامل ومراعاة 

أولوياتهم وتكييف العمليات اإلدارية لتسهيل إدماجهم. 

ويعترب تخصيص املحددات الشخصية الفريدة، كرقم 

الضامن االجتامعي وضامن إدارة الهوية الحقا، خطوة أوىل 

يف غاية األهمية يف جميع الجهود الرامية إىل توسيع نطاق 

التغطية بالضامن االجتامعي. ومُتّكن املحددات الشخصية 

السكان املشمولني بالتغطية من التعامل مع نظام الضامن 

االجتامعي وإدارته، وهذا ما يسمح بتحقيق نفاذ منصف 

عىل األقل إىل األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية التي 

تتيح حامية الدخل والحصول عىل الرعاية الصحية الالزمة.

كام تدعم املحددات الشخصية نزاهة املخططات وكذا 

التنسيق عىل الصعيدين الوطني والدويل. ويُتوقع 

أنه ينبغي توسيع نطاق الحد األدىن للتغطية الشاملة 

تدريجيياً لتوفري الحامية الشاملة ضد عدد أكرب من 

مخاطر دورة الحياة وسوق العمل. وعىل املخططات أن 

تضمن القدرة عىل التنبؤ بتلك الحامية وجودتها وكفايتها 

والقدرة عىل نقلها.

ويعد تأمني وتعزيز الكفاية املالية لالستحقاقات وجودة 

اإلدارة والخدمات من األبعاد الهامة للتغطية، حتى 

القتصادات البلدان الغنية العضوة يف منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي ، ومن األمثلة عىل ذلك 

تعزيز استحقاقات بعض العائالت األوربية. وقد تتطلع 

البلدان أيضاً إىل كفاية الرتتيبات الحالية للرعاية طويلة 

املدى. ويف جميع الربامج، ال توفر االستحقاقات النقدية 

شموالً مجدياً إذا كانت غري كافية لدرء املخاطر املوضوعة 

ألجلها، فيلزم سداد تلك االستحقاقات عىل نحو صحيح 

عند حلول أجلها عىل أن تواكب نفقات املعيشة، فينبغي 

تعديلها عىل نحو منتظم ومالئم، وهو ما مل يكن يحدث 

دوما منذ عام 2007-2008؛ إذ أجرت بعض البلدان 

تعديالت مخصصة وغري كافية.

وقد تكون التحديات التي تواجهها الرعاية الصحية 

املالمئة أكرث تعقيدا، ففي العقد األخري زاد عدد األشخاص 

املشمولني بالرعاية الصحية بأكرث من 1.5 مليار شخص 

كانوا مستبعدين سابقاً، وقد تعهدت البلدان األعضاء يف 

االتحاد األفريقي بتوفري الحامية االجتامعية – وقد حددت 

عدة بلدان عام 2025 هدفاً لتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة تحت مظلة اسرتاتيجيات الحامية االجتامعية 

الوطنية. ومن املتوقع أن يتوافق تحسني فرص الحصول 

عىل الرعاية مع تقديم خدمات الرعاية الصحية بالجودة 

املتوقعة، ومن طرف عاملة مؤهلة ومدربة بشكل كايف.

I االستجابات لتوسيع نطاق التغطية

العاملية،  األولويات  قامئة  التغطية  نطاق  توسيع  يتصدر 

وقد أتاح إنشاء مجلس التعاون بني الوكاالت يف مجال 

آلية دعم جديدة إىل جانب  الحامية االجتامعية 

البارزة  اإلقليمية  واملنصات  األطراف  املتعددة  املنصات 
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وفيام  الدوليني.  والدعم  التنسيق  تتوىل  التي  القامئة 
ثنائية  االجتامعي  الضامن  اتفاقيات  تشكل  البلدان  بني 

إمكانية  لضامن  األساسية  القانونية  الصكوك  األطراف 
والسامح  للعاملني  االجتامعي  الضامن  تحويل حقوق 

الوطنية  اإلمنائية  االسرتاتيجيات  يخص  وفيام  بذلك. 
أكرث  القطري تشهد دورا  املستوى  التطورات عىل  فبعض 

والرعاية  االجتامعي  الضامن  وتكامالً يف مجال  اسرتاتيجية 
التآزر والتواصل بني  الصحية، ومثة توجه عام نحو زيادة 

االجتامعية. السياسات  ووكاالت  الرضيبية  النظم 

وكان من املفرتض سابقا أنه من الواجب أن تصل البلدان 
النظر يف  االقتصادية قبل  التنمية  إىل مستوى معني من 

ثبت خطأ  االجتامعي، وقد  للضامن  العاملية  النامذج 
النامية؛ إذ  هذا االفرتاض يف العديد من االقتصادات 

التغطية  الصني نطاق  السنوات األخرية وسعت  إنه يف 
70 مليون شخص إضايف سنوياً، كام أحرزت  ليشمل 

تسعينيات  أواخر  منذ  كبرياً  تقدماً  الجنوبية  أمريكا  بلدان 
بالرضائب و  آليات ممولة  املنرصم عرب تطبيق  القرن 
التقدم املحرز فيام  باالشرتاكات، وهو ما تزامن مع 

العاملة، وهو  أسواق  الرسمي عىل  الطابع  بإضفاء  يتعلق 
ما أسهم بدوره يف الحد من عدم املساواة يف األجور.

البلدان عىل توسعة نطاق  العديد من  ويف حني عملت 
الشاملة عىل وجه  الصحية  الرعاية  نظام  نحو  التغطية 
الخصوص، لوحظ أيضا حدوث تقدم فيام يخص وضع 

التوسع  عرب  االجتامعية  للحامية  دنيا وطنية  حدود 
واملعاشات  النقدية  التحويالت  االستفادة من  يف سبل 

أخرى قد طبّقت  بلدان  فإن  الشاملة،  االجتامعية 

استُحدثت  املثال  سبيل  فعىل  أكرث شمولية،  تغطية 
األردن وتايالند  البطالة يف  مؤخراً مخططات إلعانات 

واململكة  واملغرب  وفيتنام  أفريقيا  وجنوب  وتونس 
الثقة يف منو  ، وهذه األمثلة تبث  السعودية  العربية 

الحامية  أنظمة  الرسمي، ويف مالءمِة  االقتصادي  النشاط 

واستدامتها. االجتامعية 

التغري يف  الحديثة وطبيعة  العمل  اتجاهاُت سوق  وعززت 
الرعاية  ومسؤوليات  األرسية  والهياكل  املهنية  املسارات 

الذي  التموييل  الدور  التي ترى جوهرية  النظر  ِوْجهَة 
الرضيبية  واإليرادات  االجتامعي  الضامن  اشرتاكات  تؤديه 

بالرضورة. وباإلضافة إىل هذا فإن  تكاملية  العامة وأنها 
تكمل حامية  قد  التأمينية  واملنتجات  األفراد  مدخرات 
الحيوي وجود  الرسمية. ومن  الضامن االجتامعي  دخل 

االجتامعي.  الضامن  احتياجات متويل  تلبية  مرونة يف 
أكرث  الحالية  اإلدارية  املامرسات والعمليات  وقد صارت 

املعلومات  تكنولوجيا  دعمها مبنصات  عند  ال سيام  مرونة، 

الحديثة،  املحمولة  الهواتف  وتكنولوجيات  واالتصاالت 
الذكية  البطاقات  استخدام حلول  األمثلة عىل ذلك  ومن 

االستحقاقات، واملكاتب  االشرتاكات ودفع  يف جمع 
الوصول، وال  املتنقلة من أجل تحسني فرص  األمامية 

التغطية  االستجابات وغريها لسد فجوات  غنى عن هذه 
قطاعات  والعاملني يف  للفالحني  بالنسبة  سيام  ال  املتبقية 

الرسمي. غري  االقتصاد 

التطورات املشرتكة بني إدارات الضامن االجتامعي  ومن 

االحتياجات  لتلبية  املتكاملة  الخدمات  مجمعات  توفري 
باستخدام  املتنقلة  الخدمات   وتقديم 

ن تقديم الخدمات أداة   تحس�ي

تمكينية لتحقيق مستويات أفضل 

للتغطية 
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توسيع التغطية بالضمان االجتماعيتوسيع التغطية بالضمان االجتماعي

االبتكاري  التصميم  وكذلك  الحديثة،  التكنولوجيات 

بالضامن  التغطية  تعزز  التي  االستحقاقات  ومتويل 

يصعب  كان  التي  السكانية  للمجمعات  حتى  االجتامعي، 

نطاق  توسع يف  تحقيق  إمكانية  تبني  وقد  تغطيتها، 

الخدمات  تقديم  عرب  االجتامعي  بالضامن  التغطية 

أفضل  مستويات  لتحقيق  متكينية  أداة  تُعترب  التي  الجيدة 

التغطية. من 

الريفية  املجتمعات  ليضم  التغطية  نطاق  اتسع  وقد 

والعامل  الرسمي  االقتصاد غري  وعامل قطاعات 

املهاجرين. ومن  والعامل  املتعاقدين آلجال قصرية 

النساء،  ليضم  التغطية  نطاق  توسيع  املحددة  األهداف 

والاليت يعملن غالبا يف وظائف غري مستقرة.

وأنظمة الرضائب املبسطة، مثل نظام SIMPLES يف 

الصغرية  للرشكات  الرضائب  لدفع  )نظام مبسط  الربازيل 

األرجنتني  بدولتي   Monotributo ونظام  واملتوسطة( 

الضامن  استحقاقات  تقديم  تتيح  التي  وأوروغواي، 

لحسابهم  العاملني  واألفراد  الدخل  ملنخفيض  االجتامعي 

اشرتاكات  الرسميني بعد سدادهم  الخاص والعامل غري 

ممولة جزئياً، قد كشفت عن مدى نجاح اإلبداع يف 

التغطية. نطاق  توسيع 

التغطية،  توسيع نطاق  مبادرات  املهم يف جميع  ومن 

القيادة وطرح  بأخذ زمام  الوطنية  الحكومات  تلتزم  أن 

التي  الكبرية  الخطوات  الرؤية، ومن األمثلة عىل ذلك 

والتي متثلت يف رغبتهام  الصني ورواندا،  قطعتها دولتا 

الوفاء بالحق األسايس لإلنسان يف الضامن  الحازمة يف 

لنوع  بالنسبة  اسرتاتيجي  قرار  أيضاً  االجتامعي. وهو 

وينبغي  تكوينها.  يف  البلدان  تلك  ترغب  التي  املجتمعات 

لألهداف األكرب مثل  السياسات دعامً متساوياً  أن تقدم 

الرضيبية. القاعدة  وتعزيز  الرسمي  االقتصاد  يف  التوظيف 

التقدم  الضامن االجتامعي  إدارات  تقيس  أن  وينبغي 

تقيمه عىل نحو  التغطية وأن  املحرز يف توسيع نطاق 

اسرتاتيجية وطنية  أن يصاحب هذا وضع  منهجي، عىل 

منبثقة عن حوار مجتمعي، وحمالت  املدى  طويلة 

التي  االجتامعي«  الضامن  »ثقافة  وتعزيز  عامة،  إعالمية 

الشاملة. التغطية  بتحقيق  االلتزام  تبني 

البنية  باستثامر  تعهد  عىل  أيضاً  االلتزام  وينطوي هذا 

وتكنولوجيا  االجتامعي،  للضامن  الرأساملية  التحتية 

البرشية. وهذا واحد  املعلومات واالتصاالت، واملوارد 

التجربة  من  استلهامها  ينبغي  التي  الهامة  الدروس  من 

الصينية األخرية. وليك تؤدي إدارات الضامن االجتامعي 

بتوسيع  وتقوم  الطويل  املدى  منها عىل  املطلوبة  املهام 

مناسبة  أدوات  يلزمها  الجميع،  إىل  ليصل  التغطية  نطاق 

وموارد كافية.   
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التغطية  توسيع  إمكانية 
االجتماعي بالضمان 

٪٣٠

مليار  ١٫٥+
 زيادة يف عدد املستفيدين من

 الح�ية الصحية االجت�عية خالل

العقد املايض

متوسط النمو السنوي يف شمول 

معاشات التقاعد يف الص� 

(٢٠١٠-٢٠١٥)

Older people that receive 

some form of pension in the 

Asia-Paci¦c region

٪٢٧+

٪٧٥

Consider extension of coverage 

is a signi¦cant challenge

٪٣٠

مليار  ١٫٥+
 زيادة يف عدد املستفيدين من

 الح�ية الصحية االجت�عية خالل

العقد املايض

متوسط النمو السنوي يف شمول 

معاشات التقاعد يف الص� 

(٢٠١٠-٢٠١٥)

Older people that receive 

some form of pension in the 

Asia-Paci¦c region

٪٢٧+

٪٧٥

Consider extension of coverage 

is a signi¦cant challenge

يسا االإ أعضاء  أولويات 
املؤسسات األعضاء التي تعترب توسيع 

التغطية بالضامن االجتامعي تحديا ذا 

أولوية

 ٪٥٦ عامليًا 
 ٪٨٧ أفريقيا 

 ٪٥٢ األم�كت� 

أوروبا ٣٠٪ 

 ٪٥٥ الهادي  آسيا واملحيط 

املصدر: استقصاء أعضاء اإليسا العاملي )2015(

املصدر: إدارة التأمني االجتامعي يف وزارة املوارد 
البرشية والضامن االجتامعي يف الصني )2016(؛ 

الرابطة الدولية ملساعدة املسنني؛ اإليسا
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املصدر: منظمة العمل الدولية )2014( التقرير العاملي  للحامية االجتامعية للفرتة 2015/2014.

١. TOWARDS UNIVERSAL SOCIAL SECURITY COVERAGE

Year: ١٩٥٠

ال يوجد

نطاق محدود جًدا (١ إىل ٤ فروع)

نطاق محدود (٥ إىل ٦ فروع)

نطاق  شبه شامل (٧ فروع)

شامل (٨ فروع)

ال توجد بيانات متاحة

ال يوجد

نطاق محدود جًدا (١ إىل ٤ فروع)

نطاق محدود (٥ إىل ٦ فروع)

نطاق  شبه شامل (٧ فروع)

شامل (٨ فروع)

ال توجد بيانات متاحة

االجتماعي بالضمان  عالمية  تغطية  نحو 

حكم قانوين بربامج الضامن االجتامعي )1950(

االجتماعي بالضمان  العالمية  التغطية 
النسبة املئوية للسكان املستفيدين من استحقاقات الضامن االجتامعي عاملًيا

املصدر: إدارة الضامن االجتامعي / اإليسا. برامج الضامن االجتامعي عامليًا. البيانات املوحدة ملكتب العمل الدويل

٪٥٢ ٪٦١ ٪٣٣

استحقاقات الشيخوخة استحقاقات إصابات العمل االستحقاقات الطبية

حكم قانوين بربامج الضامن االجتامعي )2014(

١. TOWARDS UNIVERSAL SOCIAL SECURITY COVERAGE

Year: ١٩٥٠

ال يوجد

نطاق محدود جًدا (١ إىل ٤ فروع)

نطاق محدود (٥ إىل ٦ فروع)

نطاق  شبه شامل (٧ فروع)

شامل (٨ فروع)

ال توجد بيانات متاحة

ال يوجد

نطاق محدود جًدا (١ إىل ٤ فروع)

نطاق محدود (٥ إىل ٦ فروع)

نطاق  شبه شامل (٧ فروع)

شامل (٨ فروع)

ال توجد بيانات متاحة
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متثل أنظمة الضامن االجتامعي أدوات هامة لتحقيق التامسك االجتامعي وتعزيز االندماج الفعال ومعالجة 

أوجه عدم املساواة املوجودة يف املجتمع، ويف هذه األدوار متثل معالجة أوجه عدم املساواة يف الدخل هدفا 

واحدا، وتساهم أنظمة الضامن االجتامعي يف مواجهة أوجه عدم املساواة األخرى كتلك القامئة بني الجنسني 

أو يف الفرص املتاحة يف سوق العاملة أو سبل الحصول عىل الرعاية والخدمات الصحية، ومتكني هذه األنظمة 

األشخاص من تخفيف املخاطر التي تواجههم وإدراك نتائجها طيلة حياتهم.

يف بعض األحيان إىل أنظمة الضامن وُيشار 

االجتامعي عىل أنها شبكات أمان، 

ال سيام من جهة مواجهتها للفقر. 

واملقرتح أن يتمتع األشخاص الالجئون لتلك الشبكات بحصانة 

ضد الفقر املدقع. و لألهمية الكبرية التي يكتسيها ذلك الدور 

فإن أنظمة الضامن االجتامعي الحديثة تحقق أكرث من ذلك، 

فيظهر ذلك جليا عند العمل إىل جانب األنظمة الرضيبية 

الوطنية، ومقدمي الرعاية الصحية، وهيئات التفتيش يف مجال 

الصحة والسالمة املهنيتني، وخدمات التوظيف العامة، وأرباب 

األعامل، واألنظمة التعليمية، والخدمات العامة.

وتتسم تدابري االستثامر االجتامعي املصممة بفعاليتها 

الكبرية يف مساعدة األشخاص عىل التغلب عىل املخاطر 

وأوجه عدم املساواة التي يعانون منها طوال حياتهم؛ 

وذلك لكونها من األمور التي يُركَز عليها عند االستثامر يف 

األشخاص، ما ينتج عنه إدماجهم كلياً يف املجتمع أعضاًء 

فاعلني. وتؤدي األهداف املتعددة املعاد توزيعها لربامج 

الحامية االجتامعية يف العديد من املجتمعات دوراً قوياً 

يف كرس دائرة الفقر السائد عرب األجيال يف األرس املعيشية 

الضعيفة.

ي تواجه التماسك االجتماعي
I التحديات ال�ت

إننا عىل علم بأن أنظمة الضامن االجتامعي القوية التي 

تتمتع بتغطية واسعة وكافية تؤدي إىل ارتفاع مستويات 

التامسك االجتامعي، ويتبلور هذا يف صورة ثقة جامعية 

أكرب يف مؤسسات البلد، غري أن أنظمة الضامن االجتامعي 

تواجه عدداً من التحديات التي قد تقف حجر عرثة 

أمام تحقيق ذلك. فبالنسبة للبعض قد تعرقل التحديات 

السياسية واملالية برامج الضامن االجتامعي، كام قد تؤدي 

تطورات سوق العمل إىل الحد من فرص مساهمة العاملني 

مساهمة كاملة يف برامج الضامن االجتامعي، وبالتايل يف 

مساعدة أنفسهم مساعدة فّعالة. وقد شهدت الضغوط 

املالية املصحوبة بالحاجة »لفعل الكثري بالقليل« مزيداً من 

االستهداف الذيك للتدخل يف الحاالت األكرث احتياجاً، ويف 

بعض البلدان األخرى مُينح دوٌر أكرب للمسؤولية الشخصية 

عن إدارة املخاطر.

ويحظى التخصيص املمول بالرضائب بأهمية نسبية يف 

العديد من البلدان، مبا يف ذلك دعم الربامج القامئة عىل دفع 

اشرتاكات، وفيام يخص برامج املعاشات عىل وجه الخصوص 

 هناك أيضاً تشديد عىل الربط بني قيمة االشرتاكات 



10 تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي12

التماسك االجتماعي

املسددة واالستحقاقات النقدية املرتتبة عليها، والغرض 

األسايس من ذلك هو مواجهة تحدي االستدامة املالية 

الذي يفرضه توقع الزيادة يف متوسط األعامر وشيخوخة 

السكان، وهذا التحول من شأنه أن يحد من دور الضامن 

االجتامعي الذي يؤديه يف إعادة التوزيع، ويف الوقت نفسه 

ستؤول الزيادة يف سن التقاعد إىل خفض حقوق الحصول 

عىل االستحقاقات املعيشية الغزيرة التي توفرها العديد من 

الربامج القامئة عىل االشرتاكات. وإن زيادة انخراط أنظمة 

الضامن االجتامعي يف األنشطة الداعمة لزيادة متكني األفراد، 

عرب التطبيق الشامل للتدابري االستباقية يف دعم سوق العمل 

والتدابري الصحية الوقائية، تعد تطوراً هاماً صار اآلن مكماًل 

ألهداف التغطية وتأمني الدخل املالئم.

ويواجه عدد كبري من العاملني العديد من أشكال عدم 

األمان الوظيفي، باإلضافة إىل تزايد أوجه عدم املساواة 

ومعدالت الفقر بني املجموعات الشبابية يف بلدان منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي منذ أزمة 2007-

2008، وتنامي تركز الرثوة يف العديد من املجتمعات، 

وإن كل أسباب التوتر املذكورة يسهل مواجهتها إذا اتسم 

التامسك االجتامعي باملرونة.

I االستجابات لدعم التماسك االجتماعي

تعتمد استدامة جميع أنظمة الضامن االجتامعي عىل دعم 

جميع فصائل املجتمع، ال سيام الطبقة الوسطى.

ويف العديد من البلدان، يدعم االستهداف املتزايد ملوارد 

الضامن االجتامعي املالية االستدامة املالية، ويف الوقت 

نفسه يتيح الفرصة إلدخال تحسينات عىل االستجابات 

املصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وميكن 

كسب ثقة الجامهري يف أنظمة الضامن االجتامعي وتكوين 

تصورات إيجابية لديهم عن التامسك االجتامعي عرب املوازنة 

الدقيقة والربط بني احتياجات االستدامة املالية واالجتامعية 

والسياسية.

ويجب أال يؤدي الدعم املوجه للفئات األكرث ضعفاً إىل 

مجافاة الفئات األفضل حاالً، ويصدق هذا عىل جميع 

البلدان. ورغم محدودية التغطية يف بعض االقتصادات 

النامية، فإن اإلعانات العامة الكبرية والشاملة، كتلك الخاصة 

باستهالك الوقود، تستحوذ عىل معظمها الفئات ذات الدخل 

املرتفع. ومن ثم، ال بد من التقييم املتواصل لنتائج املساواة 

الناجمة عن جميع تدابري الضامن االجتامعي مبا يف ذلك 

الدعم واإلعانات املوجهة.

ما هي االستجابات التي ميكن أن تعتمدها إدارات الضامن 

االجتامعي لدعم الحفاظ عىل التامسك االجتامعي؟ ال بد 

من إعطاء األولوية إىل توسيع نطاق التغطية املالمئة. وبعد 

ذلك يكون التحدي الذي يواجه جميع أنظمة الضامن 

االجتامعي هو االستجابة املتواصلة لتطور احتياجات الضامن 

االجتامعي للجميع طوال حياتهم.

ومتنح العديد من البلدان النامية معاشات اجتامعية 

ممولة بالرضائب للمسنني يف إطار الحدود الدنيا للحامية 

االجتامعية الوطنية، وقد ساهمت تلك املعاشات يف تقليل 

مستويات الفقر لدى األرس املعيشية وخلقت آثاراً إيجابية 

أوسع من حيث وصفهم لحاالتهم الصحية ومستويات 

الرفاهية، باإلضافة إىل االندماج االجتامعي. أما يف البلدان 

التي ترتفع فيها مستويات الفقر لدى املسنني، فإن توفري 

التحويالت النقدية املمولة بالرضائب يتيح للمسنني املشاركة 

يف املجتمعات واألسواق املحلية واالستثامر يف األصول التي 

تدعم العيش املستقل، وعموماً فالتحويالت النقدية تعزز 

األمن االقتصادي لألفراد واألصول االقتصادية الخاصة بهم، 

كام تساهم يف بناء االقتصادات املحلية وتحسني سبل 

الحصول عىل التعليم والغذاء والرعاية الصحية وترفع من 

مستويات التمكني التي تعزز بدرجة كبرية من التامسك 

االجتامعي.

وبالنسبة لجميع البلدان التي تتصاعد فيها نسبة األفراد 

الذين تزيد أعامرهم عن 60 عاماً، تزداد أهمية تلك األنواع 

من التحويالت بالنسبة للتامسك االجتامعي. وبوجه أعم، 

فإن التحويالت النقدية التي تخفف من الصدمات املتباينة 

املتالزمة، كالتأثريات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، تعزز 

من التامسك االجتامعي.

ولكن ماذا عن الفئات الشبابية؟ تساهم التحويالت النقدية 

املرشوطة التي تستهدف الفئات الشبابية الضعيفة يف تعزيز 

املشاركة املدنية ومتاسك املجتمعات املحلية، خاصة يف 

البلدان التي ترتفع فيها مستويات عدم املساواة يف الدخل 

ويف الحصول عىل الخدمات، وتهدف تلك االستثامرات 

االجتامعية إىل كرس دائرة الفقر السائد عرب األجيال وعدم 

حدوث املزيد منها. وتُستحق هذه التحويالت برشط اتخاذ 

خطوات معينة كإلحاق األطفال باملدارس أو إجراء فحوصات 

طبية دورية. أما عىل املستوى الوطني، فهي استثامرات 

استباقية يف األجيال القادمة، تساهم يف الحد من عدم 

املساواة وتعزيز الحراك والتامسك االجتامعي عند ربطها 

بالخدمات العامة األساسية.

ولدعم فئة الشباب يف املجتمع، تُستثمر التحويالت 

النقدية املرشوطة بصفة عامة يف منو الطفل، كام أنها تعزز 
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املساواة بني الجنسني عرب حصول النساء عىل حصة من تلك 

التحويالت، وتتسم جهود إدراج املرأة يف الضامن االجتامعي 

بأهمية بالغة، إذ أن النساء، عىل مستوى العامل، أكرث عرضة 

للعمل غري الرسمي أو العمل األرسي غري املأجور أو العمل 

لحسابهن الخاص مقارنًة بالرجال. وهناك توجه كبري نحو 

استثناء املرأة من الربامج القامئة عىل االشرتاكات، والتي متنح 

عادًة استحقاقات أفضل. وتعد زيادة متثيل املرأة يف العديد 

من برامج الضامن االجتامعي فرصة إلحراز تقدم ملموس 

ومتواصل، ليس عىل مستوى »توفري الضامن االجتامعي 

للجميع« فحسب بل لتعزيز التامسك االجتامعي.

ويُنظر إىل العديد من أشكال املخصصات الشاملة التي 

تتميز بها عادة البلدان األوربية الغنية — التي توفر الدعم 

لألشخاص خالل حياتهم — عىل أنها عوامل كربى يف تفسري 

تدىن معدالت عدم املساواة واالستقرار النسبي يف العديد 

من املجتمعات األوربية، إال أن هناك عدة عوامل تثري 

املخاوف بشأن ارتفاع معدالت عدم املساواة، ومن هذه 

العوامل ما ييل:

زيادة معدالت التوظيف غري موحد املعايري؛	 

ضعف لوائح العمل؛	 

ركود الزيادة يف األجور؛	 

ارتفاع معدالت البطالة؛	 

ارتفاع مستويات رؤوس األموال الحرة؛	 

تغري أمناط الهجرة.	 

العمل،  الذي توفره تدابري تنشيط سوق  الدعم  ورغم 

بالنسبة  مجهولة  التوجهات  تلك  مضامني  التزال 

املدى  عىل  االجتامعي  بالتامسك  املتعلقة  للتصورات 

الطويل.

القريب  لنا املايض  أتاح  البحث عن استجابات،  وخالل 

التي طبقت تدخالت محددة  فالبلدان  اإلرشادات.  بعض 

الشامل،  االجتامعي  الضامن  نظام  الهدف، مستمدة من 

االجتامعية  الصدمات  من  التخفيف  من  قد متكنت 

-2007 العاملية يف  الناجمة عن األزمة  واالقتصادية 

السيطرة عىل املخاطر ودعم  2008، ومن ثم استطاعت 

التامسك  املحافظة عىل  استبانت  أكرث رسعة، كام  انتعاش 

االجتامعي.

الوطنية  السياسة  وأولويات  الحالية  املوارد  قيود  وإن 

أكرب يف تصميم  والوقائية دوراً  االستباقية  التدابري  متنح 

لهذه  التدريجية  واألهداف  االجتامعي،  الضامن  برنامج 

األشخاص  بتمكني  يتعلق  فيام  أيضاً، ال سيام  التدابري 

تساهم  التأهيل،  إعادة  وكذلك  للتوظيف  األهلية  ودعم 

الضامن  استدامة  النفقات وتعزيز  التحكم يف  يف 

العيش  االجتامعي ودعم أسواق عمل أكرث مرونة وتعزيز 

االقتصادي. والنشاط  املستقل 

فإنه  الدقيق،  القياس  تعذر  احتاملية  الرغم من  وعىل 

بإمكان إدارات الضامن االجتامعي أن تحدد مدى 

قدرتها عىل أداء دور يف املساهمة اإليجابية يف التامسك 

البلدان يحدث  العديد من  ففي  االجتامعي، 

 تعزز االستدامة المالية واالجتماعية 

ي الضمان االجتماعي 
والسياسية ثقة الجماه�ي �ن

وتكّون لديهم تصورات إيجابية عن التماسك 

االجتماعي 

 



10 تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي14

التماسك االجتماعي

السكانية  الفئات  إيجاد حوار شامل مع  ذلك عن طريق 

املشمولة.

جميع  تجري  أن  ينبغي  فإنه  العملية،  لالستجابة  وتحقيقاً 

إدارات الضامن االجتامعي استطالع آلراء الجامهري يف 

االستحقاقات  أال وهام: مدي مالءمة  مسألتني هامتني 

الخدمات.  تقديم  امللحوظة يف  والجودة  والخدمات، 

أال  ينبغي  فإنه  الجامهري،  الرتفاع سقف طموحات  ونظراً 

كانت  إذا  ما  استكشاف  االستجابات عىل  تحليل  يقترص 

إذا  الصحيح وما  الضامن االجتامعي تقوم بدورها  أنظمة 

كانت تؤديه عىل الوجه األكمل أم ال، بل ينبغي أن يوفر 

املحافظة  املشاركة يف  استمرارها يف  كيفية  عن  معياراً 

وينبغي  الوطني.  املستوى  االجتامعي عىل  التامسك  عىل 

التواصل، من  أنشطة  استكامل  النتائج يف  تلك  استخدام 

األشخاص  تعريف  فرنسا يف  تبذلها  التي  الجهود  قبيل 

ينبغي  الضامن االجتامعي. وإضافة إىل ذلك  بحقوقهم يف 

االستحقاقات  تأثري  الالزمة إلظهار مدى  التحليالت  إجراء 

الصحية  والنتائج  الفقر  مستويات  عىل  والخدمات 

وينبغي  العمل.  أسواق  وأنشطة  التعليمي  والتحصيل 

االستحقاقات  لتنسيق  أكرب  بجهود  يكون مصحوباً  أن  لهذا 

األشخاص. احتياجات  وفق  وتصميمها  والخدمات 

االجتامعي  بالضامن  السكان  تغطية  واضحة:  الرسالة 

والذي يشكل  االجتامعي،  التامسك  لتحقيق  أمٌر رضوري 

للعمل  الالزم  لتحقيق االستقرار  ال غني عنه  أمراً  بدوره 

بناء مجتمعات  ثَم  واالستثامر عىل نحو موثوق، ومن 

أقوى وأكرث إنتاجية.  
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بعد التحويالت االجت¢عية                        قبل التحويالت االجت¢عية (١) بيانات ٢٠١٣ بدال من ٢٠١٤

االجتماعية التحويالت  بفضل  والفقر  المساواة  عدم  مخاطر  تقليل 
معدالت املعرضني ملخاطر الفقر، قبل التحويالت االجتامعية وبعدها )بلدان االتحاد األورويب، 2014(

املصدر: اللجنة األوروبية/املكتب اإلحصايئ للجامعات األوروبية )2016(

٢. INEQUALITY IMPACTS SOCIETY

١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠١٩٨١ ٢٠١٢
٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

رشق آسيا واملحيط الهادي (الدول النامية فقط)              أوروبا ووسط آسيا (الدول النامية فقط) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (الدول النامية فقط)

الرشق األوسط وش�ل أفريقيا (الدول النامية فقط) جنوب آسيا إفريقيا جنوب الصحراء (دول نامية فقط) عامليًا

زيادة أوجه عدم املساواة 

يف الدخول منذ �انينيات 

القرن املايض (منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي)

٪١٠+
من السكان عامليًا �لكون ١٪ من 

(Crédit Suisse بنك) ثروات العا�

من السكان عامليًا �لكون ٨٦٪ من 

 (Crédit Suisse) ثروات العا�

٪٥٠٪١٠

فجوة األجور ب£ الجنس£: 

متوسط الدخل السنوي 

عامليًا (املنتدى االقتصادي 

العاملي)

USD 6K

USD 11KUSD 21K

USD 11K
٢٠٠٦

٢٠١٥
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شيخوخة السكان

شيخوخة السكان واقع عاملي، إذ إنها تبلغ أعىل مستوياتها يف البلدان الصناعية. وبدأت تنترش يف عدد 

كبري من البلدان النامية، لكن بوترية أرسع مام هو عليه الحال يف البلدان األخرى األكرث تقدماً يف التحول 

الدميوغرايف. وقد متخض ذلك عن تحديات محددة. ولضامن استدامة أنظمة الضامن االجتامعي وتلبية 

احتياجات جميع أفراد املجتمعات اآلخذة يف الشيخوخة، يجب أن تستكمل أنظمة الحامية االجتامعية 

الوطنية دورها الوقايئ مع تعزيز االستثامر يف مجاالت الصحة والتوظيف والتمكني. وتتطلب االستجابة 

لذلك وجود أنظمة ضامن اجتامعي أفضل تنسيًقا تحمي األفراد وتدعمهم عرب تدابري مخصصة طيلة 

حياتهم.

املتوقع إن  العمر  املسبوقة يف معدل  الزيادة غري 
قد  املواليد  انخفاض معدالت  املتزامنة مع 

الدميوغرافية؛  الهياكل  عىل  ملحوظاً  تأثرياً  أثرت 

النسبة  2050، ستزيد  عام  وبحلول  يشيخ،  فالعامل 

60 سنة من  العاملية لألفراد الذين تزيد أعامرهم عن 

11.7% حالياً إىل 21.1%. ومن املتوقع أيضاً زيادة أعداد 

األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 80 سنة إىل ثالثة 

أضعاف يف نفس الفرتة. وإضافة إىل ما سبق هناك تغري 

زيادة مطردة يف  للمسنني مع  السكانية  الكتلة  يف هيكل 

80 سنة، وعموماً  الذين تفوق أعامرهم  نسبة األشخاص 

أكرب يف املناطق األقل  فإن هذا املنحنى يشهد تسارعاً 

منواً.

ويعيش حالياً 66% من املسنني يف البلدان النامية، وسرتتفع 

هذه النسبة لتبلغ 80% بحلول عام 2050. ويف عام 2015 

بلغ عدد الذين تتجاوز أعامرهم 60 سنة 901 مليون 

شخص. وسيزيد هذا العدد ليصل إىل 2.1 مليار شخص 

بحلول عام 2050، وسيكون نصيب قارة آسيا ثلثي تلك 

الزيادة.

وتؤثر هذه االتجاهات الدميوغرافية عىل الضامن 

االجتامعي واحتياجات الرعاية الصحية ومصادر الدخل 

والنفقات؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان إىل انخفاض 

مستويات االشرتاكات وزيادة اإلنفاق بصورة نسبية. 

وإضافة إىل ذلك يجب تعويض انخفاض نسبة عدد 

األشخاص البالغني سن العمل يف زيادة اإلنتاج وتحسني 

معدالت املشاركة يف القوة العاملة الرسمية من أجل 

الحفاظ عىل مستويات ناتج االقتصاد الوطني.

ويف العديد من االقتصادات، تشري زيادة معدالت مشاركة 

النساء يف العمل إىل استمرار انخفاض معدالت التوظيف 

الرسمية بني النساء مقارنة بالرجال. ومن شأن تعزيز 

ارتفاع معدالت توظيف املرأة أن يسهم يف زيادة إنتاجية 

العمل يف املجتمعات اآلخذة يف الشيخوخة وأن يضع 

األساس ملزيد من التنمية االقتصادية والنمو. وسيسهم 

أيًضا بقدر بارز يف استدامة أنظمة الضامن االجتامعي مبا 

يف ذلك أنظمة املعاشات التقاعدية.
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ي تفرضها الشيخوخة
I التحديات ال�ت

يتمثل التحدي الذي تفرضه شيخوخة السكان يف ضامن 

االستدامة املالية ألنظمة الضامن االجتامعي يف الوقت الذي 

تسعى فيه إىل تلبية االحتياجات املتنامية وتوفري مستويات 

دخل مناسبة وخدمات مالمئة. وتلبية ملتطلبات املساواة بني 

األجيال، يجب املوازنة بني ضامن الدخل والرعاية املطلوبة 

للمسنني من جهة واالستثامر يف األجيال الشابة من جهة 

أخرى.

وتفرض مسارات الحياة التي تزداد مرونتها تدريجياً وكذلك 

كرثة التنقل يف سوق العاملة تحديات بعينها أمام العديد من 

أنظمة استحقاقات تقاعد الشيخوخة التي غالباً ما ُصممت 

لتعكس املهن الخطية املستقرة وهياكل األرسة املصغرة. وقد 

لوحظ وجود تغري يف املواقف من مفهومي التقاعد و«كرب 

السن« يف بعض البلدان عرب استبدال مفهوم سن املعاش 

املرن مبفهوم سن التقاعد.

والتصدي لزيادة الحاالت املرضية املزمنة رضوري لضامن 

توفري أنظمة رعاية صحية مستدامة ومرنة. وتتطلب مواجهة 

املخاطر الصحية املرتبطة بتغري أمناط الحياة أساليب جديدة 

ومطالبات بالوقاية والتدخل املبكر يف مراحل مختلفة.

وتكمن القضية الرئيسية هنا يف أنه عىل الرغم من تصاعد 

التعهدات السياسية وما يرتتب عليها من زيادة يف التغطية، 

يظل الجزء األكرب من سكان العامل ال تسنح له سبل الحصول 

عىل حامية الضامن االجتامعي املالمئة. ويف بعض البلدان 

النامية، قد تحدث ظاهرة شيخوخة السكان بسبب غياب 

مخصصات الضامن االجتامعي الشامل، ويظل خطر الفقر 

لدى املسنني تحدياً كبرياً يف عدد كبري من البلدان. وتشري 

التوقعات الدميوغرافية إىل رضورة بذل مزيد من الجهود 

الرامية إىل توسيع نطاق التغطية املالئم واالرتقاء به. 

ويُحتمل زيادة تحديات الرعاية أمام الجهات غري الرسمية 

التي تقدم الرعاية األرسية وأنظمة الرعاية الرسمية، بينام 

تقدم القليل من البلدان الرعاية طويلة املدى املمولة من 

خالل اشرتاكات التأمني االجتامعي.

I ردود االأفعال تجاه شيخوخة العالم

تشري اتجاهات اإلصالح الحالية إىل تنامي البارامرتات 

األساسية ألنظمة الضامن االجتامعي. ويف ظل تنامي 

شيخوخة السكان وتحديات االستدامة املرتبطة بها التي 

تواجه أنظمة املعاشات التقاعدية، يشيع ارتفاع سن 

التقاعد ليس فقط يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي بل يف البلدان املتوسطة الدخل أيضاً، 

كام تزداد معدالت استهداف استحقاقات وخدمات الضامن 

االجتامعي.

ومن السامت الدميوغرافية لشيخوخة السكان انخفاض 

معدالت الخصوبة، ويف إطار التصدي لذلك، تسهم 

استحقاقات الضامن االجتامعي يف دعم الجهود الرامية 

إىل زيادة معدالت املواليد، ففي البلدان التي تنترش فيها 

الشيخوخة – ويف ظل غياب املعدالت اإليجابية لصايف 

الهجرة الداخلية- ويُتوقع فيها انخفاض الكثافة السكنية، 

متنح األولوية للسياسات األرسية التقدمية، والتي قد 

تشمل تقديم دعم مايل لتوفري العناية بالطفل وفرص منح 

اإلجازة الوالدية لآلباء واألمهات، وتشري التجربتان الفرنسية 

والروسية إىل أن تلك التدابري قد تسهم يف زيادة معدالت 

املواليد.

وتشمل التطورات يف أنظمة الرعاية الصحية إجراء 

تعديالت عليها بغرض الحد من أوجه القصور بها، وكذلك 

الرتكيز بشكل أكرب عىل تعزيز الصحة وسبل الوقاية وتوفري 

خدمات مناسبة لألشخاص املصابني بأمراض مزمنة وذوي 

احتياجات الرعاية طويلة املدى. وبصفة عامة، فقد صارت 

املخصصات التكميلية محل تشجيع متناِم مع تعاظم دور 

مسؤولية األفراد.

ويف حني أن تلك التغيريات يف بارامرتات النظام قد تؤدي 

إىل وفورات قصرية وطويلة املدى، إال أنها لن تكون كافية 

وحدها ملواجهة تحديات الكفاية واالستدامة الناجمة عن 

االتجاهات الدميوغرافية بشكل مناسب، وهذا أحد الدروس 

املستخلصة من اإلصالحات األخرية التي أدخلت عىل نظام 

املعاشات التقاعدية.

ورغم التصدي لتحديات االستدامة املالية يف العديد من 

أنظمة املعاشات التقاعدية يف بلدان منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، فقد يأيت هذا يف بعض 

الحاالت عىل حساب كفاية مستويات االستحقاقات 

النقدية. أما فيام يتعلق باملخاوف املُثارة حول معدالت فقر 

املسنني، فقد تزداد مع ارتفاع معدالت العاملني يف املهن 

غري املوحدة والذين اقرتبوا من سن التقاعد. ومن ردود 

األفعال الواضحة تجاه ذلك توجه العامل نحو تحسني ضامن 

الحد األدىن لدخل املعاشات لجميع األشخاص الذين بلغوا 

سن املعاش.
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ويتطلب الفقر املنترش بني النساء املسنات ردود أفعال 

محددة، إذ إن النساء تواجه عدداً من التحديات خالل 

حياتها العملية الفعلية مقارنة بالرجال وهو ما قد يؤثر 

سلباً عىل دخل املعاشات يف املستقبل، ومن هذه التحديات 

انخفاض معدالت التوظيف واألجور واالنقطاعات يف 

املسارات املهنية والعوامل الهيكلية والثقافية التي تحد من 

فرص االلتحاق ببعض الوظائف )بغض النظر عن املؤهالت 

التعليمية( وارتفاع مسؤوليات رعاية األرسة وتصميم بعض 

أنظمة املعاشات بشكل موجه نحو الذكور وغياب اإلعانات 

املحايدة من حيث نوع الجنس وارتفاع معدالت الطالق.

مع إيالء االهتامم الكامل لبارامرتات النظام، يجب أن 

تستهدف الحلول التي يقدمها الضامن االجتامعي تقليل 

الحاجة إىل االستحقاقات والخدمات مع دعم املشاركة 

يف سوق العمل وأنشطتها وإنتاجياتها. وتتطلب مواجهة 

التحديات التي تفرضها شيخوخة السكان تأكيدات قوية 

من أنظمة الضامن االجتامعي عىل وضع تدابري استباقية 

ووقائية. ويجب استكامل الحامية بدعم األشخاص 

واالقتصادات واملجتمعات من خالل االستثامرات الفعالة يف 

مجاالت الصحة والتوظيف والتمكني.

والصحة أحد املكونات األساسية لرأس املال البرشي؛ إذ 

إن االستثامر يف تقليل املخاطر الصحية وتحسني الرعاية 

الصحية ينتج مجتمعات أكرث صحة وأكرث شمولية وإنتاجية. 

ويف العديد من البلدان، تُبذل جهود من أجل زيادة 

النهوض بالصحة والكشف املبكر عن املخاطر إضافة إىل 

تحسني سبل الحصول عىل خدمات رعاية صحية منظمة 

ومنسقة، ودامئاً ما تحظى األساليب االستباقية والوقائية 

بأهمية لألنظمة الصحية، ولكن يرجى منها يف الوقت 

الحايل ما هو أكرب من ذلك؛ أن متنع ارتفاع معدالت 

األمراض غري السارية وتحكم السيطرة عليها.

ويتطلب ارتفاع أعداد املسنني رعاية تامة. ومن أوجه 

التصدي لتلك املشكلة، النظر يف توفري اعتامدات متويلية 

ملقدمي الرعاية غري مدفوعي األجر، وهو ما سيدعم بدوره 

احتياجات الرعاية لدى األشخاص وتعزيز تأمني الدخل 

ملقدم الرعاية عند بلوغه سن التقاعد. ويقلل دعم الرعاية 

املنزلية من العبء املفروض عىل مخصصات الرعاية 

املؤسسية. وبالنسبة لبعض األشخاص، فإن الرعاية املنزلية 

متنحهم مزايا نفسية هامة.

ويتساوى كل من دعم التوظيف واألنشطة يف مستوى 

األهمية. فكلام طال انقطاع الشخص عن العمل، زاد 

احتامل تعرضه لخطر االستبعاد من سوق العمل وحاجته 

إىل استحقاقات الضامن االجتامعي الطويلة املدى. ويشيع 

استخدام تدابري الضامن االجتامعي بغرض منع أو تقصري 

مدة االنقطاع عن العمل الناجم عن البطالة أو املرض أو 

الحوادث املهنية يف االقتصادات األكرث تقدماً، مع وضع 

تدابري خاصة بالعاملني الشباب واملسنني يف الوقت ذاته.

 االتجاهات الديموغرافية تؤثر عىل 

احتياجات الضمان االجتماعي والرعاية الصحية 

ومصادر الدخل والنفقات 
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ويف ماليزيا، ساعد برنامج العودة إىل العمل األشخاص ذوي 

اإلصابات املرتبطة بالعمل وأولئك املطالبني برصف معاش 

العجز عىل العودة إىل عملهم عرب استخدام أساليب إدارة 

حالة العجز. وقد نجح ما يقرب من ثالثة أرباع املشاركني 

يف الربنامج املطور حديثاً يف العودة إىل أعاملهم.

ويعد متكني األفراد من االسرتاتيجيات اإلضافية، فيمكن 

أن تيرّس أساليب الضامن االجتامعي عملية إدارة األفراد 

للمخاطر بأنفسهم والتبحر يف مسار حيايت غري خطي. 

ويؤدي االستثامر يف مجاالت التعليم وتنمية القدرات 

بغرض التحكم يف املخاطر الصحية بشكل أفضل دوراً يف 

تحسني القابلية للتوظيف والحد من مخاطر الفقر. كام 

ميكن لتدابري الضامن االجتامعي الداعمة لتنمية املعارف 

واملهارات أن تزيد من متكني األنشطة اإلنتاجية وتأمني 

الدخل بصورة أكرب، وهو ما من شأنه اإلسهام يف الحد من 

الفقر السائد عرب األجيال.

ومن األمثلة عىل تلك التدابري، تقديم الربامج التثقيفية 

بشأن الضامن االجتامعي واملخاطر يف أوساط اجتامعية 

متنوعة كاملدارس مثاًل. فقد أعد مرصف أوروغواي للضامن 

 )Banco de Previsión Social – BPS( االجتامعي

مجموعة من الكتيبات التعليمية التي ترشح مفاهيم 

الضامن االجتامعي واملخاطر ذات الصلة بصياغة واضحة. 

وتسهم حيازة األفراد عىل معلومات بشأن الضامن 

االجتامعي، من قبيل املعلومات والتفاصيل الخاصة 

باملعاشات املقدمة يف السويد أو الواليات املتحدة، يف 

متكني األفراد من وضع خطط تقاعد جيدة وإدارة املخاطر 

املرتبطة بذلك. ومن املهم أيضاً يف هذا الصدد أن أحد 

األهداف األساسية لعدد من الربامج يف البلدان النامية هو 

االستثامر والتمكني املجتمعي. فقد قدم الربنامج الربازييل 

Bolsa Família مساعدات مالية لألرس الفقرية برشط 

دخول أبنائهم املدارس واالمتثال لربامج صحية معينة.

وأنظمة الضامن االجتامعي ذات طابع متغري. وتضطلع 

إدارات الضامن االجتامعي بدور رئييس يف وضع تدابري 

االستثامر االجتامعي التي تسهم يف متكني األشخاص من 

مواجهة املخاطر املتعلقة بالصحة والدخل والتوظيف 

بشكل أفضل، وهذا ال يعني تخيل األشخاص عن أساليبهم 

الخاصة. ويف املقابل، يكمن الهدف يف تعزيز استدامة 

النظام وكفايته يف املجتمعات التي تزيد فيها معدالت 

الشيخوخة وكذلك دعم األشخاص طيلة حياتهم.

وإن الدروس املستقاة من سياسة اإلدارات الوطنية التي 

تحتل املجموعات السكانية املشمولة بها مرتبة أكرث تقدماً 

يف التحول الدميوغرايف ستكون عوناً لتلك األقل تقدماً 

من الناحية الدميوغرافية يف اختيار أفضل املامرسات يف 

االستعداد ملواجهة شيخوخة السكان.  
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٢١٠٠ بدال من ٧,٣ مليار حسب 

توقعات ٢٠١٥ (األمم املتحدة)

مليار نسمة  ١١٫٢ مليون  ٣٩٥

٢٠١٥

٢٠٣٠

٢٠٥٠

٢١٠٠

مليار  ٧,٣

مليار  ٨,٥

مليار  ٩,٧

مليار  ١١,٢ ٢٠١٥

٩٠١ مليون 
شخص تتجاوز أع£رهم ٦٠ عاما

    
 ٢٠٥٠

٢٫١ مليار 
شخص تتجاوز أع£رهم ٦٠ عاما

٣. OLD-AGE DEPENDENCY IS INCREASING

٪٥١ ٪٨٢

٢٠٥٠ Consider demographic evolution 

is a signi�cant challenge
٢٠١٥

٥ سنوات زيادة يف متوسط ٢٨٪

العمر العاملي املتوقع 

ب� عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٥ 

(منظمة الصحة العاملية)

+٥ سنوات
سيتضاعف عدد األشخاص الذين 

تتجاوز أع�رهم ٨٠ عاما ثالث 

مرات ب� عامي ٢٠٠٠ و٢٠٥٠ 

(منظمة الصحة العاملية) 

عدد السكان العاملي املتوقع لعام 

٢١٠٠ بدال من ٧,٣ مليار حسب 

توقعات ٢٠١٥ (األمم املتحدة)

مليار نسمة  ١١٫٢ مليون  ٣٩٥

٢٠١٥

٢٠٣٠

٢٠٥٠

٢١٠٠

مليار  ٧,٣

مليار  ٨,٥

مليار  ٩,٧

مليار  ١١,٢ ٢٠١٥

٩٠١ مليون 
شخص تتجاوز أع£رهم ٦٠ عاما

    
 ٢٠٥٠

٢٫١ مليار 
شخص تتجاوز أع£رهم ٦٠ عاما

يسا االإ أعضاء  أولويات 
املؤسسات األعضاء التي تعترب التقييم 

الدميوغرايف تحديًا ذا أولوية

عامليًا ٦١٪ 
 ٪٧٩ أفريقيا 

األم�كت� ٧١٪ 

أوروبا ٧٠٪ 

 ٪٥٥ الهادي  آسيا واملحيط 

املصدر: استقصاء أعضاء اإليسا العاملي )2015(
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ن توظيف الشباب العامل�ي

يُعد ارتفاع معدالت البطالة ونقص العاملة بني الشباب من الجنسني من التحديات العاملية. ومُيّكن 

تنسيق أوجه التصدي بني إدارات الضامن االجتامعي ودوائر خدمات التوظيف العامة واملؤسسات 

التعليمية والتدريبية من تحسني قابلية التوظيف وتقليل معدالت البطالة ونقص العاملة. ولتحقيق تلك 

األهداف، تلقي أنظمة الضامن االجتامعي بظاللها إىل ما وراء أدوارها التقليدية املتمثلة يف تأمني دخِل 

لألشخاص املعنيني. وعىل الرغم من حصول ُعرش العاملني فقط يف العامل عىل بدالت البطالة، ال يزال 

التحدي يواجه التوسع الصحي ألسواق العاملة الرسمية.

عمرهم بني يشكل   )املرتاوح  الشباب 

15 و 24 سنة( يف العديد من 

أمام  صعبة  تحديات  البلدان 

الشباب  العامل  ويواجه  االجتامعي؛  الضامن  أنظمة 

الرسمية  الثابتة  بالوظائف  االلتحاق  يف  أكرب  صعوبة 

يزيد  ما  يجد  ال  إذ  األخرى،  العمرية  بالفئات  مقارنًة 

ويلتحق  الئقة،  فرص عمل  العامل  شباب  ُخُميس  عن 

بصفة  الوطنية  العاملة  أسواق  بعض  يف  الشباب  العامل 

أنهم  الرسمي يف حني  االقتصاد غري  بالعمل يف  أساسية 

األخرى.  األسواق  البطالة يف بعض  يعانون من  ما  غالباً 

عىل  الحصول  من  العاطلني  هؤالء  جميع  يتمكن  ولن 

آخرون  يسعى  وقد  االجتامعي،  الضامن  استحقاقات 

املناقشات  وكشفت  للدراسة.  التفرغ  أمد  إلطالة 

يكونوا  النساء قد  الشباب ال سيام من  أن بعض  األوربية 

تدريب. أو  أو عمل  بدراسة  غري مشتغلني 

يؤثر عىل  االقتصادي  الكساد  أن  بات معروفاً  وقد 

املسنني،  من  أكرث  الشباب  العامل  بني  التوظيف  معدالت 

عام  التي حدثت يف  العاملية  األزمة  أثبتته  ما  وهذا 

الشباب وظائفهم  من  العديد  فقد  إذ   2008-2007

الرغم  أوروبا. وعىل  مبعدالت غري مسبوقة يف جنوب 

ارتفاع  ذلك  يصاحب  مل  بعدها،  االقتصاد  انتعاش  من 

البلدان، وال  العديد من  العمل يف  معدالت فرص 

العديد من  املدى يف  البطالة طويلة  زالت معدالت 

للقلق. مثري  بشكل  وتنمو  مرتفعة  االقتصادات 

I تحديات سوق العمل والعمال الشباب

عن  بالعاطلني  الخاصة  السياسات  أولويات  تتفاوت 

ارتفاع معدالت  البلدان. ففي حاالت  العمل يف مختلف 

تجريها  التي  املقايضات  تعد  السكان  وشيخوخة  البطالة 

بينام يخدم  أمٌر رضوري،  الضامن االجتامعي  أنظمة 

أنظمة  يواجه بعض  الذي  املالية  االستدامة  تحدي 

الباقني يف وظائفهم ملدة  املسنني  املوظفني من  املعاشات 

التحديات املفروضة يف بعض  طويلة. وقد يوازن أحد 

مختلفة  إجراءات  وتطبيق  الخيار  ذلك  بني  االقتصادات 

الحصول عىل وظائف. الشباب يف  تساعد 

لة
ما

لع
ا
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أكرثية  بوجود  تتسم دميغرافيتها  التي  االقتصادات  ويف 

الجديدة  الالئقة  الوظائف  ما يكون عدد  غالباً  شابة 

غري كاف لألعداد الكبرية من املنضمني الجدد إىل سوق 

عىل  الحاصلني  للشباب  املناسبة  الوظائف  وتظل  العمل، 

تعليم عاِل نادرة ال سيام يف بعض املناطق كبلدان شامل 

البديل  يتمثل  املتوسط – وقد  البحر  أفريقيا و رشقي 

يف قبول فرص عمل منخفضة الدخل يف االقتصاد غري 

الحل  العمل  الهجرة من أجل  البعض  الرسمي. وقد يرى 

الصائب يف تلك الحالة، مام يتسبب يف خسارة كبرية يف 

املناطق األخرى،  النامية. ويف بعض  االقتصادات  قدرات 

ملحوظ. بشكل  النساء  بني  البطالة  معدالت  ترتفع 

مل تحظ آثار الضامن االجتامعي طويلة املدى املرتتبة 

الشباب  العمل من  العاطلني عن  ارتفاع معدالت  عىل 

تؤثر  املهنية  فالثغرات  نسبية،  بصورة  الوافية  باملناقشة 

املعاشات  العاملني عىل جميع حقوق  عىل حصول جميع 

االشرتاكات. القامئة عىل 

يتمثل يف  آخر  تحدياً  منخفضة  بأجور  العاملون  ويواجه 

مساهمتهم  أدوار  املعاشات  أنظمة  من  العديد  تقليص 

يف إعادة التوزيع وإحكام الربط بني اشرتاكات األفراد 

سداد  مدد  تتشابه  فيام  املستقبلية،  واالستحقاقات 

املسددة مبستويات  االشرتاكات  القصرية مع  االشرتاكات 

التقاعدي  املعاش  استحقاقات  العائدات ومع  أقل من 

بالنسبة  مهمني  مستهلكني  الشباب  يعد  كام  األقل. 

من  استهالكهم  أمناط  وتعد  الوطنية،  لالقتصادات 

االرتفاع  أن  بالذكر  الهامة. وجدير  االقتصادية  املحركات 

العاملة يتسبب يف  أو نقص  البطالة  املستمر يف معدالت 

االقتصادي. والنمو  النشاط  إعاقة 

I االستجابة الحتياجات العمال الشباب

متول االستحقاقات املخصصة للسكان الذين هم يف سن 

العمل متويالً جزئياً من العامل مثلها مثل جميع استحقاقات 

البطالة. ويف حني أن تشجيع هذا النشاط أمر مهم، فإن 

أسلوب التمويل الجزيئ ميثل عبئاً عىل أولئك الذين لديهم 

سوابق عمل هشة وخاصة الذين يتنقلون يف العمل منه 

وإليه. وتتمثل االستجابة العامة لجميع أشكال انعدام 

األمن االقتصادي يف توفري دعم للدخل ممول بالرضائب. 

لكن املامرسة العملية أظهرت أن أشكال الدعم تهتم قليالً 

بالعاملني وتستهدف بصفة عامة الفئات السكانية األصغر 

واألكرب سناً التي تتسم بالضعف.

وعىل املستوى العاملي، يحصل واحد من كل عرشة عاملني 

عىل شكل من أشكال الحامية من البطالة، وبصفة عامة، 

عادة ما ترتفع معدالت الشمول يف االقتصادات األكرث تقدماً 

رغم أن االستقطاعات يف امليزانيات االجتامعية قد أضعفت 

بعض تدابري الحامية من البطالة يف األعوام األخرية، ورغم 

أن هذا األمر يحفز عىل البحث عن الوظائف، إال أنه يفرتض 

مسبقاً توافر فرص عمل مناسبة.

وهناك تقدم ملموس يف مجال حامية العاملني؛ ففي 

السنوات األخرية وللمرة األوىل وضع عدد من البلدان 

األفريقية واألسيوية برامج الستحقاقات البطالة، وهذه 

الربامج الجديدة رضورية ويجب أن توفر ضامن الدخل 

للعامل عند االنتقال من البطالة إىل العمل.

وينبغي أن تراعي جميع برامج البطالة الحديثة االحتياجات 

الخاصة بجموع العاملني وعىل وجه الخصوص الشباب من 

الذكور واإلناث، حتى تكون أكرث فعالية.

ومن هذه االحتياجات توقيت االستجابة؛ فمن املحتمل أكرث 

أن تؤدي االستجابة الرسيعة إىل عودة العامل للتوظيف 

مبكراً. وقد صممت العديد من أنظمة الضامن املخصصة 

للشباب يف أوروبا التي تتيح سبل الحصول عىل التدريب أو 

العمل بحيث تؤدي دورها يف أول ثالثة أشهر من البطالة.

وقد دعا االتحاد األوريب منذ عام 2013 إىل إدخال نظام 

ضامنات للشباب حتى سن الخامسة والعرشين، يهدف إىل 

توفري وظائف مناسبة أو تعليم مستمر أو تدريب مهني 

يف غضون 4 أشهر من التخرج أو البطالة. وقد أدخلت 

كل من الدمنارك وأملانيا أنظمة الضامنات للشباب يف عام 

2014، وقد صمم النظام الدمناريك عملياته وفق مجموعتني 

فرعيتني )من عمر 15 حتى 17 سنة ومن عمر 18 حتى 29 

سنة(، لكن األهداف املشرتكة الكامنة وراء ذلك أن يكون 

لكل شاب متطلبات وتوقعات وتوجهات محددة لتحقيق 

التقدم يف سوق العمل أو النظام التعليمي. والهدف الطويل 

املدى من وراء ذلك هو خفض معدالت البطالة بني العامل 

الشباب. وبالفعل، تتمتع الدمنارك نسبيًاً بأعىل معدالت 

توظيف الشباب وانخفاض معدالت البطالة، مقارنة ببقية 

بلدان االتحاد األورويب.



EM
PLO

Y
M

EN
T: U

nem
ployed and underem

ployed young w
orkers

لة
ما

لع
ا

25 10 تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي

وتتعدد التحديات التي تفرضها سوق العمل أمام واضعي 

السياسات، إال أن هناك استجابات عديدة حيال ذلك. 

وملواجهة البطالة ومعالجة أوجه عدم التوافق بني مهارات 

العاملني ومتطلبات أرباب العمل، فإنه بإمكان أنظمة 

الضامن االجتامعي أن تدفع بتدخالت مبكرة وفعالة إىل 

جانب توفري سبل التدريب وإعادة التدريب والتعليم 

طوال مسار الحياة. وتشري املامرسات الجيدة التي 

تطبقها االقتصادات املتقدمة إىل أن الربامج املنسقة ملنح 

االستحقاقات النقدية وتدابري التوظيف وأدوات رضيبة 

الدخل السلبي وأنظمة الرضائب التصاعدية توفر مساراً 

ملواجهة البطالة والفقر.

وعادة ما تتصاعد تحديات البطالة ونقص العاملة يف أسواق 

عمل البلدان النامية بصورة أكرب من غريها، ويستعيص 

مواجهة بعضها بسبب طبيعتها الهيكلية، وتطرأ تلك 

التحديات بصفة خاصة يف االقتصادات التي فيها أسواق 

عمل غري رسمية كبرية. ويكمن التخوف الرئييس هنا يف 

تنامي تهميش القوة العاملة وضعفها يف ظل الظروف 

السيئة دون وجود أدىن سبل الحامية االجتامعية. وإىل 

جانب ذلك فإن ارتفاع عدد الشباب الذي يعاين من البطالة 

رغم تعلمه تعليامً جيداً يفرض تحديات من نوع خاص، 

ومن ثم ينبغي استهداف توفري فرص عمل الئقة للشباب – 

ولجميع العاطلني عن العمل أو غري الحاصلني عىل تدريب 

مبا يناسب احتياجاتهم وطموحاتهم.

وتشري التجارب التي مرت بها العديد من إدارات الضامن 

االجتامعي الوطنية إىل وجوب تعدد سبل التدخل وتنظيمها 

عىل مراحل بطريقة توائم الطابع الدينامي للمخاطر، 

ويجب تحديد عوامل الخطر بالنسبة لجميع الشباب 

العاطلني عن العمل ووضع اإلجراءات املناسبة ملواجهتها 

يف شتى مراحلها. وإىل جانب حامية الدخل يحتاج الشباب 

بصفة مستمرة إىل وضع تدابري متكنهم من تفعيل أدوارهم 

ومن بينها التدريب أو إعادة التدريب عىل املهارات، 

وينبغي أن تكون هذه التدابري ذات بعٍد جنساين.

وقد يلزم الدعم السيايس الرفيع املستوى لسياسات أسواق 

العمل الفعالة، ال ألجل منو العاملة فحسب بل ملواجهة 

املخاطر املحتملة التي قد تنجم عن حالة عدم االستقرار 

االجتامعي واالضطرابات املنترشة بني الفئة السكانية يف سن 

العمل التي تعاين من التهميش.

وال ميكن أن تواجه إدارات الضامن االجتامع التحديات 

القامئة مبفردها. وينظر إىل أنظمة التدريب املهني التي 

تعمل بصفتها جزءاً ال يتجزأ من أسواق العمل يف بعض 

البلدان كعامل من عوامل خفض معدالت البطالة بني 

العامل الشباب؛ فهي مبثابة حلقة وصل بني التعليم والعمل، 

وتوفر فرص عمل ومهارات حياتية قيمة. وتتطلب تلك 

األنظمة تعاوناً بني أرباب العمل والنقابات والحكومات عىل 

املستوى الوطني مبا يف ذلك تحديد مستويات األجور 

 ينبغي أن تراعي جميع برامج البطالة الحديثة 

ن وعىل وجه  االحتياجات الخاصة بجموع العامل�ي

ناث والذكور   الخصوص الشباب من االإ
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وتنظيم سوق العمل.

وال يحصل الكثريون من الشباب من اإلناث والذكور عىل 

تلك املساعدات ورمبا ال تقدم لهم أي مساعدات يف أنشطة 

البحث عن وظيفة ويكون اعتامدهم يف هذا الصدد عىل 

عالقاتهم الشخصية، ومن ثم يحظى بالفرص الوظيفية أولئك 

ممن لديهم شبكة عالقات قوية بغض النظر عن مهاراتهم 

املهنية والشخصية أو مستوى التحصيل التعليمي. وستعود 

الفائدة الكربى من االستثامر يف التنسيق بني الضامن 

االجتامعي ودوائر خدمات التوظيف العامة عىل العامل غري 

املدعومني.

وميكن أن تسهم اإلجراءات التي تتخذها إدارات الضامن 

االجتامعي بالتعاون مع دوائر خدمات التوظيف والتعليم 

والتدريب العامة يف توفري تدريب وتعليم مهني أو فرص 

عمل الئقة للعامل الشباب.

والدوائر االقتصادية العاملية واإلقليمية، إن ابتغت النجاح 

يف خفض معدالت البطالة بني الشباب، إىل جانب وضع 

سياسة عامة، عليها أن تتوىل إعداد قوة عاملة مدربة بشكل 

مناسب، وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل مناسبة. كام أنه 

من املهم التعاون والتنسيق الوثيق بني مختلف املؤسسات 

العامة واملنظامت املعنية بالعامل وأرباب العمل.  
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تشهد العديد من االقتصادات زيادًة يف عدم توحد أمناط التوظيف لديها، وهو ما يؤدي إىل مرونة كبرية 

يف أوقات العمل وتطور يف ترتيبات العمل والتخيل عن املسار املهني الخطي التقليدي طيلة الحياة. ومن 

املتوقع أن يرّسع التحول يف االقتصاد الرقمي املسمى بـ »صناعة 4.0« من وترية تلك االتجاهات مع 

ظهور مخاطر استبدال الخدمات التكنولوجية بالعديد من الوظائف. ومع مواجهة تلك املشكلة، يجب 

تبني أطر مالية وتقدميية وقانونية مالمئة ألنظمة الضامن االجتامعي.

التكنولوجيا الرقمية املزودة بأجهزة وبرامج وإن 

وشبكات حاسوبية يف األساس معروفة ومنترشة 

عاملياً، ومع تطور الذكاء االصطناعي والواجهات 

وبروتوكوالت االتصاالت، صارت تلك التكنولوجيا أكرث تطوراً 

وتكامالً وأحدثت نقلة يف االقتصاد العاملي. وينظر إىل النواتج 

التكنولوجية – الثورة الصناعية الرابعة – عىل أنها إنجاز 

يف العديد من املجاالت، بداية من التسلسل الجيني حتى 

تكنولوجيا النانو ومن الروبوتات املربمجة حتى تقنيات الذكاء 

االصطناعي ومن مصادر الطاقة املتجددة حتى الحوسبة 

الكمية.

وغالباً ما ينظر إىل انتشار الرقمنة والرتابط اإللكرتوين يف عاملنا 

عىل أنه من التطورات التكنولوجية التي ساهمت يف جعل 

حياتنا ووظائفنا اليومية أكرث أماناً وسالسًة، لكن الصورة تبدو 

أكرث تعقيداً إذا أمعننا النظر فيها عن كثب.

فعىل عكس الثورات التكنولوجية السابقة، تتطور الرقمنة 

برسعة هائلة، ونظراً ألننا نعيش يف عامل مرتابط متعدد 

الجوانب، فقد أحدث ذلك نقلة رسيعة يف االقتصادات 

الوطنية وأمناط تفاعالتنا االجتامعية.

I تحديات عالم العمل المتغ�ي

يتغري عامل العمل من حولنا، ويجب أن تواكبه أنظمة الضامن 

االجتامعي يف ذلك، وإن التحدي الكبري الذي يواجه مؤسسات 

الحامية االجتامعية الوطنية الكبرية هو مواكبة وترية ذاك 

التغري.

ونالحظ يف عامل العمل زيادة أعداد أنظمة اإلنتاج الذاتية 

التنظيم، »العمل االحتشادي«، التي تعمل باستقاللية مع 

أشخاص يعملون من املنزل أو من أي مكان آخر يف العامل 

وتسلم عملها يف الوقت املحدد لها.

كام أننا نشهد زيادة استخدام األجهزة املوجهة من بعد 

والطابعات الثالثية األبعاد والروبوتات التي تسهم جميعها 

يف الناتج االقتصادي الوطني للعديد من البلدان، وقد تحل 

الروبوتات يف املستقبل القريب محل جميع أشكال األعامل 

البرشية الطويلة والشاقة والخطرة، وهذا هو الجانب الجيد 

لها.

وتطورت أنظمة الضامن االجتامعي وأنظمة السالمة والصحة 

 املهنيتني للتصدي للمخاطر املرتبطة بالهياكل 
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املجتمعية وأسواق العمل وعالقات العمل وتكنولوجيا اإلنتاج 

من منتصف القرن العرشين »الصناعي«. ويفرض التدهور 

املحتمل لبعض أشكال العمل واملهن ويف التوجهات نحو 

الرتكيز عىل األفراد وزيادة املرونة، وتجاوز الرسميات التي متيز 

أشكال العمل الجديدة »كالعمل السحايب« تحديات خطرية 

أمام التمويل التقليدي للعديد من برامج الضامن االجتامعي.

تتطور ظروف العمل يف العديد من القطاعات، فبعضها يتسم 

بالفعل مبزيد من املرونة يف ساعات العمل. ويف حالة فرض 

ذلك، قد يراه العاملون مصدراً النعدام األمن، إال أنه قد تكون 

له إيجابيات أيضاً. ومن بني تلك التطورات االنخفاض املتوقع 

يف الحوادث واألمراض الناجمة عن العمل فقد تتاح إمكانية 

كبرية ألمتتة مهام العمل الخطرة. فقد أثبتت كارثة فوكوشيام 

اليابانية قدرة الروبوتات عىل منع التعرض للمخاطر الكربى 

كالنشاط اإلشعاعي. ويف حاالت الكوارث الشديدة، يُظهر 

التفكري األفقي اإلمكانيات غري املستغلة يف تقنيات الروبوت 

التي محورها اإلنسان. وهذا ال يعني اختفاء املخاطر، وسيظل 

االعتامد الكبري عىل الروبوتات أمراً إيجابياً فقط إذا كان 

مدعوماً بصفة دامئة عىل لوائح قوية تكفل حامية العاملني 

ومتنع وقوع حوادث وإصابات يف مكان العمل. وال بنبغي 

استخدام الروبوتات مسوغاً لضعف الرتكيز عىل الوقاية يف 

مكان العمل.

وينبغي أن تًرسخ فكرة عمل األشخاص بجانب الروبوتات 

القوية عالية األداء والعمليات التكنولوجية الحديثة. وتكمن 

املشكلة األساسية هنا يف كيفية تأثري استخدام األدوات الرقمية 

واآلالت الجديدة وتقنية الذكاء االصطناعي عىل عملية 

التوظيف يف القطاعات التقليدية وهل سيحفز خلق فرص 

وظيفية يف هذا املجال.

I ردود االأفعال تجاه االقتصاد الرقمي

متتزج التوقعات االقتصادية والتوظيفية املبنية عىل التأثريات 

املحتملة للرقمنة. وعىل الرغم من احتاملية توافر فرص 

تحقيق منو اقتصادي قوي واالرتقاء بالرفاه االجتامعي، 

هناك نتائج أخرى مغايرة تتمثل يف فقدان الوظائف وزيادة 

أسواق العمل الهشة والحاجة إىل تبّني قوانني ألشكال العمل 

الجديدة وغلبة اإلناث يف بعض القطاعات االقتصادية بشكل 

أكرب وتطبيع العاملة »غري النمطية«.

أما بالنسبة ألنظمة الضامن االجتامعي، فإن تأثريات الرقمنة 

متثل خطراً عىل االستدامة املالية للربامج القامئة عىل 

االشرتاكات، كام أنها تثري الحاجة إىل توسيع نطاق الشمول 

القانوين لفئات جديدة من العامل. وبالنسبة ملتخصيص 

السالمة والصحة املهنيتني، فالخطر الذي ينبغي أن يؤخذ 

يف االعتبار قد يتمثل يف األشكال الجديدة للضغوط النفسية 

وضغوط العمل التي تتسبب فعلياً يف نصف أيام العمل 

الضائعة يف أوروبا. ويوجد هناك خطر آخر محتمل يكمن يف 

كيفية التأكد من االمتثال ملعايري السالمة والصحة املهنيتني 

بني األعداد املتنامية للعاملني يف االقتصاد الرقمي يف ظل 

ظروف غري تقليدية.

ويف سوق العمل، تُحدث تكنولوجيات االتصاالت الرقمية 

نقلًة يف أسلوب تنظيم بعض الخدمات وتقدميها. ومثة املزيد 

من أشكال العمل حسب الطلب عرب تطبيقات الجوال يف 

»اقتصاد العربة« توفق بني العرض والطلب عرب استخدام 

األصول غري املستغلة كاملرافق السكنية املعروضة لإليجار 

وخدمات النقل والنظافة.

وقد تعرض بعض من تلك الخدمات عىل أساس أنه ال 

توجد عالقة محددة قانوناً بني املوظف ورب العمل. ومن 

منظور عميل، تشري تلك املنصات ومامرسات العمل الحديثة 

وعالقات العمل غري التقليدية الناجمة عنها إىل الحاجة إىل 

إجراء إصالح تنظيمي. ويف بعض الدوائر القضائية الوطنية، 

قد تتجاوز بعض العمليات املعنية قوانني العمل الوطنية 

والترشيعات الخاصة بالضامن االجتامعي والسالمة والصحة 

املهنيتني.

وبالنسبة للمؤسسات الرقمية، توفر اإلنرتنت منصة تعمل 

»كطرف ثالث« تربط بني »العمالء« و«مقدمي الخدمات«، 

ويف بعض الحاالت برز تحد ألن عمليات اإلنتاج أو عمليات 

العمل الجديدة ال تراعي الضامن االجتامعي وسالمة وصحة 

العاملني مراعاة تامة منذ البداية. وينبغي أن يجري ذلك 

وفق أسس قانونية لحامية العاملني وتحسني الفعالية 

التجارية وتعزيز سمعة املؤسسات »الرقمية« الجديدة 

واستدامتها.

ويف عامل العمل الجديد الذي يتسم بالجرأة ويف أثناء انتظار 

إجراء تحديثات رضورية عىل القوانني التنظيمية، قد تضعف 

املكانة الرسمية للعالقة التي تربط العامل برب العمل، 

ولذلك تحركت بعض البلدان لسد ذاك الفراغ.

وقرر القانون السويرسي للتأمني ضد الحوادث وصندوق 
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متويل املعاشات السويرسي اعتبار الرشكات التي توفر 

خدمات النقل بسيارات األجرة عرب التطبيقات ربَّ عمل، 

وينبغي أن يسدد اشرتاكات الضامن االجتامعي. والسبب 

وراء ذلك أن سائق سيارة األجرة يف سويرسا الذي يعتمد 

كلياً عىل املهام التي توفرها املقرات التشغيلية لرشكة ما 

ال يعترب من األفراد العاملني لحسابهم الخاص من الناحية 

القانونية، يف حني أن القضاء الفرنيس حكم يف إحدى القضايا 

القانونية املقامة ضد إحدى رشكات السيارات األجرة التي 

تعمل عرب التطبيقات بفرض غرامة عىل رب العمل ملخالفته 

قوانني النقل.

واالستجابات القانونية تجاه الرقمنة خطوة أولية هامة 

لدعم الضامن االجتامعي وحقوق العاملني ومواجهة تهرب 

العاملني من سداد االشرتاكات. وينبغي أن تتوىل إدارات 

الضامن االجتامعي املطالبة بتطبيق نظام للسداد الكيل 

الشرتاكات الضامن االجتامعي بناًء عىل أرباح »العربة« 

املعلنة.

ومن جهته يناقش الربملان األوريب مرشوعاً مقرتحاً يقيض 

بتصنيف معظم الروبوتات الذاتية التحكم األكرث تطوراً 

»أشخاصاً إلكرتونيني«. كام يقيض املرشوع املقرتح بربط تلك 

الروبوتات بصندوق متويل أنشئ بغرض شمول التزاماتها 

القانونية وكذلك تحميل مالكيها مسئولية سداد اشرتاكات 

الضامن االجتامعي املستحقة عليها. وفيام يتعلق باألغراض 

الرضيبية، يقرتح املرشوع بأنه ينبغي أن يُعلن رب العمل 

عن الوفورات التي حققها فيام يتعلق باشرتاكات الضامن 

االجتامعي نتيجة استبدال الروبوتات بالعاملة البرشية

وعىل الرغم من تلك التطورات، يظل السيناريو املستقبيل 

للعديد من عنارص الضامن االجتامعي التقليدية مبهامً. 

فمن بني أهداف التنمية املستدامة التي اعتُمدت يف عام 

2015، نص الثامن منها عىل تعزيز النمو االقتصادي الشامل 

واملستدام والعاملة الكاملة واملثمرة وتوفري فرص عمل الئقة 

للجميع. والسؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة ألسواق العمل 

وأنظمة الضامن االجتامعي هو: ما هو االحتامل الذي قد 

ينجم عن استبدال العمليات اآللية والحلول التكنولوجية 

الحديثة بالعديد من أشكال العمل؟

وتعد املناقشة الدولية بشأن تطبيق آليات الدخل األسايس 

الشامل )بداية من أالسكا مروراً بالهند ووصوالً إىل سويرسا( 

من ردود األفعال التي طرحت. وبوجه عام، يساور الرأي 

العام شكوكاً حول آليات الدخل األسايس العام، والسؤاالن 

اللذان يطرحان نفسيهام يف هذا الصدد: كم ستكون التكلفة 

املحتملة لذلك مقارنة بأرضية الضامن االجتامعي مثالً؟ 

وكيف ميكن آلليات الدخل األسايس الشامل دعم الحاجة إىل 

حصول جميع الفئات عىل الخدمات االجتامعية وخدمات 

والرعاية الصحية األساسية؟

ورغم تغري طبيعة العمل، فإن األدلة املستخلصة من 

التطورات األخرية توضح أنه من غري املحتمل زوالها. فقد 

 يتغ�ي عالم العمل من حولنا، ويجب 

ي 
أن تواكبه أنظمة الضمان االجتماعي �ن

ذلك 

 



االقتصاد الرقمي

أظهرت العديد من األشكال الجديدة للعمل االحتشادي 

الذي نُظم باستخدام املنصات الرقمية أن العمل يف االقتصاد 

املعارص يتطلب أداء مهام صغرية ومكررة. والرسالة الهامة 

املراد توصيلها هنا هي أن بعض املهام ال يزال أبرع 

من ينفذها األيدي البرشية. ففي مجال الرعاية الطبية 

التكنولوجيا الحديثة أمر حيوي لتحسني الصحة، إال أن 

هناك مهام وقرارات أخرى يف هذا املجال ال ميكن تنفيذها 

من خالل التدخالت الرقمية حتى لو كان ذلك عىل املدى 

الطويل.

وكذلك الحال بالنسبة ملستخدمي خدمات الضامن 

االجتامعي، فإنه ال ميكن استبدال التقنيات الرقمية 

»باللمسة البرشية« استبداالً كلياً. فاالقتصاد الرقمي ال يضع 

طبيعة االستحقاقات والخدمات املطلوبة موضع تساؤل. كام 

يفرض تحدياً عىل طريقة متويلها بشكل كاٍف، وتحديد هوية 

املسؤول عن سداد االشرتاكات ذات الصلة. والسؤال اآلخر 

الذي يطرح نفسه هنا: عىل من تقع مسؤولية إنفاذ لوائح 

السالمة والصحة املهنيتني وحقوق التعويض واالمتثال لها؟

وال يقل تأثر إدارات الضامن االجتامعي عن تأثر مقدمي 

الخدمات العامة اآلخرين. وعىل كٍل، فإن معظم تلك 

التأثريات إيجابية، وهو ما انعكس فعلياً عىل تحسني نتائج 

جودة تقديم الخدمات. ويف هذا الشأن، انخفض معدل 

الخطر املتصور الذي يفرضه التقاعد الوشيك للعديد من 

مديري الضامن االجتامعي يف البلدان التي تزيد فيها نسبة 

شيخوخة السكان عىل تقديم الخدمات املتصلة بها – بسبب 

مساهمة الحلول التكنولوجية يف تعويض تلك الخسائر.

ويتمثل الجانب اإليجايب لالقتصاد الرقمي، بالنسبة 

للمديرين، يف العرض الرسيع للحلول الرقمية الحديثة، 

أما الجانب السلبي فيتمثل يف تطور املامرسات املؤسسية 

الحالية بشكل بطيء ال يواكب تغريات عامل العمل. ولنرضب 

مثاالً عىل ذلك مبا سيؤول له الحال عندما تصري القوانني 

واللوائح الترشيعية متقادمة وبالية، ففي الوقت الذي يجرى 

فيه تحديثها سيربز التحدي املتمثل يف أن ذلك سيحدث 

بنمط أبطأ مام هو متوقع ليك يوفر حامية فعالة لجميع 

العاملني يف شتى أشكال العمل.  
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العمل مستقبل 
التكنولوجيا الرقمية واألمتتة يحدثان تحواًل يف عامل العمل
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االقتصادي العاملي)

النسبة املئوية ألنشطة العمل 

التي ªكن أ¦تها باستخدام 

التكنولوجيا املثبتة فعال 

(McKinsey)

األطفال الذين يدخلون املدارس 

االبتدائية اليوم التي ستعمل 

يف أ¾اط وظيفية « توجد بعد 

(املنتدى االقتصادي العاملي)

اإلنتاج الضخم، خطوط 

التجميع، الكهرباء
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الصحة والرعاية طويلة المدى

تتنامى مخاطر الصحة والرعاية الطويلة املدى والتحديات التي تواجه أنظمة الضامن االجتامعي 

والرعاية الصحية، ورغم التطورات يف مجال الصحة، فإن أوجه عدم املساواة يف النتائج الصحية تظل من 

التحديات القامئة. ولرغم انتشار ظاهرة شيخوخة السكان عاملياً، فإن نطاق تلك العملية وطبيعتها يظالن 

متفاوتني. ويف إطار النتائج الصحية، فإن السنوات املمتدة يف حياة الفرد ال يحياها جميًعا بصحة جيدة. 

كام أن تحقيق األهداف األساسية ألنظمة الضامن االجتامعي يتطلب توقع التحديات الصحية بدقة، 

وتقديم ردود األفعال االستباقية والوقائية وتوفري االستحقاقات والخدمات املناسبة.

عامة، يعيش األشخاص حياة وبصفة 

أطول وبصحة جيدة، لكن هذه 

الصورة العاملية تخفي التفاوت 

املتنامي يف النتائج مبا يف ذلك التفاوت يف النتائج الصحية؛ 

إذ يعيش األثرياء طويالً وبصحة جيدة بينام يالحظ انخفاض 

معدالت أعامر الفئات الفقرية. كام ميكن للنتائج الصحية 

أن تتأثر بالعوامل الجغرافية التي تتزامن مع األوضاع 

االجتامعية-االقتصادية.

الجنسني، ال تزال  العمرية بني  الفجوة  ورغم تضاؤل 

الرجال إال أنهن يقضني  أطول من  النساء يعشن عمراً 

العمر  يتزايد متوسط  أقل بصحة جيدة. كام  فرتات 

أقل بكثري  بنمط  الحايل  الوقت  املتوقع يف  الصحي 

زاد عدد  املتوقع. وكلام  الطبيعي  العمر  من متوسط 

العبء  السن، تغريت طبيعة  املتقدمني يف  األشخاص 

الطبية.  الرعاية  بشأن  املطلوبة  األفعال  وردود  الصحي 

املصابني  املثال، فإن معظم األشخاص  وعىل سبيل 

60 سنة أو أكرث، فيام تزيد  بالرسطان يبلغ عمرهم 

البلدان األوربية. حاالت اإلصابة مبرض الزهامير خاصة يف 

كثرياً  االحتضار  الصحية يف مرحلة  الحالة  تكلف  وقد 

الكاملة.  الرعاية  لتقديم  إضافية  احتياجات  تتطلب  وقد 

العيش يف حالة  ارتفاع معدل سنوات  فباإلضافة إىل 

األمراض غري  صحية ضعيفة، يكون الرتفاع معدل 

املالية واإلدارية  الجوانب  السارية مردود سلبي كبري عىل 

الناجمة  العاملية  الوفاة  معدالت  تجاوز  إذ  والسياساتية؛ 

الناجمة  الوفاة  املزمنة معدالت  السارية  األمراض غري  عن 

السارية ووفاة األمهات واملواليد قبل  عن األمراض 

التغذية. وأوضاع  الوالدة 

12% من  العقلية حوايل  ومتثل أمراض االضطرابات 

األعباء العاملية لألمراض. ويف الفرتة 1990 -2010، 

األفيون  تعاطي  باضطرابات  املتعلقة  التدابري  ازدادت 

واالضطرابات التغذوية ألكرث من الربع وألكرث من %10 

الشخصية. انفصام  لحاالت  بالنسبة 

التكاليف  وارتفاع  تحديات صحية جديدة  وإن ظهور 

املحتمل  من  التضخم  معدالت  يتجاوز  مبا  سنوياً  الطبية 

كبرياً عىل ميزانية الصحة ما مل  أن يكون له مردوداً سلبياً 

أساليب جديدة ملواجهة ذلك.  توضع 

حة
ص

ال
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ي تواجه أنظمة الضمان 
I التحديات ال�ت

االجتماعي والرعاية الصحية

إن أوجه عدم املساواة الهيكلية والفقر النقدي يف جميع 

املجتمعات له تأثري كبري عىل األوضاع والنتائج الصحية، كام 

تعد األمراض غري السارية العامل األسايس يف الوفيات املبكرة 

كأمراض القلب والرسطان والسكري وأمراض الجهاز التنفيس 

املزمنة يف االقتصادات األكرث تقدماً عىل وجه الخصوص. 

ويجب أن تستجيب أنظمة الضامن االجتامعي ملواجهة 

زيادة معدالت الوفاة الناجمة عن األمراض غري السارية 

التي تكون مكلفة بصفة خاصة للمجتمعات بسبب النفقات 

الطبية املبارشة والنفقات غري املبارشة )كاالنقطاع عن العمل 

وضعف اإلنتاج( وتعدد األمراض )كاإلصابة بعدة أمراض يف 

وقت واحد(.

تسببت األمراض غري السارية بحلول عام 2012 يف وقوع 

68% من الوفيات العاملية، منها ما يزيد عن 40% بإجاميل 38 

مليون حالة وفاة مبكرة )قبل بلوغ 70 سنة(، بينام وقعت 

ثالثة أرباع وفيات األمراض غري السارية )28 مليون حالة( 

ومعظم الوفيات املبكرة )82% من الحاالت( يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل التي تضم أكرث من 80% من 

سكان العامل.

وهناك عالقة قوية بني أمناط الحياة واألوضاع الصحية التي 

ترتبط مبستوى الدخل األرسي يف العديد من البلدان. وما 

زالت اآلثار الصحية السلبية الناجمة عن تناول املرشوبات 

الكحولية والتبغ والسمنة متثل تحديات صعبة. وباإلضافة 

إىل ذلك فإن التأثريات البيئية، وليس أقلها أماكن العمل، 

متثل مصادر هامة لألمراض النفسية والبدنية.

وتتغري طبيعة اإلعاقة من خالل إجراء تقييامت للحالة 

العقلية بعيداً عن الحالة البدنية للمريض، وهذا ما يستمر 

تطبيقه مع ازدياد معدالت الحاالت بني الشباب وبني النساء 

أيًضا، ويتطلب ذلك التغيري ردود أفعال قوية.

ومن املحتمل أن ميثل توفري الرعاية الصحية الطويلة املدى 

للمسنني تحدياً كبرياً بسبب ارتفاع التكاليف وتغري أمناط 

الهياكل األرسية التي تحد من شبكات الدعم التقليدية.

ويفتقر أكرث من نصف املسنني يف العامل — أي ما يقرب من 

300 مليون شخص — لخدمات الرعاية الطبية طويلة املدى 

الجيدة. ويعيش 5.8% من السكان فقط يف بلدان تتيح فرص 

الحصول عىل الرعاية الصحية طويلة املدى للجميع. وتقدم 

حوايل 80% من خدمات الرعاية الصحية الطويلة املدى 

بصورة غري رسمية بينام تقدم 90% من خدمات الرعاية 

الرسمية من خالل اإلناث. وتشري الدراسات إىل وجود عجز 

يقدر بحوايل 14 مليون من العاملني يف تقديم خدمات 

الرعاية عىل مستوى العامل. ومثة مؤرشات عىل تزايد معدالت 

املسنني الذين يعيشون مبفردهم.

ي أنظمة الصحة 
I ردود االأفعال تجاه تب�ن

والرعاية

ال زالت العديد من األنظمة الصحية تركز معظم مواردها 

عىل الرعاية املتعلقة باألمراض الحادة أكرث من تلك 

املتعلقة باألمراض املزمنة. وباملثل تركز العديد من أنظمة 

الضامن االجتامعية عىل منح تعويضات بناًء عىل تقييم 

الحاالت الطارئة أكرث من مواجهة العوامل الرئيسية التي 

ساهمت يف ظهور الحاجة لتقديم االستحقاقات. ويتمثل 

أحد التوجهات الحديثة ملؤسسات الرعاية الصحية 

والضامن االجتامعي يف تبني تدابري ابتكارية لتوقع 

املستقبلية. التحديات 

ففي ضوء العبء املتنامي الذي متثله الرعاية وارتفاع 

التكاليف الطبية، تركز إدارات الضامن االجتامعي بشدة 

عىل التدابري الوقائية التي تتطلب تنسيقاً مع أصحاب 

املصالح باإلضافة إىل الخدمات واالستحقاقات املستهدفة. 

كام يجب العمل مع املنظامت الوطنية وفوق الوطنية يف 

هذا الصدد.

ومن الرضوري أيضاً تعزيز املواقف الرشائية والتفاوضية 

فيام يخص عملية العالج. ويتطلب الرتكيز عىل التدابري 

الوقائية مزيداً من االستثامرات التي إذا جرت بشكل 

مناسب قد تؤدي إىل تقليل الحاجة إىل وسائل العالج 

الباهظة.

وال بد من تدريب وتطوير العاملني يف املجال الطبي 

لسد الفجوات الوظيفية ذات الصلة. فعىل عكس تقديم 

االستحقاقات النقدية، ال ميكن أمتتة العديد من املهام 

الطبية ومهام الرعاية بسهولة وستتطلب باستمرار أيدي 

عاملة برشية. ونظراً ألن اإلناث يشكلن األغلبية الساحقة 

من مقدمي الرعاية – سواًء الرسميني أم غري الرسميني - 

فإن مواجهة هذه املشكالت ستدعم عىل األرجح التدابري 

املجتمعية األخرى الرامية إىل تقليص أوجه عدم املساواة 

بني الجنسني والتفاوت يف الدخل.

تتطلب مواجهة االأمراض غ�ي السارية استجابات 

استباقية وفعالة. إن تزايد االهتامم باألمراض غري السارية 

بصفتها من األعباء العاملية للصحة يؤكد عىل مواجهة ذلك 

التحدي الذي يواجه السياسة العامة عىل املستوى االجتامعي. 

الصحة



وتقوم إدارات الضامن االجتامعي والجهات الفاعلة يف مجال 

الصحة العامة بدور أسايس ليس أدناه يف تعزيز التغريات 

السلوكية التي قد تسهم يف التحكم يف تصاعد النفقات 

االجتامعية.

وميكن استغالل الفحوصات الطبية الدورية لتقديم املعلومات 

الصحية واملشورة بشأن أمناط الحياة باإلضافة إىل التقييامت 

الطبية، ويف الجمهورية الكورية ساهمت الفحوصات املختصة 

يف تحسن معدالت اكتشاف الرسطان، وهو ما تزامن مع إنشاء 

مراكز للنهوض مبستوى الصحة وتحسني معلومات الرعاية 

الصحية.

ويستلزم األمر وجود اسرتاتيجية للصحة العامة. ففي هنغاريا 

صدر مرسوم عن معايري التغذية لجهات تقديم األغذية 

للجامهري سعياً لضامن حصول أطفال املدارس عىل وجبة 

غذائية متوازنة باإلضافة إىل تحقيق االستفادة البدنية والنفسية 

والعقلية. وفرضت العديد من البلدان ما يسمى »برضيبة 

الصودا« )املرشوبات الغازية( كاملكسيك وفيالدلفيا بهدف الحد 

من معدالت السمنة.

ي أماكن العمل.  ميكن إلدارات الضامن 
تعزيز الصحة �ن

االجتامعي دعم جهود املوظفني يف تجهيز أماكن للعمل تفي 

باحتياجات العاملني من املسنني وتعزيز التطويرات يف مجايل 

الصحة والرفاه.

وميكن إلدارات الضامن االجتامعي أن تبدأ يف تحقيق ذلك 

أوالً بالتنسيق مع كبار أرباب العمل املحليني الذين لديهم 

القدرة عىل مد يد العون للمجتمعات املحلية. وينبغي 

أن تضع إدارات الضامن االجتامعي يف اعتبارها أن العديد 

من املخاطر الصحية التي تواجه املسنني والشباب تتجاوز 

الحدود الفاصلة بني بيئة العمل وبيئة خارج العمل. وينظر 

إىل االستحقاقات القابلة للقياس لتأمني إصابات العمل من 

زاوية تقليل معدالت التغيب عن العمل وتكاليف اإلجازات 

املرضية، وهو ما يرتجم إىل إرضاء العاملني بشكل كاٍف 

وتحقيق سبل الرفاه لهم ويؤدي إىل تحسني إنتاجية العمل.

الرعاية التلطيفية فعالة من حيث التكلفة.  إن التدخالت 

املبكرة فعالة من حيُث التكلفة. وتعد الرعاية التلطيفية 

من أساليب مواجهة آثار شيخوخة السكان، كام أن تقديم 

الرعاية التلطيفية يف يومني من التشخيص األويل للرسطان 

قد يقلل التكاليف إىل الربع مقارنة بعدم التدخل يف تلك 

الفرتة.

ال تمثل مسائل الصحة العقلية وصعوبات التعلم 

عائًقا أمام عيش حياة نشطة.  ينبغي معالجة املسببات 

الرئيسية لحاالت الصحة العقلية التي تشهد تصاعداً. 

وملواكبة األهداف األعم لالستثامرات االجتامعية وعيش 

حياة نشطة، ميكن أن تدعم إدارات الضامن االجتامعي 

اإلدماج الفعال.

ويدعم النظام السويرسي للتأمني ضد العجز مبادرات تُعنى 

مبن يعانون من صعوبات يف التعلم كخلل األداء واضطراب 

نقص االنتباه مع فرط النشاط وعرس القراءة. ورغم من 

وجود إقرار بعدم قدرة هؤالء املصابني بإصابات بالغة 

عىل العمل، فإن األغلبية الكبرية منهم ليس بإمكانهم أداء 
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أعاملهم بفعالية فحسب بل إظهار مهارات مختلفة يف 

العمل إذا توفر لهم الدعم املناسب أيضاً.

يجب أن تكون االستجابات تجاه توف�ي الرعاية 

الطويلة المدى فّعالة.  ينبغي أن تتحرك أنظمة الضامن 

االجتامعي والرعاية الصحية لدعم االستجابات الرامية 

إىل مواجهة تحديات الرعاية طويلة املدى التي تويل 

أهمية كبرية إلقرار أحكام قانونية جديدة وللتمويل. ويف 

الوقت الحايل تُقدم الرعاية طويلة املدى بشكل رسمي 

وغري رسمي، وقد ال يكون ذلك منوذجاً مستداًم. وتتطلب 

التكاليف األكرب للرعاية غري الرسمية )مبا يف ذلك صحة 

النفسية ورفاهيتهم  الرعاية وإنتاجيتهم وصحتهم  مقدمي 

وفرصهم الوظيفية( إىل جانب افتقار مقدمي الرعاية غري 

الرسميني للمهارات الالزمة تطوير استجابات مبتكرة.

ويف الوقت الحايل، ال تقدم سوى أملانيا وإرسائيل واليابان 

ولكسمبورغ وجمهورية كوريا تأمني الرعاية طويلة املدى 

القائم عىل االشرتاكات، يف حني توفر جنوب أفريقيا استحقاقات 

للمعالني مرتبطة باختبار القدرات املالية )لكن ال تخص الرعاية 

الرسمية(. وينبغي أن تشمل التدابري املعنية بدعم مقدمي 

الرعاية غري الرسميني اعتامدات معاش محدودة عن مدد الرعاية 

غري الرسمية.

ي تحديد سن التقاعد. بالنسبة 
المزيد من المرونة �ن

إلدارات الضامن االجتامعي، تشري األوضاع الصحية 

املختلفة لألشخاص من نفس السن إىل وجود مجموعة 

عريضة من سنوات التقاعد باإلضافة إىل سبل التقاعد 

املرن والجزيئ. كام ينبغي إقرار تدابري وقائية يف أماكن 

العمل للحد من الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً ومن 

خالل التناوب الوظيفي ووسائل أخرى توفري أنشطة عمل 

أقل تطلبًا ألولئك ممن يعانون من فقد القدرة الكافية 

عىل العمل.

فنلندا والسويد  املطبق يف  املرن  التقاعد  وإن أسلوب 

التشجيع عىل تأجيل قرار  ميكن أن يكون فعاالً يف 

تُعنى  مالمئة  بآليات  يكون مصحوباً  عندما  الكيل  التقاعد 

التعاون  األخرى  امليادين  العمل. ومن  بالصحة وسوق 

العمل من أجل تحسني فعالية سياسات  أرباب  مع 

البقاء يف  العاملني عىل  تشجيع  بغرض  الشيخوخة 

الحفاظ عىل  أيضاً  املهم  وظائفهم لفرتات أطول. ومن 

الكفاية وخاصة لهؤالء ممن ليس لهم دخل إضايف أو 

لديهم دخل إضايف محدود.

ومن أجل توجيه إدارات الضامن االجتامعي ال تتطلب 

تنسيق  الصحية  النتائج  املساواة يف  أوجه عدم  معالجة 

تصميم  اتساق  بل  الفاعلة فحسب  الجهات  إجراءات 

والخدمات  واالستحقاقات  االستباقية  االستجابات 

املناسبة. ويتعني أن تعمل هذه اإلدارات عىل توقع 

احتياجات  تلبية  إىل  باإلضافة  منها  والوقاية  املخاطر 

األشخاص كام يلزم.  

الصحة
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بلغ العمر الصحي املتوقع عند 

الوالدة ٦٣,١ سنًة عامليا يف عام 

٢٠١٥، بدال من ٥٦,٩ سنًة يف عام 

١٩٩٠ (منظمة الصحة العاملية)

العمر العاملي املتوقع لألطفال 

الذين ولدوا يف عام ٢٠١٥ 

(منظمة الصحة العاملية)

انخفضت وفيات األطفال إىل النصف 

تقريبًا منذ عام ١٩٩٠ (منظمة الصحة 

العاملية)

االأجل طويلة  للرعاية  المتنامية  الحاجة 
االتجاهات العاملية يف فئة السكان الذين تزيد أعامرهم عن 80 سنة للمدة 1960-2050 )بالنسبة املئوية(
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 املعدية هي السبب األكرب للوفاة 

والعجز عامليًا (منظمة الصحة العاملية)
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١٩٩٠ (منظمة الصحة العاملية)

العمر العاملي املتوقع لألطفال 
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(منظمة الصحة العاملية)
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تقريبًا منذ عام ١٩٩٠ (منظمة الصحة 

العاملية)
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بلغ العمر الصحي املتوقع عند 

الوالدة ٦٣,١ سنًة عامليا يف عام 

٢٠١٥، بدال من ٥٦,٩ سنًة يف عام 

١٩٩٠ (منظمة الصحة العاملية)

العمر العاملي املتوقع لألطفال 

الذين ولدوا يف عام ٢٠١٥ 

(منظمة الصحة العاملية)

انخفضت وفيات األطفال إىل النصف 

تقريبًا منذ عام ١٩٩٠ (منظمة الصحة 

العاملية)
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المخاطر الجديدة والصدمات واالأحداث القصوى

يف سياق عاملي غري محدد املعامل، تتعرض املجتمعات واالقتصادات لصدمات اقتصادية واجتامعية 

وسياسية وبيئية ومتعلقة بالهجرة مختلفة وغري متوقعة وكذلك أحداث قصوى، وتتحمل أنظمة الضامن 

االجتامعي تبعاتها األسوأ وتعمل عىل الحد منها عن طريق متكني املجتمع من التعايف بشكل أرسع من 

اآلثار السلبية وإعداده بشكل أفضل ملواجهة األحداث املستقبلية املتوقعة أو غري املتوقعة، ويف عامل 

يتزايد فيه عدم اليقني، متتد أدوار برامج الضامن االجتامعي يف إدارة املخاطر إىل ما وراء أسواق العمل 

ودورة الحياة.

وقوع األزمة االقتصادية املالية وفور 

واالقتصادية العاملية 2007-2008، أشيد 

بالعديد من إدارات الضامن االجتامعي 

لدورها يف تقدميها الفعال لالستجابات السياساتية التكميلية 

لحامية األشخاص واالقتصاد واملجتمع من أحداث املخاطر 

السلبية، وكانت االستجابات املشار إليها جوهرية، رغم 

أنها مل تكن متوقعة. وقد طبقت أنظمة الضامن االجتامعي 

حديثاً لتقديم الدعم ملن فقدوا سبل العيش بسبب 

األحداث والكوارث املناخية باإلضافة إىل الوفاء باالحتياجات 

الخاصة واملتنوعة لالجئني. وتتشابه االستجابات املشار إليها 

يف العديد من املشرتكات الهامة، وقد أثبتت قدرة إدارات 

الضامن االجتامعي التي تدار مبهنية عىل التكيف مبرونة 

ومواجهة التحديات التي فرضتها عدة أحداث كارثية، وغالباً 

ما كانت تلك اإلدارات هي الطرف الوحيد الفاعل عىل 

املستوى الوطني الذي يتمتع بالقدرات املطلوبة، إال أن 

معظم إدارات الضامن االجتامعي املرنة ال زالت تعاين من 

تحجيم أدوارها. فالتحدي الذي يربز أمام جميع اإلدارات 

يكمن يف املقايضة بني االضطالع بدور سيايس أوسع والواقع 

التشغييل للموارد املالية واإلنسانية املحدودة.

I تحديات جديدة تواجه الضمان االجتماعي

يتسم السياق العاملي الحايل مبجموعة متنامية من 

التحديات وأوجه عدم اليقني، وتعتمد هذه التحديات حالة 

عىل ذلك السياق وتتفاوت يف األهمية عىل النحو التايل:

استمرار عدم االستقرار االقتصادي؛	 

النمو غري املنشئ للعاملة؛	 

ارتفاع معدالت البطالة؛	 

انخفاض معدالت زيادة األجور؛	 

زيادة أوجه عدم املساواة؛	 

املالية؛	  القيود 

 املجتمعات اآلخذة يف الشيخوخة.	 
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وتجتمع هذه الجوانب مع التقدم اإليجايب يف جوانب 

أخرى كالحد من معدالت الفقر وتحسني سبل الحصول عىل 

الرعاية الصحية.

وعىل صعيد املقارنة، وبسبب تطور بعض تحديات 

السياسات ببطء نسبياً فإنه ميكن التنبؤ بآثارها املحتملة 

بدقة وإعداد االستجابات املناسبة ملواجهتها. أما فيام 

يتعلق بالتحديات الجديدة األخرى، فقد يقل مستوى ذلك 

- فالصدمات غري املتوقعة، بحكم تعريفها، تثري استجابات 

فورية وال يتاح وقت كاف إلعدادها. وجدير اإلشارة إىل 

ارتفاع وترية الصدمات غري املتوقعة؛ فعىل سبيل املثال 

وقعت 198 كارثة طبيعية يف عام 2015، متجاوزة بذلك 

الرقم القيايس، مقارنة بوقوع أقل من 50 كارثة سنوياً 

يف السبعينيات وما يرتاوح بني 50 و100 كارثة سنوياً يف 

الثامنينيات من القرن املايض. وبصفة عامة، كانت أكرث 

املناطق تأثراً بتلك الكوارث هي آسيا واملحيط الهادئ، إال أن 

معدالت الوفيات الناجمة عن الكوارث قد انخفضت عىل 

مستوى العامل.

وعىل الرغم من أن حالة عدم اليقني االقتصادي ال زالت 

هي الشاغل الرئييس، إال أن حالة عدم اليقني الجيوسيايس يف 

تناٍم يف الوقت الحايل، باإلضافة إىل استمرار تصاعد األحداث 

القصوى ذات الصلة بالتغريات املناخية. واستجابًة لذلك، 

فقد شهدنا جهود ومبادرات كبرية متعددة األطراف كمؤمتر 

األمم املتحدة املعني بتغري املناخ والدورة الحادية والعرشين 

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ املنعقدة يف باريس يف عام 2015 والعديد من 

مؤمترات السالم الدولية بشأن الرصاعات اإلقليمية.

I التجاوب مع المخاطر الجديدة

عىل الرغم من معوقات التنفيذ والضغوط الخارجية، فإن 

إدارات الضامن االجتامعي أثبتت قدرتها عىل مواجهة 

مجموعة جديدة ومتنوعة من املخاطر.

الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية.  تعد بلدان 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ األعضاء بالجمعية الدولية 

للضامن االجتامعي من املناطق األكرث عرضة للكوارث 

البيئي والتأثريات املحتملة للتغريات  الطبيعية والتدهور 

املناخية. كام أن ارتفاع مخاطر الفيضانات ونقص املياه 

وتغري أمناط استخدام األرايض وتصاعد الضغوط الدافعة 

لتأمني االحتياجات  للهجرة والتهديدات املستقبلية 

الغذائية واالحتامالت املتزايدة النتشار األمراض، تعد من 

التحديات غري التقليدية التي تظهر بكرثة عىل شاشات 

رادار أنظمة الضامن االجتامعي، وجميعها تتطلب 

استجابات مبتكرة وإضافية ورسيعة ملواجهتها.

واضطلعت الفلبني، التي تعد من أكرث البلدان عرضة 

للكوارث الطبيعية، بدور رائد يف إثبات كيفية تخطيط 

استجابات وإجرائها بصورة فعالة. فقد كان برنامج 

التحويالت النقدية املرشوطة »Pantawid«، وهو برنامج 

للتمويل الرضيبي املرشوط املصمم خصيصاً لألرس املعيشية 

األكرث فقراً من أجل دعم تحسني ظروفهم الصحية والغذائية 

وتعليم األطفال، مبثابة منوذج مرن ألحد أشكال استجابات 

الضامن االجتامعي ما بعد الكارثة يف إعصار يوالندا.

وكانت هناك سوابق استجابة مامثلة يف حاالت األعاصري 

املدارية يف منطقة األطلنطي؛ ففي الواليات املتحدة، 

أرض إعصار كاترينا يف عام 2005 بعدد 1.6 مليون من 

املستفيدين من الضامن االجتامعي. واتخذت إدارات 

الضامن عدة إجراءات طارئة شملت إعداد خطوط ساخنة 

خاصة بها وتوظيف املزيد من املوظفني لترسيع إجراءات 

مطالبات تعويضات الوفاة واستحقاقات الباقني عىل قيد 

الحياة والعجز وتأسيس مكاتب مؤقتة والتنسيق مع هيئات 

خدمات الربيد لضامن دفع االستحقاقات.

 Bolsa« ويف الربازيل، صمم نظام التحويل النقدي املرشوط

Verde« خصيصاً لسكان منطقة نهر األمازون ليقدم 320 

دوالر أمرييك سنوياً ألكرث من 70 ألف أرسة من األرس الفقري 

جداً برشط امتناع املستفيدين عن القيام باألنشطة املرضة 

بالبيئية كأنشطة قطع األشجار املحظورة، وبالتايل فهو يهدف 

إىل استئصال الفقر والحفاظ عىل الطبيعة مًعا.

ونظام املهامتا غاندي الوطني لضامن العاملة الريفية هو 

نظام يُعنى بتوفري فرص عمل للعامل الريفيني، وتشمل 

األعامل العامة التي يوفرها النظام أنشطة تتعلق بالحفاظ 

عىل املياه ومنع الجفاف )إعادة التحريج( والسيطرة عىل 

الفيضانات، وهو ما أدى بدوره إىل زيادة مستوى املياه 

الجوفية وتحسني خصوبة الرتبة وإنتاج األرايض، كام تدعم 

الجوانب املحسنة لألرس املعيشية الثورة الثقافية املتمثلة يف 

متكني املرأة والفئات املهمشة.

وإن نجاح تلك الربامج يستلزم إدارة مبتكرة ومرنة تركز 

المخاطر
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عىل السكان مصحوبة بنقلة يف أساليب التواصل ومامرسات 

العمل ذات الصلة. وبالنظر إىل العنرص األخري، ينبغي 

أن يكون له دور أسايس يف إدارة املخاطر ووضع خطط 

ضامن استمرار األعامل. ويف هذا الشأن، أقر نظام الضامن 

االجتامعي يف اليابان ما يزيد عن 200 من التدابري املختلفة 

يف أعقاب كارثتي الزلزال وتسونامي. وشملت تلك التدابري 

زيادة أعداد املوظفني يف املجال الطبي يف املناطق املتأثرة 

وتوفري الخدمات الطبية لهؤالء الذين فقدوا بطاقات التأمني 

الصحي الخاصة بهم ومنح إعانات التأمني ضد البطالة 

للمتأثرين وفتح مكاتب متنقلة.

. تشري التقديرات إىل وجود ما يزيد عن  ن السكان الالجئ�ي

20 مليون الجئ حول العامل. وقد أدى فتح بعض البلدان 

األوربية لحدودها أمام الالجئني يف عام 2015 إىل جذب 

االهتامم العاملي حول كيفية مواجهة السلطات الوطنية 

للتحديات ذات الصلة مبا يف ذلك سد احتياجات الضامن 

االجتامعي للسكان الالجئني.

 Deutsche( واإلدارة االتحادية األملانية لتأمني املعاشات

Rentenversicherung Bund( واحدٌة من إدارات الضامن 

االجتامعي التي تسهم يف مهام دمج الالجئني عىل الصعيد 

االجتامعي. وعىل سبيل االستجابة العملية، انتدبت اإلدارة 

موظفني ملعالجة طلبات التامس اللجوء وتوفري معدات 

مكتبية للسلطات املعنية.، باإلضافة إىل إعداد فريق خاص 

لحل مشكالت الالجئني والعمل عىل وضع خيارات إلجراءات 

مستدامة بالتعاون مع هيئات تأمني املعاشات وتنسيق 

التعاون مع الجهات األخرى.

ويظل نطاق اآلثار املالية الخاص بسلطات الضامن 

االجتامعي غري واضح كلياً حتى اآلن، وستتوقف اآلثار 

الطويلة املدى عىل مدى إمكانية دمج الالجئني بنجاح يف 

سوق العمل واملجتمع من منظور أشمل.

الصدمات السياسية واالقتصادية.  ال تزال مؤسسات 

الضامن االجتامعي تعمل عىل مواجهة املخاطر املعيشية 

مبا يف ذلك مخاطر البطالة. وتدعم التدابري الوقائية كأنظمة 

البطالة الجزئية واالستحقاقات القصرية املدى املالمئة العاملة 

وااللتحاق بالعمل مرة أخرى، كام أنها جديرة باالهتامم من 

املنظور املايل. ومن اآلن فصاعداً، يف ظل مستقبل يتزايد فيه 

عدم اليقني السيايس ويتنامى فيه نفوذ الحركات املدنية 

واستخدامها لوسائل التواصل االجتامعي، يجب أن تكون 

أنظمة الضامن االجتامعي قوية مبا يكفي ملجابهة التغريات 

الخارجية مع اتسامها باملرونة الستيعاب أي تغريات 

سياساتية. كام ينبغي عدم التقليل من أهمية استخدام 

وسائل التواصل االجتامعي وغريها من وسائل التواصل يف 

إبراز أهمية الضامن االجتامعي لتحقيق الرتابط االجتامعي.

الصدمات الصحية.  األوبئة املنترشة كفريويس إيبوال 

وزيكا واالتجاهات الناشئة ذات التأثريات املفاجئة، مثل 

 مقاومة املضادات الحيوية، تتطلب أساليب جديدة 

ي 
 بإمكان إدارات الضمان االجتماعي ال�ت

ي أن تواجه التحديات 
تُدار بأسلوب مه�ن

بمرونة 
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توسيع التغطية بالضمان االجتماعي

10 تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي44

ملواجهتها. وقد شملت التدابري الفعالة ملواجهة اإليبوال يف 

عدد من البلدان أكرث وسائل التواصل فعالية وهي الراديو، 

وكذلك شددت عىل أهمية التدابري الوقائية كاإلماهة. وهذه 

النهج تتميز بأنها فعالة من حيث التكلفة وأكرث كفاءة من 

عالجات ما بعد اإلصابة الباهظة الثمن.

وتبني العديد من األمثلة املذكورة أعاله أهمية التواصل 

الفعال إلدارات الضامن االجتامعي. وتبني األمثلة إجامالً 

قدرة إدارات الضامن االجتامعي عىل التجاوب الفعال، 

لكن أوجه عدم التيقن عىل مستوى العامل تفرض تحديات 

جديدة. واليشء الذي يجب توضيحه هو كيفية مواجهة 

أنظمة الضامن االجتامعي بكل بساطة للتحديات الجديدة 

عىل الصعيد املؤسيس واملايل والسيايس مع استمرار التصدي 

للمخاطر التقليدية. وإىل جانب ذلك، ينبغي أن تستجيب 

إدارات الضامن االجتامعي بوضع اسرتاتيجية استباقية 

إلدارة املخاطر تنظر فيام وراء املخاطر املالية واالستثامرية 

التقليدية لتشمل أيًضا املخاطر البيئية والعوامل األخرى.  

المخاطر
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تغ�ي المناخ والتلوث يؤثران عىل الصحة والمجتمع

املصدر: منظمة الصحة العاملية )2016(

تأث�ي االأزمة االقتصادية عىل البطالة
البطالة، إجاميل )% من إجاميل القوى العاملة(، 2014-2000

املصدر: البنك الدويل/منظمة العمل الدولية )2014(
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ها وتأث�ي المخاطر  نطاق  تنامي 

املصدر: إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث )2015(؛ مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني )2015(؛ اإليسا )2010(

 ٧. THE COST OF DISASTERS

التكلفة العاملية املقدرة للكوارث يف عام ٢٠١٥ 

(إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث)

٦٦٫٥ مليار دوالر أمري�
مجموع خسائر صناديق احتياط الض�ن االجت�عي يف 

عام ٢٠٠٨ (اإليسا) 

٢٢٥ مليار دوالر أمري�
عدد الالجئ° واملرشدين قرسا يف العا» 

(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ°، 

(٢٠١٥

مليون  ٦٥٫٣

 ٧. THE COST OF DISASTERS

التكلفة العاملية املقدرة للكوارث يف عام ٢٠١٥ 

(إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث)

٦٦٫٥ مليار دوالر أمري�
مجموع خسائر صناديق احتياط الض�ن االجت�عي يف 

عام ٢٠٠٨ (اإليسا) 

٢٢٥ مليار دوالر أمري�
عدد الالجئ° واملرشدين قرسا يف العا» 

(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ°، 

(٢٠١٥

مليون  ٦٥٫٣

 ٧. THE COST OF DISASTERS

التكلفة العاملية املقدرة للكوارث يف عام ٢٠١٥ 

(إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث)

٦٦٫٥ مليار دوالر أمري�
مجموع خسائر صناديق احتياط الض�ن االجت�عي يف 

عام ٢٠٠٨ (اإليسا) 

٢٢٥ مليار دوالر أمري�
عدد الالجئ° واملرشدين قرسا يف العا» 

(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ°، 

(٢٠١٥

مليون  ٦٥٫٣

عدد الكوارث الطبيعية املسجلة عامليا يف عام ٢٠١٥ 

(إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث)

٠٠٠ ٢٥٠
الوفيات اإلضافية املتوقعة سنويا الناجمة 

عن تغ� املناخ، ٢٠٣٠-٢٠٥٠ (منظمة الصحة 

العاملية)

٢-٤ مليار دوالر 
أمري�

تكاليف األرضار املبارشة عىل الصحة املرتبطة بتغ� املناخ 

سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ (منظمة الصحة العاملية)

١٩٨ 
عدد الكوارث الطبيعية املسجلة عامليا يف عام ٢٠١٥ 

(إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث)

٠٠٠ ٢٥٠
الوفيات اإلضافية املتوقعة سنويا الناجمة 

عن تغ� املناخ، ٢٠٣٠-٢٠٥٠ (منظمة الصحة 

العاملية)

٢-٤ مليار دوالر 
أمري�

تكاليف األرضار املبارشة عىل الصحة املرتبطة بتغ� املناخ 

سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ (منظمة الصحة العاملية)

١٩٨ 
عدد الكوارث الطبيعية املسجلة عامليا يف عام ٢٠١٥ 

(إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث)

٠٠٠ ٢٥٠
الوفيات اإلضافية املتوقعة سنويا الناجمة 

عن تغ� املناخ، ٢٠٣٠-٢٠٥٠ (منظمة الصحة 

العاملية)

٢-٤ مليار دوالر 
أمري�

تكاليف األرضار املبارشة عىل الصحة املرتبطة بتغ� املناخ 

سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ (منظمة الصحة العاملية)
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حماية العمال المهاجرين

يف ظل وجود أكرث من مليار مهاجر عىل الصعيدين الداخيل والدويل يف جميع أنحاء العامل، وارتفاع 

الضامن  أنظمة  أمام  إدارية  فإن ذلك يشكل تحديات  املهاجرين وتنوعها  العامل  أعداد جنسيات 

للمهاجرين عىل  الضامن االجتامعي  تزال حامية  التقدم املحرز، ال  الرغم من  االجتامعي. فعىل 

املهاجرين كام  العامل  الكاملة سوى ُخمس  الحامية  بتلك  إذ ال يحظى  العاملي ضعيفة.  املستوى 

ميكن نقل حقوقهم يف الضامن االجتامعي. ويف السابق كانت الهجرة من الجنوب إىل الشامل، أما 

الضامن  احتياجات  تلبية  النجاح يف  ويعد  املهاجرين.  لتدفقات  العاملية  الطبيعة  تطورت  فقد  اآلن 

الضامن  لتوفري  الهامة  العنارص  العامل من  أنحاء  املهاجرين يف جميع  العامل  لجميع  االجتامعي 

للجميع. االجتامعي 

أعداد العامل املهاجرين تتصاعد 

يف العديد من البلدان كام 

أن أعداد البلدان املصدرة 

للمهاجرين آخذة يف االزدياد. ويواجه العامل املهاجرون 

املخاطر ذاتها التي يواجهها غريهم من العامل، وهو ما 

يستلزم حاميتهم فيام يتعلق بالبطالة واملرض والعجز 

والشيخوخة واألمومة والبقاء عىل قيد الحياة. وباإلضافة إىل 

ذلك فإنهم يواجهون املخاطر الناجمة عن الهجرة، وهو ما 

قد يزيد من تعرضهم للخطر.

املهاجرين  أعداد  نصف  قرابة  النساء  تشكل  وبينام 

الجنسني  بني  جوهرية  اختالفات  هناك  الدوليني، 

وسالمته  العمل  ونوعية  االقتصادية  القطاعات  حسب 

والسالمة  الصحة  ملخاطر  والتعرض  األجور  ومستويات 

االجتامعي. الضامن  حامية  كفاية  ومدى 

الضامن  تحديات  أيضاً  الداخليون  املهاجرون  ويواجه 

الكبرية، وخاصة ذات  البلدان  االجتامعي، ال سيام يف 

واملجموعات  املتعددة  والثقافات  االتحادي  الهيكل 

فالصني،  املجزأ.  االجتامعي  الضامن  ونظام  اللغوية 

مليون مزارع   40 يقرب من  ما  لديها  املثال،  عىل سبيل 

ملحة  قضية  وهناك  داخليني.  مهاجرين  عامل  إىل  تحولوا 

أال  االجتامعي  الضامن  القرارات يف مجال  أمام صانعي 

كافة  للعامل  الكافية  التغطية  نطاق  توسيع  كيفية  وهي: 

فعالة.  بصورة 
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ي تضعها
I آثار الهجرة والتحديات ال�ت

وستستمر الهجرة، عىل الرغم من تطور مصادر التدفقات 

وأحجامها، ويف سياق الشيخوخة الدميوغرافية يجب النظر 

إىل املهاجرين باعتبارهم مورداً هاماً ودمجهم عىل نحو 

فعال يف سوق العمل باعتباره استثامراً.

وإن املهاجرين العاملني يف االقتصاد املنظم هم هؤالء الذين 

ميلكون الوسائل املالية الالزمة لالنتقال من البلد أو املنطقة، 

وهم عادة من الفئة العمرية التي ترتاوح بني 20 و 39 

سنة ممن أمتوا تعليمهم املدعوم ومن الفاعلني اقتصاديًا يف 

واقع األمر. ويتسم هؤالء بصغر سنهم مقارنة بباقي الفئات 

السكانية وهو ما مييزهم لدى البلد املضيف الذي يبحث 

عن وسائل لتجديد شباب دميوغرافيتها. وإىل جانب ذلك، 

يُحدث املهاجرون تأثريات اقتصادية ودميوغرافية واجتامعية 

إيجابية يف البلد املضيف، ومنها ضخ مهارات وكفاءات قد ال 

تكون موجودة أو تعاين من عجز يف ذاك البلد – وغالباً ما 

يتسم معظم العامل املهاجرين بالريادة والجدية يف العمل.

والتحويالت املالية التي يرسلها املهاجرين إىل مواطنهم 

جوهرية للغاية القتصاداتهم الوطنية، إال أنها غالباً ما 

تكون عىل حساب املقايضات التي تجريها البلدان املوفدة 

للمهاجرين، وتنبع إحدى تلك املقايضات من التطويرات 

التي تجرى يف سالسل الرعاية العاملية واألسلوب الذي 

تؤثر به عىل اإلناث عىل وجه الخصوص. ويف ظل ظاهرة 

شيخوخة السكان وازدياد مشاركة اإلناث يف القوة العاملة 

وعدم كفاية الرعاية املقدمة للجمهور يف البلدان النامية، 

يزيد الطلب عىل العاملني املحليني ومقدمي الرعاية لألطفال 

واملسنني واملرىض واملعاقني. ومن ثم ترتك العديد من اإلناث 

رعاية أرسهن ليعملن خادمات يف املنازل ومقدمات رعاية 

يف البلدان األكرث تقدماً، وهو ما يتسبب يف حدوث »عجز يف 

مقدمي الرعاية« يف البلدان املوفدة للمهاجرين.

وبالتأكيد، يتسبب العاملون املهاجرون يف زيادة التحديات 

السياساتية بالنسبة للبلدان املستقبلة للمهاجرين. وقد تتأثر 

املرتبات بعروض أسواق العاملة املهاجرة املنافسة وال بد من 

إدارة القضايا التي تتعلق باالختالفات الثقافية واالندماج 

املجتمعي.

أما بالنسبة إلدارات الضامن االجتامعي، فتتعدد التحديات 

العملية التي يفرضها وجود العامل املهاجرين، لكنها ليست 

تحديات مستعصية الحلول. وقد تنجم هذه التحديات 

عن خصائص العاملة غري النمطية للعديد من العاملني 

املهاجرين، كاملهن املؤقتة يف االقتصاد املستضيف، مع 

التقلبات الوظيفية املستمرة، ومدد النشاط يف االقتصاد غري 

الرسمي. ويبقى هناك تحٍد إداري قائم يف بعض البلدان 

النامية يتمثل يف إهامل التوثيق اإللكرتوين واستمرار االعتامد 

عىل السجالت الورقية.

ويعكس التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مجال إدارة الضامن االجتامعي السمة 

العملية لهذه التكنولوجيا يف تبادل املعلومات والبيانات. ويف 

بعض البلدان، قد تكون تكلفة أنظمة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت باهظة الثمن. ومن بني التحديات األخرى 

التي تواجه تغطية املهاجرين بالضامن االجتامعي تحدي 

االختالفات الكبرية بني البلدان يف مفاهيم الضامن االجتامعي 

واللغة واملامرسات واملعوقات السياسية والقانونية وتوافر 

املعلومات.

I استجابات الضمان االجتماعي لتلبية احتياجات 

ن المهاجرين العامل�ي

الراسخ بشأن توسيع  اإلنسان  باإلضافة إىل منطق حقوق 

هناك  املعاملة،  يف  املساواة  وتحقيق  التغطية  نطاق 

الضامن  برامج  بني  اإليجابية  املقايضات  العديد من 

للعامل  التغطية  نطاق  توسيع  واقتصادات  االجتامعي 

املهاجرين.

االستحقاقات  عىل  الحصول  التغطية  نطاق  توسيع  ويكفل 

املتنوعة،  املخاطر  من  للحد  الالزمة  األساسية  والخدمات 

والتنمية  االجتامعي  التامسك  يعزز من  أنه  كام 

االجتامعي.  الضامن  لربامج  العام  والدعم  االقتصادية 

الرسمي  الطابع  إضفاء  فقد تحسنت جهود  عام  وبشكل 

تنقل املوظفني والقضاء  ازداد  العمل، فيام  عىل أسواق 

عىل احتاملية االستغالل، واألمر املهم هنا هو أن 

نظام  الغالب مساهمون يف  املهاجرين هم يف  العاملني 

االجتامعي.   الضامن 

االجتامعي،  الرتابط  وتعزيز  الضغوط  تقليل  أجل  ومن 

استباقي عىل  بشكل  االجتامعي  الضامن  أنظمة  تعمل 

الفعال  العام  فالتواصل  مناسبة،  تصدي  أشكال  تطوير 

بحقوقهم  املهاجرين  العاملني  تعريف  أول خطوة يف  يعد 

االجتامعي. الضامن  يف  واستحقاقاتهم 

باململكة  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  وتبّنت 

العاملني  تسجل  إذ  مبتكراً  أسلوباً  السعودية  العربية 

ويكفل  اململكة،  إىل  وصولهم  مبجرد  مسبقاً  املهاجرين 

الكفاءة  التعاون بني املؤسسات يف ذلك الشأن زيادة 

الهجرة
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وتطبيق  العادل  والتعويض  ودقتها  البيانات  وجودة 

املهاجرين  للعاملني  الكامل  االجتامعي  الضامن  شمول 

العاملني يف القطاع  80% من  الذين يشكلون أكرث من 

باململكة. الخاص 

اقتصادياً  نشطني  املهاجرين  العاملني  من  العديد  ولكن 

العمل  العامل ورب  للعالقة بني  يف املجاالت األقل تعرضاً 

بإدارة  املتعلقة  مهامً لكثري من األعامل  التي تعد أساساً 

الغالب  الضامن االجتامعي ومتويله. ويرتبط ذلك يف 

العديد  بها  تقوم  التي  املنزلية  الرعاية واألعامل  بأنواع 

تنظيم هذه  يتسم  ما  املهاجرات. وغالباً  العامالت  من 

العاملون يف هذا  بالضعف ويشكل  العمل  األمناط من 

الضامن االجتامعي. أمام تسجيل وإدارة  املجال تحديات 

املهاجرين  للعاملني  الشمول  نطاق  توسيع  تحقيق  وميكن 

وتبني هياكل  االجتامعي  الضامن  قوانني  تعديل  عرب 

وقد خصصت  االشرتاكات.  باالستحقاقات وسداد  خاصة 

األرجنتني سجالً  العامة يف  للموارد  الفيدرالية  اإلدارة 

فيهم  مبن  املحليني،  للعاملني  االجتامعي  للضامن  مركزياً 

الحقوق  نفس  مبوجبه  ليُمنحوا  املهاجرين،  العامل 

النظام  العامل. ويتيح هذا  بها غريهم من  يتمتع  التي 

االقتصاد غري  الوظيفية داخل  العالقات  إعالن  اإللكرتوين 

ارتفاع معدالت  لذلك  اإليجابية  اآلثار  الرسمي، ومن 

العمل وضامن  أرباب  امتثال  وتعزيز  املسجلة  العاملة 

والشمول. االشرتاكات  وزيادة  املسجلة  املعلومات  جودة 

آلية  الثنائية  االجتامعي  الضامن  اتفاقيات  وتعترب 

للعامل  املتنقل  الشمول  نطاق  لتوسيع  للحدود  عابرة 

الدويل  الصعيد  العامل؛ فعىل  املهاجرين عىل مستوى 

التي تخص معظمها  االتفاقيات-  تلك  املئات من  هناك 

بلدان االتحاد األوريب وغرب أوروبا. وتسهم هذه 

للعاملني  الشخصية  الهوية  من  التحقق  يف  االتفاقيات 

االجتامعي  الضامن  عىل  الحصول  واستحقاقهم  املهاجرين 

وال  نقلها.  وإمكانية  االستحقاقات  بحساب  وتسمح 

املعاملة،  االتفاقيات عىل وضع قواعد  تلك  يقترص دور 

إدارة  كيفية  التنسيق  تدابري  تعزز من دعم  لكنها 

املصالح. أصحاب  بني مختلف  الفعال  والتواصل  الحاالت 

االجتامعي  الضامن  إلدارات  بالنسبة  هنا  العقبة  وتكمن 

الثنائية ميكن أن تستغرق وقتاً  االتفاقيات  تلك  أن  يف 

قوتها  نقاط  ستتمثل  تطبيقها،  وفور  لتنفيذها،  طويالً 

ييل: فيام 

الشفافية، تخضع املساعدات املخصصة للعاملني 	 

املهاجرين بقانون بلد واحد يف أي وقت من 

األوقات.

حامية الحقوق املكتسبة، والتي ينبغي أن تكون 	 

مستقلة عن مكان اكتسابها وعدم فرض قيود عىل 

منح االستحقاقات التي يحصل عليها العامل يف أي 

من البلدان املعنية.

إجامل الحقوق، إذ يشرتط ملنح الحق إمتام مدة 	 

االستحقاق والتي تشمل مدد العمل التي قضاها 

العامل املهاجر يف كل بلد من البلدان التي عمل 

بها.

 ال زالت حقوق الضمان االجتماعي 

ن المهاجرين ضعيفة عىل الصعيد  للعامل�ي

العالمي 
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حظر »ازدواجية االشرتاكات« التي قد يسددها 	 

العاملون املؤقتون يف البلد املضيف.

وبالنسبة للمجموعات اإلقليمية للبلدان، توفر اتفاقيات 

الضامن االجتامعي متعددة األطراف منصة لتعزيز التعاون 

الوطيد، وخري مثال عىل ذلك مؤمتر البلدان األفريقية املعني 

بالرعاية االجتامعية يف أفريقيا الوسطى والغربية؛ واالتفاقية 

اآليبريية األمريكية الخاصة بالضامن االجتامعي وهي 

اتفاقية متعددة األطراف مربمة بني إسبانيا والربتغال و12 

دولة من بلدان أمريكا الالتينية؛ واتفاقية املجتمع الكاريبي 

بشأن الضامن االجتامعي؛ واتفاقية السوق املشرتكة لبلدان 

املخروط الجنويب املربمة بني األرجنتني والربازيل وباراغواي 

وأوروغواي؛ واتفاقية مجلس التعاون الخليجي وإعالن باكو 

لعام 2005 بني بلدان أوراسيا.

احتياجات  االجتامعي  الضامن  إدارات  تلبي  وحتى 

نظام  املهم وضع  للمهاجرين، من  االجتامعي  الضامن 

قوي إلدارة الهوية وتدابري إدارية مناسبة - وهو ما 

هذا  وسيتيح  الثنائية.  االتفاقيات  إطار  يف  بفعالية  ينفذ 

القدرات اإلدارية وتبادل  التعاون مع تعزيز  مزيداً من 

التعاون مع أصحاب  أفضل املامرسات، وقد يتضمن ذلك 

املهاجرين  العاملني  هوية  تحديد  لدعم  اآلخرين  املصالح 

املستوى  املحرز عىل  التقدم  الرغم من  وانتامءاتهم. وعىل 

العاملي يف ذلك الشأن، إال أنه ال يحصل سوى عامل 

واحد من بني خمسة عامل مهاجرين عىل الحامية 

الضامن  يف  نقل حقوقهم  وإمكانية  الكاملة  االجتامعية 

بني  املربمة  االتفاقيات  املكفولة مبوجب  االجتامعي 

العاملني  بلدانهم والبلد املضيف – وهم يف األصل من 

املتقدمة. البلدان  العمل يف  أسواق  بني  املتنقلني 

إنشاء مكاتب  الفعالة  اإلدارية  االستجابات  ومن بني 

والتواصل  االنتامء  للتشجيع عىل  إجراءات  متنقلة ووضع 

وتعترب  املناسبة.  التواصل  قنوات  واستخدام  لغات  بعدة 

الجمهورية  يف  التقاعدية  للمعاشات  الوطنية  الدائرة 

املعاشات  توفر خدمات  التي  املؤسسات  الكورية من 

والبلدان  األجانب،  للمواطنني  املخصصة  التقاعدية 

املهاجرين  العاملني  من  كبري  بتدفق عدد  املعروفة 

لتكنولوجيا  نظام عام  إعداد  تنظر يف  أن  بنبغي  إليها 

الضامن  استحقاقات  إلدارة  واالتصاالت  املعلومات 

السوق  بلدان  اتخذتها  التي  الخطوة  االجتامعي. وهي 

جميع  يربط  نظاماً  فوضعت  الجنويب،  للمخروط  املشرتكة 

البيانات وخصوصيتها  ويعزز حامية  األعضاء  اإلدارات 

تقديم وفورات  إىل  باإلضافة  لها  الفعال  التبادل  ويتيح 

ومعامالت  املرصفية  الرسوم  يخص  فيام  للمستفيدين 

األجنبي.   النقد 

الهجرة
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ا كب�ي اقتصاديا  إسهاًما  يقدمون  المهاجرون 

املصدر: البنك الدويل )2015(؛ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمانة العامة 
لألمم املتحدة )2016(؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )2014(

عدد املهاجرين الدولي� حسب فئة الدخل للدولة أو املنطقة املهاجر إليها، ٢٠٠٠ إىل ٢٠١٥

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥
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٠
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يو
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(با
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اج
مله

د ا
عد

الفئة املنخفضة الدخل

الفئة املتوسطة الدخل

الفئة املرتفعة الدخل: يف الدول غ� التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 الفئة املرتفعة الدخل: يف الدول التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

٢٠١٥ 
مليون  ٢٤٤

٢٠١٠ 
مليون  ٢٢٢

٢٠٠٠ 
مليون  ١٧٣

٨. MIGRANTS MAKE A SIGNIFICANT ECONOMIC CONTRIBUTION

تحويالت املهاجرين من الدول النامية 

(البنك الدويل، ٢٠١٥)

النسبة املئوية للمهاجرين يف سن 

العمل (٢٠ إىل ٦٤ سنة) (إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجت�عية التابعة لألمانة 

العامة لألمم املتحدة)

شكَّل املهاجرون نسبة ٧٠٪ من 

الزيادة يف القوى العاملة يف أوروبا 

خالل السنوات العرش املاضية 

(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي)

٤٣٦ مليار دوالر أمري§

٪٧٢ ٪٧٠

٨. MIGRANTS MAKE A SIGNIFICANT ECONOMIC CONTRIBUTION

تحويالت املهاجرين من الدول النامية 

(البنك الدويل، ٢٠١٥)

النسبة املئوية للمهاجرين يف سن 

العمل (٢٠ إىل ٦٤ سنة) (إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجت�عية التابعة لألمانة 

العامة لألمم املتحدة)

شكَّل املهاجرون نسبة ٧٠٪ من 

الزيادة يف القوى العاملة يف أوروبا 

خالل السنوات العرش املاضية 

(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي)

٤٣٦ مليار دوالر أمري§

٪٧٢ ٪٧٠

٨. MIGRATION AND SOCIAL SECURITY

اتفاقيات الض�ن االجت�عية الثنائية 

التي تشمل ١٣٦ دولة

٠٠٠ ٢ + ٧
اتفاقيات الض�ن االجت�عية الثنائية 

الرئيسية التي تشمل الع�ل املهاجرين

النسبة املئوية التقديرية للع�ل املهاجرين 

الذين يتمتعون بحقوق الح�ية االجت�عية 

وحقوق النقل الكاملة 

٪٢٠

٨. MIGRATION AND SOCIAL SECURITY

اتفاقيات الض�ن االجت�عية الثنائية 

التي تشمل ١٣٦ دولة

٠٠٠ ٢ + ٧
اتفاقيات الض�ن االجت�عية الثنائية 

الرئيسية التي تشمل الع�ل املهاجرين

النسبة املئوية التقديرية للع�ل املهاجرين 

الذين يتمتعون بحقوق الح�ية االجت�عية 

وحقوق النقل الكاملة 

٪٢٠

٨. MIGRATION AND SOCIAL SECURITY

اتفاقيات الض�ن االجت�عية الثنائية 

التي تشمل ١٣٦ دولة

٠٠٠ ٢ + ٧
اتفاقيات الض�ن االجت�عية الثنائية 

الرئيسية التي تشمل الع�ل املهاجرين

النسبة املئوية التقديرية للع�ل املهاجرين 

الذين يتمتعون بحقوق الح�ية االجت�عية 

وحقوق النقل الكاملة 

٪٢٠

٨. MIGRANTS MAKE A SIGNIFICANT ECONOMIC CONTRIBUTION

تحويالت املهاجرين من الدول النامية 

(البنك الدويل، ٢٠١٥)

النسبة املئوية للمهاجرين يف سن 

العمل (٢٠ إىل ٦٤ سنة) (إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجت�عية التابعة لألمانة 

العامة لألمم املتحدة)

شكَّل املهاجرون نسبة ٧٠٪ من 

الزيادة يف القوى العاملة يف أوروبا 

خالل السنوات العرش املاضية 

(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي)

٤٣٦ مليار دوالر أمري§

٪٧٢ ٪٧٠
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9 التحدي 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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التحول التكنولوجي

االجتامعي،  الضامن  برامج  تنفيذ  اسرتاتيجي يف  بدور  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تقوم 

والتمكني من تحسني أداء خدمات إدارة الضامن االجتامعي وجودتها، كام أنها ال متكن من أمتتة 

أداة متكني  العمليات والخدمات، وهو ما يجعلها  العمليات وحسب، ولكن تحدث تحواًل يف  بعض 

محاور  ثالثة  ومثة  االجتامعية،  والتحديات  للتحوالت  تستجيب  التي  االبتكارية  للحلول  اسرتاتيجية 

اإللكرتونية. والحكومة  الضخمة  البيانات  وقواعد  املتنقلة  التكنولوجيات  هي  لالبتكار  أساسية 

لتطور ويبني  املتحدة  األمم  مؤرش 

يف  ازدياداً  اإللكرتونية  الحكومة 

الحكومية  املؤسسات  إدخال 

طبقت  إذ   - واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لوسائل 

الخدمات  نظام  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  البلدان  جميع 

منظامت  ذلك  يف  وشاركتها  اإللكرتونية  الحكومية 

العامة.  االجتامعي  الضامن 

I التحديات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  املتزايد  التطبيق  يؤدي 

إىل ظهور عدة تحديات؛ أولها ضامن جودة أنظمة 

املعلومات  تكنولوجيا  عىل  القامئة  االجتامعي  الضامن 

تقدير  وسوء  فالتأخريات  تكلفتها،  وفعالية  واالتصاالت 

امليزانيات هي مخاطر  اإلنفاق يف  النفقات وزيادة 

املعلومات  تكنولوجيا  مشاريع  من  العديد  تطور  تواجه 

ألسواق  النامية  غري  الطبيعة  وثانيها  واالتصاالت. 

ما  وهو  الوطنية،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

وصيانتها.  املنتجات  وتقديم  العمالء  اختيارات  عىل  يؤثر 

املعقدة،  واألنظمة  للتكنولوجيا  الجيدة  اإلدارة  وثالثها 

للربط  الالزمة  املتبادل  التشغيل  تكنولوجيا  خاصة 

لتكنولوجيا  العامة  واملعايري  واملؤسسات.  األنظمة  بني 

املعلومات واالتصاالت رضورية إلدارات الضامن 

تكون  قد  لكنها  األخرى،  العامة  والوكاالت  االجتامعي 

الرقمية  الفجوة  أو غري موجودة، ويجب سد  غري مكتملة 

لدى جميع األشخاص — األكرث حرماناً من الوصول 

واملهمشة. الضعيفة  الفئات  ذلك  يف  مبا  للتغطية  الفعال 

البيانات وحاميتها،  تتمثل يف جودة  ومثة تحديات أخرى 

املوثوق واملمتثل  وهام رشطان الزمان لضامن االستخدام 

وتشكل  التفصيلية،  البيانات  من  املتنامية  لألحجام 

ملؤسسات  أساسياً  الحايل نظاماً  الوقت  البيانات يف  إدارة 

التطورات يف ذلك  الحديثة، وتشمل  االجتامعي  الضامن 

دعم  وأنظمة  الرئيسية  البيانات  أنظمة  تطبيق  املجال 

القرار.

ومن ناحية، تزداد أهمية حصول إدارات الضامن 

واملوثوقة.  الدقيقة  الشخصية  البيانات  عىل  االجتامعي 

إدارة  إمكانية سهولة  ناحية أخري، تشكل   ومن 
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االبتكار.  عاماًل آخر من عوامل  فيها  والبحث  البيانات 

الفضاء  أمن  البلدان مبشاكل  تتأثر جميع  ومع ذلك، 

البيانات  استخدام  ازدياد  تتنامى يف ظل  التي  املعلومايت 

تحتل  كام  العنكبوتية،  الشبكة  منصات  عىل  املوجودة 

بني  مكانها  الشخصية  البيانات  ورسقة  القرصنة  تهديدات 

املستمرة. العاملية  الشواغل 

I تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 

اتيجية االستجابات االس�ت

الذي  البيانات عاملياً،  الكبري يف استخدام  التزايد  يف ظل 

الضخمة«، حدثت  أدى بدوره إىل ما يسمى »بالبيانات 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة جديدة يف مجال 

معالجة  تكنولوجيا  استخدمت  إذ  البيانات؛  عىل  قامئة 

»تنميط  يف  املتطورة  البيانات  تحليل  وتكنولوجيا  البيانات 

البيانات  قواعد  أخرى من  معلومات  واستخراج  العمالء« 

الضخمة.

البيانات،  القائم عىل  باالبتكار  يسمى  ما  وبإمكان 

والهواتف  اإلنرتنت  شبكة  بالتطورات يف  مصحوباً 

واألساليب  والعمليات  املنتجات  تحسني  املحمولة، 

السياسات  تحديات  مواجهة  أيضاً  ميكنه  كام  التنظيمية، 

للحامية  املهمشة  الفئات  كاحتياجات  العاملية  االجتامعية 

للتطورات يف  وبدورها ميكن  واالجتامعية.  الصحية 

لزيادة أمتتة  الذكاء االصطناعي أن تكون أساساً  مجال 

اإللكرتونية، كام ميكن أن  الضامن االجتامعي  خدمات 

الطبيعية  اللغة  ومعالجة  االفرتاضيون  املساعدون  يدعم 

العمالء وإدارة  التنظيمي إىل جانب دعم  اإلنفاذ  آليات 

الحاالت.

الشأن، غالباً  الضامن االجتامعي يف ذلك  وبالنسبة إلدارة 

بني  الفرق  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تظهر  ما 

تنفيذها،  أو ال ميكن  التي ميكن  والعمليات  الخدمات 

املعلومات  فإنه ال غنى عن تكنولوجيا  ومن ثم 

واالتصاالت يف إدارة أنظمة الضامن االجتامعي.

بالتغطية،  املشمولة  السكانية  باملجموعات  يتعلق  وفيام 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  التطورات  لهم  تتيح 

املعلومات  الحصول عىل  والسالسة يف  واملرونة  االستقاللية 

االجتامعي.  الضامن  إدارات  والتواصل مع  منها  والتحقق 

لهم  فتتيح  الكايف،  الشمول  املحرومون من  أما هؤالء 

تعزيز  املتنقلة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  منصات 

ليس  تدعمهم  أنها  التغطية، كام  الحصول عىل  سبل 

النقدية  االستحقاقات  االشرتاكات واستالم  فقط يف سداد 

الرعاية  الحصول عىل خدمات تشخيص  تتيح سبل  بل 

بني  للمريض  الهامة  الصحية  املعلومات  ومشاركة  الصحية 

األمامية. الخطوط  يف  الصحية  الرعاية  متخصيص 

أداء  واالتصاالت من  املعلومات  تكنولوجيا  وطورت 

اإلدارية  التكاليف  تقليل  االجتامعي عرب  الضامن  إدارات 

تقليل  العمل، ما سيسهم يف  أعباء  تبسيط  من خالل 

تحسني  وكذلك  االحتيال،  وتحديد مصادر  األخطاء 

تحصيل  عملية  تحسني  طريق  عن  االستحقاقات  كفاية 

تتيح  كام  وتقدميها.  االستحقاقات  وحساب  االشرتاكات 

سبل  لإلدارات  األداء  عالية  البيانات  معالجة  تكنولوجيا 

أيضاً  بل  ليس هذا فحسب  العمليات،  كفاءة  تحسني 

تعزيز قدرتها عىل  تحسني جودتها ودقتها من خالل 

بدقة.  والحسابات  والضوابط  املصادقة  عمليات  تنفيذ 

الورقية« يسهم  التدريجي نحو اإلدارة »غري  التحرك  وإن 

السياسة  اقتصادات كبرية وقد يدعم أهداف  يف خلق 

البيئية.

التمكني  وسيلة  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

إدارة  االبتكارية يف مجال  للحلول  األوىل  االسرتاتيجية 

املعلومات  تبادل  تزايد  يتيح  إذ  االجتامعي،  الضامن 

بناًء  جديدة  تنظيمية  مناذج  تصميم  التشغيلية  واملنصات 

ذلك،  ومع  الفاعلة.  العنارص  متعددة  التشكيالت  عىل 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  تطبيق  يتطلب 

أن تضمن إدارات الضامن االجتامعي توافقها مع 

استخدام  داخلية يف  القامئة، إلنتاج مهارات  املنصات 

الخدمات وفعالية من  الجديدة وتحقيق جودة  األدوات 

التكلفة. حيُث 

نجاح  املحمولة قصة  األجهزة  القامئة عىل  والخدمات 

الضامن  تقديم خدمات  أنظمة  نقل  معروفة يف 

للعامل أجمع. ومن األمثلة عىل ذلك، خدمات  االجتامعي 

 )M-Pesa( الهاتف املحمول نقل األموال عن طريق 

املتحدة،  تنزانيا  كينيا وجمهورية  األساس يف  الفاعلة يف 

وهي تعمل عىل أي هاتف خلوي مبا يف ذلك الطرازات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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بقارة  الريفية  املناطق  يف  املنترشة  للغاية  البدائية 

النقود من  بإيداع وسحب  العمالء  يقوم  إذ  أفريقيا، 

بقيمة  النقدية  األموال  مقايضة  من خالل  حساباتهم 

تتوافر  التي  املعتمدين،  الوكالء  شبكات  إلكرتونية عىل 

يستطيع  كينيا،  ويف  بالتجزئة.  البيع  منافذ  يف  غالباً 

الخاصة  النقدية  االستحقاقات  بعض  تلقي  أيضاً  العمالء 

تنزانيا  بالحامية االجتامعية، يف حني تسدد االشرتاكات يف 

.»GEPF« التقاعد استحقاقات  إىل صندوق 

نجاح  الضخمة قصة  البيانات  قواعد  استخدام  يعد  كام 

الضخمة  البيانات  قواعد  حالياً  وتستخدم  لإلدارات.  أخرى 

يف  املثال،  سبيل  فعىل  البيانات،  تحليل  وتكنولوجيا 

للتأمني ضد حوادث  الوطني  املعهد  وإيطاليا )يف  فرنسا 

العامة للضامن  الخزينة  INAIL( وإسبانيا )يف  العمل – 

االجتامعي – TGSS( وأروغواي )يف مرصف الضامن 

التهرب والغش  للكشف عن عمليات   )BPS االجتامعي – 

يف اشرتاكات الضامن االجتامعي. وتجري هذه املؤسسات 

تحصيل  بيانات  بقواعد  مستعينة  تنبؤية  تحليالت 

باالستحقاقات  الخاصة  البيانات  وقواعد  االشرتاكات 

إلجراء  املستخدمة  املعلومات  قاعدة  تكبري  بغرض 

إنفاذ  بتعزيز  أيضاً  البلدان  تلك  قامت  وقد  التحليالت. 

االمتثال.

الجمهورية  يف  الصحي  للتأمني  الوطنية  الدائرة  ونفذت 

يغطي جميع  الذي  الضخمة  البيانات  الكورية مرشوع 

)البالغ  السكان  لجميع  االجتامعي  الضامن  معلومات 

50 مليون شخص( والتي جمعت منذ عام  عددهم 

الدميوغرافية واالشرتاكات  2001، مبا يف ذلك املعلومات 

الطبية.  والبيانات  املقبوضة  واالستحقاقات  املسددة 

من  املستقاة  املعلومات  الضخمة  البيانات  قواعد  وتشمل 

بيانات وطنية وتستخدم يف دعم عملية صنع  عدة قواعد 

االجتامعية  واملخاطر  األمراض  بحدوث  والتنبؤ  القرار 

الشخصية  البيانات  األخرى. وإن عدم تحديد هوية 

الشخصية. املعلومات  حامية  لقوانني  االمتثال  يضمن 

التطورات إلدارة وتخطيط املوارد  ماذا تعني هذه 

لقد  االجتامعي؟  الضامن  االسرتاتيجي يف مجال  البرشية 

يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطورات  ساهمت 

القوة  االجتامعي من  الضامن  إدارة  احتياجات  تقليل 

املنفذة عرب األنظمة املؤمتتة  املهام  العاملة يف عدد من 

لتكنولوجيا  الناجح  التطبيق  أن  إال  الذاتية،  والخدمات 

يتطلب موارد برشية ماهرة ال  املعلومات واالتصاالت 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حافظة  إدارة  ملجرد 

ومتحولة  جديدة  وخدمات  عمليات  لتحديد  ولكن 

املعلومات  تكنولوجيا  مميزات  بنفس  تتسم  أن  ميكنها 

 واالتصاالت.

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

اتيجية للحلول االبتكارية  ن اس�ت وسيلة تمك�ي

ي مجال الضمان االجتماعي 
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السياسات  بوضع  املرتبطة  القرار  صنع  أنشطة  وتتطلب 

العمالء تدخالت  الحاالت وخدمات  والربامج وكذلك إدارة 

برشية ذات خربة، وهناك مهام وأدوار وعمليات صنع 

الطبية ال ميكن استبدال أنظمة  الرعاية  قرار يف مجال 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  القامئة  التدخل 

تغيري  يستطيع  لن  التكنولوجي  االبتكار  أن  ويبدو  بها. 

العاجل. وال تزال الخصائص  القريب  الواقع يف  هذا 

البرشية  اللمسة  عىل  أهمية  تضفي  والثقافية  االجتامعية 

الخدمات. تقديم  يف 

بنظرة  املستقبل  إىل  االجتامعية  الحامية  مديرو  وينظر 

املستمر  والدور  الحديثة  فالتكنولوجيات  متفائلة، 

وسيتحقق  اآلخر.  منهام  كالً  يكمل  البرشية  للتدخالت 

لكٍل من  املتاحة  الجديدة  الفرص  لتلك  األمثل  االستغالل 

والواعي  الذيك  التطبيق  والعمالء عن طريق  العاملني 

واالتصاالت.   املعلومات  تكنولوجيا  لوسائل 
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التكنولوجي التحول 
تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفرتة 2016-2007

املصدر: االتحاد الدويل لالتصاالت/ قاعدة بيانات مؤرشات تكنولوجيا املعلومات )2016(

الرقمي التحول 

املصدر: االتحاد الدويل لالتصاالت  )2016(

ونية لك�ت ي تطبيق مفهوم الحكومة االإ
 التقدم المحرز �ن

الحكومة اإللكرتونية تحرز تقدًما يف املناطق كافة

املصدر: اإلدارة العامة للدراسات الُقطرية التابعة لألمم املتحدة )2016(
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٩. THE DIGITAL DIVIDE
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بإمكانية الوصول إىل شبكة اإلنرتنت 

عامليا
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٩. PROGRESS IN E-GOVERNMENT

�تلك ٤٥ دولة منصة جامعة متعددة الخدمات، وتجري ٣٣ 

دولة فقط معامالت عرب اإلنرتنت
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املعلومات العامة أو الخدمات عىل اإلنرتنت، أو كلتيه�، 

وتقدم ١٤٨ دولة نوعا واحدا عىل األقل من خدمات املعامالت 

اإللكرتونية
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دولة فقط معامالت عرب اإلنرتنت

تقدم ٩٠ دولة بوابًة إلكرتونيًة موحدًة واحدًة أو أك� بشأن 

املعلومات العامة أو الخدمات عىل اإلنرتنت، أو كلتيه�، 
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املصدر: استقصاء أعضاء اإليسا العاملي )2015(
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الضامن  إدارات  العامة. وتعد  الضامن االجتامعي مقياس مهم لإلدارة  العام بشأن  التصور 

الناس. و ظهور  الهامة والحاسمة يف حياة  الفرتات  للحكومة، خاصة خالل  االجتامعي واجهة مهمة 

البلدان،  العديد من  الجديدة يف  الوسطى  الطبقات  وتنامي أصوات  االجتامعي،  التواصل  وسائل 

العام باألمور  الوعي  الزخم السيايس لحقوق اإلنسان يف الضامن االجتامعي، وزيادة  وزيادة 

كلها عوامل ساهمت  التوسع،  االجتامعي نحو  الضامن  إدارات  توجيه  الخدمة يف  املتعلقة بجودة 

بالجودة. واالهتامم  باملستفيدين  االعتناء  يف 

الضامن تتفاخر  إدارات  الكثري من 

بني  بعملها  االجتامعي 

اإلدارات الرائدة يف 

بفضل  وذلك  فائقة،  عامة  تقدم خدمات  التي  بالدها 

العمليات  يف  الحديثة  والتكنولوجيات  االبتكارات 

التجارية.

تلبية  االجتامعي  الضامن  إلدارات  يتسنى  وحتى 

تسعى  فإنها  الخدمة  جودة  بشأن  العامة  التوقعات 

تصري  وأن  الخدمة  لتحسني جودة  إليجاد طرق جديدة 

يحدث هذا يف  أن  ويجب  املستفيد.  اعتناًء مبصلحة  أكرث 

تقديم  تواجه  قد  التي  املوارد  لقيود  الواقعية  رؤيتنا  ظل 

يكون  أن  يف  يتمثل  املشرتك  فالقاسم  العامة،  الخدمات 

الخدمات. جميع  ومحور  مركز  هو  املستفيد 

I تحديات التوقعات العامة

يف ظل ازدياد استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف اإلبالغ 

باملسائل ذات االهتامم الجامهريي العام، بات لزاماً عىل 

اإلدارات العامة للضامن االجتامعي أن تكون يقظة لرسعة 

االستجابة وتلبية التوقعات العامة. ومن القضايا الهامة 

قضية العدالة املرجوة من النظام، ومنها التحكم يف الوصول 

للمعلومات الشخصية وكيفية حاميتها وذلك يعد مطلبًا 

لتوفري تجربة مخصصة تستهدف مصلحة املستفيد حًقا. 

وأخرياً، فإن التصور السلبي العام تجاه جودة الخدمة قد 

يرض بسمعة إدارات الضامن االجتامعي رضراً بالغاً.

والتحدي األكرب واألكرث تعقيدا أمام إدارات الضامن 

االجتامعي هو تحقيق الخدمات املحسنة وكفاءة التكلفة 

التنظيمية وتعزيز تجربة املستخدم وإيجابية آرائه 

وتعليقاته ورفع مستويات الثقة العامة يف آن واحد.  

ولتحقيق تلك األهداف املتعددة ينبغي امليض قدماً يف تلبية 

التوقعات العامة املتزايدة.

I التجاوب مع التحديات

تعرفوا عىل عمالئكم.  إن املطلب األول من إدارات 

الضامن االجتامعي حتى تلبي التوقعات العامة، أن      
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يكون لديها معلومات جيدة عن »املستفيدين« من الخدمة 

الحاليني واملحتملني. وإن بعض البلدان لديها منصات بيانات 

تقدم تسجيالً مدنياً شامالً وإحصائيات حيوية. ومثة بلدان 

أخرى كثرية تجري دراسات واستطالعات رأي وحوارات 

ومشاورات دورية لقياس الرأي العام والتوقعات العامة 

بشأن خدمات الضامن االجتامعي.

ويف الفرتة األخرية عملت آيرلندا وغابون وموريشيوس 

ضمن عدد كبري من البلدان عىل تدعيم قواعد بياناتها 

املحلية لتجميع املعلومات املتعلقة باحتياجات املستفيدين 

وتصنيفها وتحليلها.

كوا عمالءكم.  إن الرتكيز عىل األشخاص املؤمن عليهم  أ�ش

والعمالء اآلخرين كنقطة انطالق نحو تطوير تصميم 

الخدمة وعمليات تقدميها اسرتاتيجية مهمة أخرى. والهدف 

من وراء ذلك تشجيع املشاركة حتى ولو كان بتصميم 

الخدمات العامة باالشرتاك مع العمالء.

وتشتهر منطقة أمريكا الجنوبية بريادتها يف إرشاك العمالء، 

ففي أواخر التسعينيات قدمت الربازيل وأوروغواي نظامي 

SIMPLES وMonotributo لتسهيل عملية دفع الرضائب 

واشرتاكات الضامن االجتامعي لألفراد العاملني لحسابهم 

الخاص واألعامل التجارية غري الرسمية، وقد نظر العامل غري 

الرسميني من ذوي الدخل املرتفع لهذه التطورات بشكل 

إيجايب، وكان التحدي الذي واجه البلدين هو إرشاك العمالء 

وتلبية احتياجات العامل األكرث فقراً بصورة أكرث نجاحاً.

ويف أوروبا تعد فرنسا موطناً للعديد من االبتكارات املثرية 

لالهتامم يف التصميم املشرتك، ففي إحدى الحاالت، تناول 

الصندوق الوطني للبدالت األرسية االستفسارات املتعلقة 

بالبيانات املفتوحة وتحسينات الخدمات واالبتكارات، عن 

طريق تنظيم اجتامعات بني املجتمع املدين واملتطوعني من 

موظفي الصندوق.

وتعكس جهود فرنسا املبذولة لتطوير الخدمات التي 

تتمحور حول املواطن، مبا يف ذلك دعم أصوات العمالء يف 

تصميم الخدمات، مقدار تغري األدوار يف كثري من إدارات 

الضامن االجتامعي وعالقتها بالجمهور والهيئات العامة. كام 

تربز فرنسا أيضاً األهمية الكبرية لسياسة التعلم املبنية عىل 

املامرسات الدولية الجيدة، فاملتجر »Emploi Store« يوفر 

نقطة خدمة رقمية فريدة لخدمات سوق العمل املتعددة 

معتمدا عىل التجربتني الهولندية والسويدية.

ابتكروا وأعدوا الهندسة. هناك إسرتاتيجية أخرى لتحسني 

جودة الخدمة تكمن يف ابتكار عمليات العمل وإعادة 

هندستها. ففيام يتعلق بصناديق املعاشات، »إثبات البقاء 

عىل قيد الحياة« أمر مهم للتأكد من استمرار استحقاق 

ط الصندوق املغريب للتقاعد  مبالغ املعاشات، وقد بسَّ

إجراءاته لتكون يف خطوة واحدة ال تتطلب اآلن سوى 

مثول املستفيد بشخصه أمام املرصف الرشيك للصندوق 

املغريب للتقاعد. وميكن أيضاً التحقق من إثبات البقاء عىل 

قيد الحياة واعتامده عن طريق السجالت الوطنية كام هو 

الحال يف املكسيك؛ فعند تسجيل شهادة وفاة شخص يوقف 

املعاش املمنوح له تلقائياً ملنع الخطأ أو االحتيال.

وللتعامل مع التخفيضات املستمرة يف امليزانية التشغيلية 

منذ 2010، تبّنى مكتب التوظيف الوطني يف بلجيكا 

أساليب إدارية سلسة وتطبيقات الحكومة اإللكرتونية 

وزيادة الرقمنة وتحسني التدريب وإدارة املعرفة والعمل 

عن طريق الهاتف، وقد مكنت هذه اإلجراءات مكتب 

التوظيف الوطني من الوفاء بااللتزامات بل التفوق عليها يف 

بعض املجاالت أحياناً، ال سيام فيام يتعلق بزيادة معدالت 

رضا العمالء واملوظفني، وقد رصدت تحسينات مشابهة يف 

بلدان بعيدة ومختلفة مثل أسرتاليا ومالطة.

نوا القوة العاملة بالمؤسسة.  يعد متكني القوة  مكِّ

العاملة من االسرتاتيجيات األخرى للفوز برضا العمالء، فمن 

املعلوم أن رضا العمالء ومتكني املوظف هدفان متضافران. 

ومن العوامل الجوهرية التي تؤثر عىل أداء املوظفني: 

الربامج التدريبية والتدريب عىل القيادة وبرامج إدارة األداء 

والتقدير واملكافأة وتقييم املهارات والتواصل الداخيل.

ويُعنى »املكتب الشامل«، وهو مجمع الخدمات املتكامل 

التابع للصندوق الوطني للتأمني االجتامعي يف الكامريون، 

باالستخدام الفعال للموارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لدعم تقديم الخدمات. وتشري النتائج إىل وجود 

انخفاض ملموس يف الوقت الذي يستغرقه املوظفون يف 

إجراءات مطالبات استحقاقات املسنني والعجزة والباقني 

عىل قيد الحياة من 30 يوماً إىل 48 ساعة، ومن سبعة أيام 

ألقل من ساعة ملطالبات االستحقاقات األرسية.

وفيام كان نظام الضامن االجتامعي الصيني يقدم خدماته 

عرب أكرث من 8000 وكالة، استهدفت اإلصالحات التي 

أُطلقت يف عام 2009 توحيد معايري 90% من اإلجراءات 

توقعات الجمهور



61 10 تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي

والخدمات التشغيلية بحلول عام 2017، وهو عمل جبار 

يتضمن دعم 18000 موظف يف جميع أنحاء البالد لتحسني 

تقديم الخدمة.

نت.  إن تنفيذ  ونيات والجوال واالن�ت لك�ت استخدموا االإ

املزيد من الخدمات املتكاملة التي تتمحور حول املستفيد، 

يسهل يف الوقت الحايل التوسع يف العمل باملنصات 

اإللكرتونية واملنصات القامئة عىل شبكة اإلنرتنت املدعمة 

بطاقم عمل مدرب تدريباً متميزاً. كام تطرح بعض البلدان 

النهج الحكومي الشامل يف الخدمات الرقمية الذي يوفر 

وصوالً آمناً ومتكامالً للدوائر الحكومية عرب االنرتنت، وهذا 

هو املتبع يف أسرتاليا التي شهدت تبّني وزارة الخدمات 

البرشية برنامج myGov الذي يدعم ما يزيد عىل 7 مليون 

حساب نشط ويشهد تسجيل دخول 130000 شخص 

وإرسال 126000 رسالة إلكرتونية يف املتوسط يومياً.

وهناك تطورات متخصصة تحظى بذات األهمية مثل اعتامد 

البطاقات البيومرتية التي تتحكم يف سجالت االشرتاكات 

عىل نحو أفضل )غابون( ومنصات الويب لتقديم الوثائق 

إلكرتونيًا )الصني(. كام أن هناك تطورات ذات صلة 

تشمل توفري إمكانية وصول العامل املتقاعدين إىل بيانات 

التقاعد ذات الصلة عىل شبكة اإلنرتنت )كندا(، والسامح 

بالعامالت املنزليات – وعادة ما تُكّن من النساء – للتسجيل 

عرب االنرتنت للحصول عىل التغطية بالضامن االجتامعي 

)األرجنتني(، ومساعدة املواطنني عىل التسجيل بأنفسهم 

وإدارة البيانات للوصول إىل الرعاية الصحية )إندونيسيا(.

وهناك تحول يف عدد متصاعد من البلدان نحو استخدام 

التطبيقات التي تقدم خدمات سهلة االستخدام والوصول 

عن طريق الهاتف املحمول، والهدف يف كل الحاالت هو 

تقليل التكاليف اإلدارية وتحسني التحكم يف البيانات وتعزيز 

رضا املستفيدين.

وتواصل إدارات الضامن االجتامعي التزامها بجودة خدماتها. 

وإن تبادل أفضل املامرسات فيام بني أعضاء املجتمع الدويل 

للضامن االجتامعي يحفز ثقافة االبتكار، وهناك سؤال عميل 

يطرح نفسه أمام إدارات الضامن االجتامعي: هل ميكنها 

االبتكار عىل نحو مستمر؟ واإلجابة املحتملة مبرّشة، إذ 

ارتفع سقف التوقعات العامة أكرث من أي وقت مىض وهذه 

إشارة إىل أن التوقف عن االبتكار مل يعد خياراً مطروحاً. 

كام أن قيود املوارد التي تعوق الكثري من إدارات الضامن 

االجتامعي متثل فرصة لالبتكار املتواصل.

وينبغي أن تستخدم إدارات الضامن االجتامعي خرباتها 

ومعارفها الجامعية لتلبية توقعات جودة الخدمة التي تصب 

يف مصلحة املستفيدين من الرجال والنساء. ويف أي وقت 

من األوقات، ينبغي أن تقوم إدارات الضامن االجتامعي 

بقياس وتقييم مدي فعالية التقدم املحرز بشكل ممنهج 

ثم ضبط إجراءاتها فيام بعد. وهناك مجموعة نهائية من 

 تسعى إدارات الضمان االجتماعي 

ن جودة  إىل إيجاد طرق جديدة لتحس�ي

الخدمة 
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اإلجراءات لتعريف الجامهري مبا تحقق وما يرجى تحقيقه 

يف املستقبل. ويف السويد، أعدت اسرتاتيجية التواصل 

الخاصة بوكالة التأمني االجتامعي عىل نحو دقيق إلبالغ 

الجمهور بتلك الطريقة، وبشكل غري متوقع نسبياً، تحقق 

هذا عن طريق استخدام الدمى- هذه الوسيلة التقليدية 

يف توصيل مضمون الرسائل لجموع السكان بشكل واضح 

ومخترص وشامل ومتكافئ. أما يف إسبانيا، فقد نشأت عالقة 

إيجابية بني نظام الضامن االجتامعي واملواطنني وتعززت عن 

 Tu Seguridad( »طريق منصة الويب »ضامنك االجتامعي

Social(، التي أتاحت مساحة خاصة للمواطن تتضمن 

جميع املعلومات ذات الصلة وسجالت االشرتاكات والحقوق 

املكتسبة أو التي يجري اكتسابها والوثائق األخرى. 

توقعات الجمهور



63 10 تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي

العامة والخدمات  الحكومة  ي 
�ن الثقة 

املصدر: مركز Pew لألبحاث )2014(؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )2015(

يسا  أولويات أعضاء االإ
يرى أعضاء اإليسا أن تلبية توقعات الجمهور أولوية إسرتاتيجية

املصدر: استقصاء أعضاء اإليسا العاملي )2015(

النسبة املئوية للمستجيب� الذين لديهم 

انطباع إيجا� عن حكومتهم (يف البلدان 

(Pew) (الناشئة والنامية

٪ ٥٩
النسبة املئوية للمستجيب� الذين يعربون 

عن ثقتهم يف حكومتهم الوطنية (دول 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي) 

٪ ٤٠
النسبة املئوية للمستجيب� الذين يعتربون 

املوظف� العمومي� ذوي تأث� إيجا� 

(Pew)

٪٦٤

١٠. PRIORITIES OF ISSA MEMBERS

٪٨١ ٪٧٣ ٪٦٨

يعطي األولوية لتحس� إمكانية 

الوصول إىل الخدمات وكذلك تحس� 

جودتها

يعطي األولوية لتلبية متطلبات 

الجمهور أو العمالء املتغ�ة

يعطي األولوية لتعزيز ثقة الجمهور 

يف املؤسسة

ن الوصول إىل الخدمات العامة ن القنوات الرقمية سيؤدي إىل تحس�ي تحس�ي

)2012( Accenture :املصدر

٪٧١ ٪٦٣

النسبة املئوية للمستجيب� الذين يقولون 

إن الوصول إىل الخدمات العامة أسهل من 

الوصول إىل خدمات القطاع الخاص عىل 

اإلنرتنت (أو بنفس القدر من السهولة)

النسبة املئوية للمستجيب� الذين يوافقون 

عىل أن التفاعالت الرقمية ستجعل 

الخدمات العامة أو الحكومية أك� سهولة

٪٥١

النسبة املئوية للمستجيب� الذين 

يعتقدون أن القدرة عىل التفاعل رقميا 

مع الخدمات العامة أو الحكومية ستكون 

عونا لهم عىل املشاركة بفاعلية أكرب

٪٧١ ٪٦٣

النسبة املئوية للمستجيب� الذين يقولون 

إن الوصول إىل الخدمات العامة أسهل من 

الوصول إىل خدمات القطاع الخاص عىل 

اإلنرتنت (أو بنفس القدر من السهولة)

النسبة املئوية للمستجيب� الذين يوافقون 

عىل أن التفاعالت الرقمية ستجعل 

الخدمات العامة أو الحكومية أك� سهولة

٪٥١

النسبة املئوية للمستجيب� الذين 

يعتقدون أن القدرة عىل التفاعل رقميا 

مع الخدمات العامة أو الحكومية ستكون 

عونا لهم عىل املشاركة بفاعلية أكرب

٪٧١ ٪٦٣

النسبة املئوية للمستجيب� الذين يقولون 

إن الوصول إىل الخدمات العامة أسهل من 

الوصول إىل خدمات القطاع الخاص عىل 

اإلنرتنت (أو بنفس القدر من السهولة)

النسبة املئوية للمستجيب� الذين يوافقون 

عىل أن التفاعالت الرقمية ستجعل 

الخدمات العامة أو الحكومية أك� سهولة

٪٥١

النسبة املئوية للمستجيب� الذين 

يعتقدون أن القدرة عىل التفاعل رقميا 

مع الخدمات العامة أو الحكومية ستكون 

عونا لهم عىل املشاركة بفاعلية أكرب
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