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تصدير
تستمد الجمعية الدولية للضامن االجتامعي (اإليسا) ،باعتبارها مجتمعاً عاملياً ،قوتها من الشبكة القوية
ألعضائها يف أكرث من  150بلدا ً وأيضاً من قدراتها الفريدة عىل تحديد التطورات العاملية يف سياسة وإدارة
الضامن االجتامعي وتقييم هذه التطورات.
وتعمل اإليسا عىل تعزيز وجودها العاملي وقدراتها عىل تعزيز الضامن االجتامعي .ويف ظل القيام بذلك ،يجب
أن تعمل جمعيتها عىل الصعيدين املحيل والعاملي .محلياً ،من خالل تكييف معارفنا وخدماتنا عىل نحو أفضل
مع احتياجات املؤسسات األعضاء ،أما عىل الصعيد العاملي ،فيكون ذلك ،من خالل القيمة املضافة الفريدة التي
نأيت بها يف تحديد ونرش املعارف العملية فيام يتعلق بتحقيق التم ّيز يف إدارة الضامن االجتامعي.
وتلتزم جمعيتنا بتوسيع نطاق الحامية بالضامن االجتامعي مبا يتامىش مع ما تسعى إليه أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة لعام  .2030وللقيام بذلك ،وتغيري الحياة بشكل إيجايب ،ال بد من تحسني مستويات املعرفة
والتحليل .وإننا بحاجة إىل فهم التحديات بشكل أفضل وأن نحدد االستجابات املناسبة.
ويشكل هذا التقرير العاملي جزءا ً من تلك االستجابات .وإنه يختتم برنامج األبحاث الذي أطلقناه يف عام
.2016
وتختلف األولويات فيام يتعلق بالتصدي للتحديات باختالف أقاليم اإليسا .وبغض النظر عن ترتيب التحديات،
يتطلب كل منها اهتامماً عىل نحو عاجل .وتكشف طلبات العديدة املقدمة للفوز بجائزة اإليسا للمامرسات
الجيدة عن وجود استجابات مبتكرة للتحديات .وإن أسلوب جمعيتنا يف تطوير االبتكارات واملامرسات الجيدة
والحلول ومشاركتها ،ستكون نقطة نقاش رئيسية يف املنتدى العاملي للضامن االجتامعي لعام  2019الذي
سيٌعقد يف بروكسل.
آمل أن يكون هذا التقرير محفزا ً وملهامً ،وأن يعزز مشاركتكم يف جمعيتنا الفريدة.
مارسيلو آيب راميا كايتانو
األمني العام
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مقدمة
يختم هذا التقرير 10 -تحديات تواجه الضامن االجتامعي – التطور واالبتكار  2019-مرشوع األبحاث العاملي
الذي أطلقته الجمعية الدولية للضامن االجتامعي (اإليسا) يف عام  .2016وخالل فرتة الثالث سنوات هذه،
قدمت تقارير اإليسا اإلقليمية التي ركزت عىل أفريقيا واألمريكيتني وآسيا واملحيط الهادئ وأوروبا ،تعليقات
مرثية من املؤسسات األعضاء يف اإليسا فيام يتعلق بأهم التحديات التي تواجهها.
وقدم إىل املؤسسات األعضاء يف اإليسا استقصاء لتحديد أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها
فيام يتعلق بالتحديات العاملية العرشة ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل االقتصاد الرقمي الناشئ .وال تؤكد ردود
االستقصاء عىل الحاجة إىل ضامن الوصول الفعال إىل حامية مستدامة للضامن االجتامعي طيلة الحياة فحسب،
بل تؤكد أيضاً توقع تحقيق ذلك من خالل اإلدارة الحديثة التي تصب تركيزها عىل املستخدم.
وال تزال بعض الفئات السكانية ،رغم تأطريها بالغايات الدولية التي تسعى أهداف التنمية املستدامة لعام
 2030إىل تحقيقها ،وتحسني التغطية القانونية يف بعض البلدان ،ال تتمتع بالوصول إىل التغطية عىل نحو فعال
وكاف .ومتثل احتياجات العامل الشباب يف االنتقال من التعليم إىل عامل العمل تحدياً صعباً .وتتطلب مواجهته
تنسيقاً بني مؤسسات سوق العمل وهيئات التعليم والتدريب املهني ،إىل جانب مؤسسات الضامن االجتامعي.
وينبغي النظر يف تطوير املهارات باستمرار والحاجة إىل االستجابات التي تراعي البعد الجنساين ،وللتعامل مع
احتياجات العامل املهاجرين الرسميني ،فإن أنظمة الضامن االجتامعي لديها استجابات مختلفة أحادية وثنائية
ومتعددة األطراف .وعىل الصعيد العاملي ،تدفع املخاطر املتزايدة للصدمات الخارجية واألحداث املتطرفة،
أنظمة الضامن االجتامعي إىل التكيف للنظر يف املخاطر عىل نطاق أوسع.

آثار االقتصاد الرقمي عىل الضامن االجتامعي
قدمت املؤسسات األعضاء يف اإليسا ردودها عىل استقصاء بشأن آثار االقتصاد الرقمي عىل أنظمة الضامن
االجتامعي الخاصة بها .ومن الواضح أن أشكال العمل الجديدة تولد فرصاً ،لكن الشواغل املتعلقة بضعف
التغطية وانخفاض مستويات االشرتاكات ،تشكل قضايا خاصة يجب معالجتها .وبينام سرتى املهن واملهام
الوظيفية الجديدة النور ،ستندثر أخرى .وبشكل عام ،قد يؤدي ذلك إىل إضعاف حقوق العامل الجامعية
وأنظمة السالمة والصحة املهنيتني وبرامج الضامن االجتامعي القامئة عىل االشرتاكات .ومن الرضوري إيالء
اهتامم أكرب لتكامل املخططات العاملية املمولة من الرضائب وخطط االشرتاكات.
وإن التحول الهام املرتبط باالقتصاد الرقمي الناشئ ،إىل جانب التغيريات الدميوغرافية العاملية املتزامنة
واملخاوف بشأن عدة املساواة والتامسك االجتامعي ،يخلق درجة من اإللحاح حول تحقيق الهدف الدويل
لحامية الضامن االجتامعي العاملي.
وقد برزت قابلية نقل الضامن االجتامعي كأهم عامل متكني اسرتاتيجي لتوفري الضامن االجتامعي الدينامي
واالبتكاري والفعال من حيث التكلفة ومدى الحياة للجميع ،مع تلبية توقعات الجمهور فيام يتعلق بجودة
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الخدمات .وتحقيقاً لهذه الغاية ،يعد التنسيق املحسن بني املؤسسات والحكومات مسألة حاسمة تدعمها
محسن.
التكنولوجيا الجديدة والتبادل املوحد للمعلومات وحامية البيانات عىل نحو ّ
واالبتكار مسألة الزمة ليتحول ذلك إىل حقيقة إال أنها محفوفة باملخاطر .ويتطلب السعي لتحقيقها مزيجا ذكياً
بني القيادة ورأس املال البرشي والتكنولوجيا .وتلتزم اإليسا بدعم الرحلة نحو االبتكار ونرش االبتكارات وأفضل
املامرسات .وهذا التقرير العاملي جزء من هذا الجهد إىل جانب األدوات العملية واملعارف والخدمات املقدمة
إىل األعضاء يف جمعيتنا.
ويعالج كل فصل من هذا التقرير تحدياً واحدا ً فقط ،مام يتيح للقارئ النفاذ رسيعاً إىل املعلومات املهمة.
وصممت جميع الفصول لتقديم السياق األوسع أوالً ،ثم تفسري طبيعة التحدي الذي تواجهه أنظمة الضامن
االجتامعي ،وتقديم أمثلة ملموسة عن املامرسات الجيدة حول كيفية مواجهة املؤسسات األعضاء يف اإليسا
للتحدي واستنتاج رسائل أساسية .ويدعم كل فصل رسوم بيانية.
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الصحة

الصحة والرعاية طويلة األجل

ال تزال مخاطر الصحة والرعاية طويلة األجل والتحديات التي تواجه أنظمة الضامن
االجتامعي والرعاية الصحية تشهد منوا ً يف جميع أنحاء العامل .ورغم التحسن امللحوظ
يف املؤرشات الصحية ،ال يزال عدم املساواة يف النتائج الصحية ميثل تح ّدياً .فعىل الصعيد
العاملي ،زاد متوسط العمر املتوقع وشيخوخة السكان ،لكن وترية ومدى هذه العملية
غري متكافئتني .ومن حيث النتائج الصحية ،فإن سنوات العمر اإلضافية التي اكتسبها
األشخاص ال متر جميعها وهو بصحة جيدة .ولزيادة تحسني املؤرشات الصحية ،يجب
التنبؤ بالتحديات ذات الصلة بالصحة بشكل صحيح ووضع استجابات استباقية ووقائية،
وتقديم املنافع والخدمات املناسبة .ويشكل ذلك تحدياً كبريا ً حيث يتزايد عدد السكان
من كبار السن الضعفاء بشكل رسيع ويتطلب تأكيدا ً عاجالً مجددا ً عىل سياسات
الشيخوخة السارية.

ساهمت التحسينات يف التعليم والظروف االجتامعية
واالقتصادية وأسلوب الحياة ،وكذلك التقدم يف الرعاية
الصحية والطب يف تحسينات مختلفة يف الصحة العاملية.
ومع ذلك ،هناك توزيع غري متسا ٍو لهذه املكاسب عىل
السكان ،مبا يف ذلك الفارق املستمر يف معدالت الوفيات
حسب الجنس عرب الفئات العمرية ،وأوجه التفاوت يف
النتائج عرب البلدان .ويبلغ املتوسط العاملي ملتوسط العمر
الصحي املتوقع حوايل  63سنة ،لكن هذا يخفي فروقاً كبرية
عرب البلدان .ويف عام  ،2017كانت عوامل املخاطر العاملية
الرئيسية للوفاة املبكرة واإلعاقة هي ارتفاع ضغط الدم،
وتدخني التبغ وارتفاع نسبة السكري يف الدم .وإجامالً،
ساهمت األمراض غري السارية يف نسبة  73.4يف املائة من

الوفيات املسجلة يف عام  ،2017يف حني أن األسباب السارية
واألمومية والوالدية واملرتبطة بالتغذية ،بلغت نسبة  18.6يف
املائة ،وشكلت اإلصابات نسبة  8يف املائة.
وتظهر املؤرشات املتعلقة بصحة األم والرضع واألطفال
تحسينات كبرية عىل مستوى العامل .ويف البلدان ذات الدخل
املرتفع والدخل املتوسط األعىل ،استفاد أكرث من  90يف
املائة من نسبة كافة الوالدات من طاقم طبي ذي مهارات.
ويف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط
األدىن ،حظي أقل من نصف إجاميل الوالدات مبساعدة من
عاملني مؤهلني يف القطاع الصحي .ويف عام  ،2015تويف ما
يقارب  303000امرأة يف جميع أنحاء العامل أثناء الحمل
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الصحة

والوالدة ،ومعظمهن من البلدان ذات الدخل املنخفض
واملتوسط .وانخفض معدل وفيات الرضع يف جميع أنحاء
العامل إىل  29حالة وفاة لكل  1000مولود يف عام  .2017كام
انخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة ولكنه ال
يزال تحدياً يف أفريقيا عىل وجه الخصوص .وتكمن األسباب
الرئيسية لوفاة األطفال دون سن الخامسة يف االلتهاب الرئوي
واإلسهال واالبتسار ،يف حني تشمل وفيات الرضع مضاعفات
الوالدة التي تحدث قبل األوان واألحداث أثناء الوالدة وتعفن
الدم والتهاب السحايا والتشوهات الخلقية.

التحديات أمام أنظمة الضامن
االجتامعي وأنظمة الرعاية الصحية
األعداء الجدد :األمراض غري السارية – يف عام  ،2016أدت
الوفيات واإلعاقات املبكرة املرتبطة باألمراض غري السارية
إىل خسارة ما يقارب  1.6مليار سنة من الحياة اإلنتاجية
الصحية .ومن بني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 30
و 69عاماً ،تُعزى أكرث من  15مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً
إىل مرض مزمن ،مع حوايل  85يف املائة منها يف البلدان ذات
الدخل املنخفض .ويُعزى مثانون يف املائة من هذه الوفيات
املبكرة إىل أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان
وأمراض الجهاز التنفيس والسكري .وإن األشخاص أي كانت
فئتهم العمرية أو منطقتهم ،معرضون لعوامل خطر اإلصابة
باألمراض غري السارية ،ومن أهمها تدخني التبغ ،وتعاطي
الكحول عىل نحو ضار ،وانحفاض مستويات النشاط البدين،
واتباع نظام غذايئ غري صحي.
األعداء القدماء :األمراض السارية – انخفض العبء العاملي
لألمراض السارية ،رغم تفاوت معدالته .ويف عام ،2017
كان هناك حوايل  36.9مليون شخص مصاب بفريوس نقص
املناعة البرشية عىل مستوى العامل ،من بينهم  25.7مليون
من أفريقيا .وتويف يف العام نفسه ما يقدر بنحو 940 000
شخص بسبب األمراض املرتبطة بفريوس نقص املناعة
البرشية عىل الصعيد العاملي .وتظل أفريقيا هي املنطقة
األكرث تأثرا ً بفريوس نقص املناعة البرشي ،إذ بلغ معدل
اإلصابات  1.22لكل  1000شخص من السكان غري املصابني
يف عام  .2017ورغم التقدم املحرز ،ال يزال السل مرضاً
يضع عبأ شديدا ً .ففي عام  ،2017تسبب السل يف حوايل 1.3
مليون حالة وفاة باإلضافة إىل  300 000حالة وفاة أخرى
بني املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية .وعىل الصعيد
العاملي ،عىل الرغم من انخفاض معدالت اإلصابة بالسل ،إال
أن السل املقاوم لألدوية يشكل تهديدا ً .وشهد عام ،2017
إصابة  558 000شخص بالسل املقاومة ألدوية الخط األول
8
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األكرث فعالية .وكان  82يف املائة من هؤالء مصابني بالسل
املقاوم ألدوية متعددة.
وتعطّلت املكاسب العاملية غري املسبوقة يف مكافحة املالريا
بسبب عوامل مثل نقص التمويل ،والنزاعات املسلحة
يف املناطق املوبوءة باملالريا ومقاومة البعوض ملبيدات
الحرشات .وشهد عام  2017ما يقرب  435 000حالة وفاة
مرتبطة باملالريا يف جميع أنحاء العامل .وعىل الرغم من أن
اللقاحات تعد إنجازا ً رئيسياً يف مجال الصحة العامة يف
القرن العرشين ،فإن التقدم املحرز يف القضاء عىل بعض
األمراض السارية مهدد .وساهمت الحركات املناهضة
للتطعيم وانعدام الثقة العامة يف انخفاض معدالت التطعيم
يف بعض البلدان.
أنظمة الرعاية الصحية  -يفتقر نصف سكان العامل عىل
األقل إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية .وتدفع النفقات
الصحية الهائلة نحو  100مليون شخص إىل الفقر املدقع كل
عام .ويختلف االستثامر يف البنية التحتية الصحية اختالفاً
كبريا ً بني البلدان ،وكذلك األهداف االسرتاتيجية ألنظمة
الرعاية الصحية الوطنية .ومتيل أنظمة الرعاية الصحية
عموماً إىل الرتكيز عىل الرعاية العالجية مع إيالء اهتامم أقل
نسبياً للوقاية وتعزيز الصحة .ويف آسيا واملحيط الهادئ،
متيل النظم إىل أن تكون مجزأة وتركز عىل املستشفيات مع
ضعف مرافق الرعاية الصحية األولية.
متويل الصحة  -متثل نفقات البلدان ذات الدخل املرتفع
نسبة  80يف املائة من اإلنفاق الصحي العاملي ،ولكنها ال
متثل سوى  20يف املائة من سكان العامل .ويف عام  ،2016بلغ
اإلنفاق العاملي عىل الصحة  7.5تريليون دوالر ،وهو ما ميثل
حوايل  10يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي .وبلغ
متوسط اإلنفاق الصحي للفرد  1000دوالر أمرييك ،ولكن
واحد يف كل بلدين أنفق أقل من  350دوالر أمرييك للشخص
الواحد .ويف أقىص الحدود ،أنفقت بعض البلدان  5000دوالر
أمرييك أو أكرث للشخص الواحد عىل الصحة يف عام ،2016
بينام أنفقت دول أخرى أقل من  30دوالر أمرييك للشخص
الواحد .ويرتاجع اإلنفاق غري املحتسب ببطء عرب األقاليم
باعتباره حصة من إجاميل اإلنفاق الصحي الحايل.
وفيام يتعلق بإجاميل اإلنفاق يف عام  ،2016بلغت نفقات
الصحة العامة  5.6ترليون دوالر أمرييك .وتظهر األرقام
املتوسطة زيادة يف حجم اإلنفاق العام للفرد الواحد يف
البلدان ذات الدخل املرتفع .أما يف البلدان ذات الدخل
املنخفض فقد شهد اإلنفاق عىل الصحة العامة تقلبات؛ إذ

الصحة

زاد خالل الفرتة  ،2000-2004لينخفض يف الفرتة 2004-2012
ويعود يف االرتفاع مرة أخرى يف عام  .2013ويف عام ،2016
كان متوسط اإلنفاق العام عىل الصحة للشخص الواحد 9
دوالت أمريكية .ومتثل املساعدات الخارجية أقل من  1يف
املائة من النفقات الصحية العاملية وهي نسبة ضئيلة ومتدنية
يف البلدان ذات الدخل املتوسط .ويذكر أن املساعدات
الخارجية يف البلدان ذات الدخل املنخفض تشهد زيادة.
إمكانية النفاذ والفعالية – تختلف إمكانية النفاذ باختالف
السياق الوطني واملجاالت املحددة لنظام الرعاية الصحية.
وعىل الصعيد العاملي ،يفتقر ما ال يقل عن  400مليون
شخص إىل الرعاية الصحية .ومن الرضوري مزيد من العمل
لتحقيق تغطية صحية شاملة .وفيام يتعلق بفعالية خدمات
الرعاية الصحية ،تحققت تحسينات يف بعض جوانب جودة
الرعاية الصحية ،من قبيل فيام يتعلق مبعدالت التغلب عىل
الرسطان .أما يف مجاالت أخرى فقد كان التقدم بطيئاً وغري
منتظم ،مثل خفض التكاليف املرتبطة بأخطاء الدواء .ويف
البلدان ذات الدخل املنخفض ،يفتقر حوايل  40يف املائة من
مرافق الرعاية الصحية إىل إمدادات املياه املحسنة وتفتقر
نحو  20يف املائة إىل املرافق الصحية.
املوارد البرشية يف مجال الصحة  -يعمل حوايل نصف جميع
البلدان عىل توظيف عدد من العاملني يف مجال الرعاية
الصحية الالزمني لتقديم الرعاية الصحية الجيدة ( 30طبيباً
و 100ممرض أو قابلة وخمسة صيادلة لكل  10آالف
شخص) .ولكن النقص الحاد والتوزيع غري العادل للعاملني

الصحيني املهرة ميثالن عائقاً يف العديد من البلدان .ويف عام
 ،2015كان النقص املق ّدر يف القوى العاملة الصحية العاملية
 10.3مليون عامل .وإن نقص العاملني يف املجال الصحي
هو األكرث وضوحاً يف البلدان يف جميع أنحاء أفريقيا جنوب
الصحراء وجنوب رشق آسيا وجنوب آسيا.
املسائل امللحة يف مجال الصحة العامة  -مع تحسن التنقل،
ميكن لألمراض السارية أن تسترشي برسعة ،وتتطلب
االستجابات الفعالة التأهب واملراقبة والوقاية .ومع ذلك،
فإن معظم البلدان تفتقر إىل هذا االستعداد .وأكد تفيش
فريوس إيبوال يف الفرتة  2016–2014عىل أن البنية التحتية
الصحية القامئة قد ال تكون قادرة عىل احتواء حاالت
الطوارئ الصحية .وغالباً ما يحدث تفيش األمراض عندما
تعيش املجتمعات حاالت ضعف ،عىل سبيل املثال بعد
الفيضانات (الكولريا يف موزمبيق) أو النزاع املسلح (الكولريا
يف اليمن) .وتشمل تحديات الصحة العامة األخرى مشاكل
الصحة العقلية ،وتعاطي املخدرات (مثل االعتامد عىل املواد
األفيونية) ،ومقاومة مضادات امليكروبات ،والتعرض لسوء
نوعية الهواء.

االستجابات املمكنة لتكييف
أنظمة الرعاية الصحية
تُعترب الصحة عنرصا ً رئيسياً يف جدول أعامل أهداف التنمية
املستدامة لعام  ،2030ال سيام هدف شامل وهو الهدف 3
الذي يقىض مبا ييل" :ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية

األهداف األساسية
هي توفير التغطية
الصحية الشاملة
والتصدي للتحديات
الصحية الحالية
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الصحة

وبالرفاهية يف جميع األعامر" .ولتحقيق غايات الهدف
 ،3ينبغي أن تواجه جميع البلدان التحديات الحالية وأن
تعتمد التغيريات املرتتبة عىل ذلك يف االحتياجات من حيث
الرعاية الصحية.
إصالح النظام الصحي .تسعى بلدان عديدة إىل تحقيق
التغطية الصحية الشاملة من خالل إصالح أنظمتها لضامن
النفاذ إىل خدمات صحية جيدة ال تفرض أعباء مالية .وتتيح
أنظمة رعاية صحية لدى  30بلدا ً متقدماً إمكانية نفاذ
شامل ،وتتجه اإلصالحات يف العديد من البلدان األقل تقدماً
نحو التغطية الصحية الشاملة .مام يدل عىل أن التغطية
الصحية الشاملة ليست حكرا ً عىل االقتصادات األكرث تقدماً،
فقد أحرزت الصني وكولومبيا واملكسيك ورواندا وتايلند
تقدماً ملحوظاً نحو التغطية الصحية الشاملة.
وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2030
استثامرات مالية جديدة ومتزايدة .ولتنويع املصادر املحلية،
قامت عدة بلدان بإصالحات يف التمويل الصحي لتعزيز
األنظمة الصحية والنفاذ إىل الرعاية الصحية .وفرضت
الفلبني رضيبة خطيئة يف ديسمرب  ،2012مام ساعد عىل
توسيع النفاذ إىل  14مليون أرسة إضافية .وتسعى نهج
أخرى إىل تقليل أوجه القصور ،ومنع األخطاء اإلدارية
والرسيرية ،وتحسني جودة كافة الخدمات يف نظام الرعاية
الصحية.
وكخطوة أوىل نحو التغطية الصحية الشاملة ،اختارت
بعض البلدان إصالح نظامها الصحي من خالل توسيع
الرعاية الصحية األولية .فقد سلكت الربازيل هذا املسار يف
الثامنينيات من القرن املايض ،إذ أنشأت نظاماً صحياً موحدا ً
( ،)Sistema Único de Saúde - SUSوالذي يعترب حالياً
أكرب نظام شامل ومجاين للصحة العامة يف العامل ،إذ يخدم
ما يقارب  160مليون شخص .وتستخدم بعض البلدان
برامج التحويالت النقدية املرشوطة ،والتي تتطلب أمورا
من بينها التطعيامت وزيارة األطباء ،لتحسني اآلثار الصحية
عىل أفقر السكان والتغلب عىل الحواجز املالية أمام إمكانية
النفاذ .ويف املكسيك ،أظهر هذا الربنامج آثار إيجابية ،خاصة
لدى األطفال الذين تقل أعامرهم عن  6أشهر يف األرس
األشد فقرا ً .ويرتبط نظام التحويالت النقدية يف نيكاراغوا
بانخفاض معدل انتشار نقص الوزن عن األطفال الذين تقل
أعامرهم عن سن الخامسة.
واختارت بلدان أخرى معالجة األسباب الجذرية لتحديات
الصحة العامة .فمنذ  ،2012أطلقت أرمينيا مرشوعاً لتحسني
10

 10تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي 2019 -

الصحة العامة من خالل اإلدارة املستدامة للمياه ،والحصول
عىل مياه صالحة للرشب واملرافق الصحية املناسبة .وتقدم
كندا مثاالً عىل تكييف نظام الرعاية الصحية مع االحتياجات
الناشئة للصحة العامة .ولتلبية احتياجات الرعاية الصحية
لنحو  55 000الجئ سوري قادمون من منطقة نزاع مسلح،
تلقى جميع الالجئني تغطية مؤقتة مبنافع الرعاية الصحية
يف انتظار النفاذ إىل التأمني الصحي عىل مستوى املحافظات
أو األقاليم املتاح للمواطنني الكنديني.
الرعاية الصحية طويلة األجل .إن األعداد املتزايدة للمسنني
الضعفاء ،وكذلك ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض غري
السارية ،تدفع الطلب املتزايد عىل خدمات ومنتجات
وبنية أساسية الرعاية الصحية التي تكون مصممة شخصياً.
وبالنظر إىل التوزيع اإلقليمي للمسنني الذين تفوق أعامرهم
 65سنة ،تحظى منطقة آسيا واملحيط الهادئ بأعىل نسبة
تصل إىل  53يف املائة من اإلجاميل العاملي ،وتليها أوروبا
( ،)23%ثم األمريكيتني ( )17%وأفريقيا ( .)7%وتختلف
االستجابات الوطنية لالحتياجات املتزايدة عىل خدمات
الرعاية الصحية طويلة األجل .ولدى بعض البلدان برامج
تأمني اجتامعي للرعاية الصحية طويلة األجل ،من قبيل
أملانيا وإرسائيل واليابان وجمهورية كوريا ولكسمربغ
وهولندا .وبشكل أعم ،ال يوجد تغطية قانونية لتأمني
الرعاية الصحية طويلة األجل ،مام يدفع الطلب عىل الرعاية
غري الرسمية ،واملساعدة االجتامعية ،وتأمني خاص للرعاية
الصحية طويلة األجل بالنسبة للذين لديهم ثروات شخصية.
وبسبب نقص عىل الصعيد العاملي يف عامل مجال الرعاية
الصحية طويلة األجل والبالغ  13.6مليون عامل ،ال تلبى
احتياجات  50يف املائة من السكان الذين تفوق أعامرهم
 65عاماً من حيث الرعاية الصحية طويلة األجل ،مع
وجود فوارق ملحوظة بني األقاليم .ويالحظ أكرب طلب
غري مستوف فيام يتعلق بعامل مجال الرعاية الصحية
طويلة األجل يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،إذ يوجد
قصور يق ّدر بنحو  8.2مليون عامل .وتخصص بعض البلدان
رسة املستشفيات للرعاية الصحية طويلة األجل ،مثل
أ ّ
الجمهورية التشيكية وإستونيا وفنلندا وهنغاريا وإسبانيا.
وتنظر عدة بلدان حالياً يف إنشاء برامج مستدامة للرعاية
الصحية طويلة األجل ،خاصة يف أوروبا .ويُنظر بشكل متزايد
إىل الرعاية املنزلية كاسرتاتيجية الزمة يف سياق شيخوخة
السكان .وال يسعى هذا فقط إىل الحد من استخدام مرافق
الرعاية الصحية والحد من استخدام الرعاية املؤسسية ،بل
أيضاً لتحقيق تحسينات نوعية قابلة للقياس فيام يتعلق
بالرعاية املقدمة.

الصحة

التكنولوجيا والصحة .يشهد استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تزايدا ً يف قطاع الرعاية الصحية ،وفقد تزايد النفاذ
إىل التكنولوجيا الطبية للتشخيص والعالج تزايدا ً رسيعاً،
خاصة بالنسبة للامسحات الضوئية وأجهزة التصوير بالرنني
املغناطييس .ويتزايد انتشار الصحة اإللكرتونية مع وضع بعض

البلدان سياسات أو اسرتاتيجيات وطنية للصحة االلكرتونية
بغية تنظيم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
القطاع الصحي من خالل األطر األخالقية واسرتاتيجيات
التمويل والتعليم.

ابتكار :الفوائد الصحية للرعاية املنزلية والوقاية والصحة اإللكرتونية
خدمة الرعاية املنزلية ملرىض السكتة الدماغية املسنني :يشهد سكان إندونيسيا شيخوخة مع ارتفاع تكاليف الرعاية
الصحية ،مبا يف ذلك عالج األمراض املزمنة مثل السكتة الدماغية .ولتلبية احتياجات هؤالء املرىض بطريقة أكرث كفاءة
وفعالية ،قادت هيئة إدارة الضامن االجتامعي للصحة ( )BPJS Kesehatanخدمة للرعاية املنزلية ملرىض السكتة
الدماغية املسنني .وبعد إجراء مقارنة مبنية عىل األدلة مع النظام الحايل لزيارات العيادات الخارجية للمستشفيات،
وتحليل تكلفة الخدمات نسبة إىل فوائدها ،تشري النتائج إىل أن عالج مرىض السكتة الدماغية املسنني يف املنزل له
فعالية أكرب .وكانت قياسات جودة الرعاية املنزلية أيضاً أفضل من قياسات جودة الرعاية يف املستشفى.

برنامج الفحص الطبي .شهد ماليزيا زيادة يف األمراض غري السارية ،وينعكس ذلك يف زيادة عدد املطالبات املقدمة
للحصول عىل معاشات املعاقني والباقني عىل قيد الحياة .وردا ً عىل ذلك ،أطلقت منظمة الضامن االجتامعي
( )SOCSOبرنامجاً للفحص الطبي ،حيث توفر فحصاً طبياً مجانياً لجميع األشخاص املؤمن عليهم املؤهلني الذين
تبلغ أعامرهم  40عاماً أو أكرث .وتقدم الخدمة عن طريق قسائم للفحص الطبي ،وتشمل االستشارة الرسيرية
وفحص عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ورسطان عنق الرحم والثدي .وأظهر التحليل الوبايئ
فائدة الربنامج بالنسبة لألشخاص وساعد يف تحديد أوجه قصور تنفيذ الربنامج التي يحب تحسينها.

نرش نظام تطبيب عن بعد .تطرح فرنسا نظام تطبيب عن بعد .فذلك يسهل الفحص الطبي عن بعد من خالل منصة تواصل
عرب الفيديو ،وخاصة لألشخاص يف املناطق الريفية أو املناطق النائية مع محدودية الوصول إىل الرعاية الصحية .وتسمح الخدمة
بالتشاور عن بعد بني األطباء ،عادة من خالل الطبيب املعالج .وتستخدم االستشارات عن بُعد منصة آمنة لضامن الرسية
الطبية .وتسعى فرنسا أيضاً إىل تعميم استخدام الوصفات اإللكرتونية يف عام  .2019ويجري تجريب الوصفة اإللكرتونية ،وتوفر
للمريض شفرة لالستجابة الرسيعة الرقمية يف نهاية االستشارة .ومن ثم تقدم هذه الشفرة إىل الصيدلية لتلقي الوصفة الطبية.
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الصحة

رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
تواجه جميع أنظمة الرعاية الصحية الوطنية تحديات ،لكن حلول املامرسة الجيدة ميكن أن تساعد يف التغلب عىل تلك التحديات:

تشهد العديد من البلدان إصالحات لنظام الرعاية الصحية باستخدام طرق مختلفة لتحقيق
تغطية صحية شاملة ،ولتحسني جودة الخدمات األولية والعالجية والوقائية عرب دورة الحياة،
وضامن االستدامة املالية.

غالباً ما ت ُوزّع التحسينات يف املؤرشات الصحية بشكل غري متسا ٍو وعىل الرغم من التقدم املحرز يف
العديد من البلدان نحو تحقيق تغطية صحية شاملة ،فإن نصف سكان العامل عىل األقل ال يحصلون
بشكل كامل عىل خدمات الرعاية الصحية األساسية ،ويصل حوايل  100مليون شخص سنوياً إىل
الفقر املدقع بسبب مدفوعات الرعاية الصحية .لذا ينبغي أن يكون الحد من الدور الذي تؤديه
النفقات الخارجية مسألة ذات أولوية.

ينبغي أال يشمل تحقيق التحسينات يف التمويل الصحي البحث عن مصادر متويل مستدامة
جديدة فحسب ،بل ينبغي أن يستفيد بشكل أفضل من املوارد املالية الحالية واملوظفني
والبنية التحتية والتكنولوجيا.

للتصدي بفعالية لتحديات الصحة العامة الوطنية ،هناك حاجة اسرتاتيجية للنظر يف البعد
الدويل ،عىل سبيل املثال فيام يتعلق بتفيش األمراض املعدية الناشئة والتي تنشأ من جديد
والكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة والتلوث وتغري املناخ.

12
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التقدم والتحديات عىل املستوى العاملي

~50%

 13.6مليون

10,000

عدد وفيات األطفال انخفض إىل
النصف تقريباً منذ عام 1990

النقص العاملي يف عدد العامل الرسميني
يف مجال الرعاية طويلة األجل

يتوىف اآلالف يومياً بسبب عدم توافر
الرعاية الصحية بأسعار معقولة

املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2015

املصدر :منظمة العمل الدولية ()2019

املصدر :منظمة أوكسفام الدولية ()2019

عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إىل الوفيات املبكرة

تدخني التبغ

استهالك الكحول

اتباع نظام غذايئ
غري صحي

تلوث الهواء

الخمول البدين

املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2019

األمراض غري املعدية

>70%

 17.9مليون

األمراض غري السارية مسؤولة جامعياً
عن معظم الوفيات

عدد الوفيات الناجمة عن أمراض
القلب واألوعية الدموية سنوياً

املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2019

املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2018

 9مليون

عدد الوفيات الناجمة عن الرسطان سنوياً
املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2018
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توسيع التغطية

سد فجوة التغطية بالضامن االجتامعي

يُق ّدم التحدي العاملي املتمثل يف توسيع التغطية بالضامن االجتامعي يف املقام األول
باعتباره هدفاً لتوسيع الحامية األساسية بالضامن االجتامعي للجميع ،عىل األقل .ويؤطر
هذا الهدف الدويل من خالل أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام .2030
ويستمر إحراز تقدماً عاملياً يف هذا الصدد .ويف الوقت نفسه ،ظهر تحدي آخر وهو
تهديد انخفاض كفاية جوانب معينة من التغطية عىل جدول األعامل السياسايت .وهناك
بعض العوامل التي تكمن وراء ذلك ،من بينها القيود املالية العامة ،وبرامج العمل
السياسية املحلية حول دور الدولة ،والشيخوخة الدميوغرافية ،وتحول أسواق العمل
الوطنية والعاملية ذات الصلة بالتحول املستمر نحو االقتصاد الرقمي.

تشري منظمة العمل الدولية أن نسبة سكان العامل الذين
يتمتعون فعالً بإمكانية النفاذ عىل األقل إىل واحدة من
منافع الضامن االجتامعي تختلف من منطقة إىل أخرى،
وترتاوح بني  84.1يف املائة يف أوروبا وآسيا الوسطى و67.6
يف املائة يف األمريكيتني ،و 38.9يف املائة يف آسيا واملحيط
الهادئ ،و 17.8يف املائة يف أفريقيا .وتقدر نسبة سكان العامل
الذين يتمتعون فعالً بإمكانية النفاذ عىل األقل إىل واحدة
من منافع الضامن االجتامعي مبا يبلغ  45.2يف املائة .وال
تتعدى مستويات النفاذ الفعال مستوى التغطية القانوين
ألسباب عديدة قد تشمل املستويات غري املكتملة ملنافع
االستحقاقات ،والخطأ اإلداري ،والوصول الجغرايف املحدود
لبعض برامج الضامن االجتامعي ،والحد األدىن من معايري
األهلية فيام يتعلق بعتبات املساهامت التي قد تستثني
العامل ذوي األجور املنخفضة من الذين لديهم عددا غري
كاف من ساعات العمل يف الشهر.

ومن الناحية العاملية ،تتمتع نسبة أكرب من املسنني مبستوى
أسايس من ضامن الدخل الذي توفره برامج الضامن
االجتامعي ،يف شكل معاشات تقاعدية ،مقارنة بالفئات
األخرى .ويف حني أن  67.9يف املائة من املسنني لديهم
إمكانية النفاذ إىل ضامن الدخل األسايس ،ذكر تقرير صادر
عن منظمة العمل الدولية أن الحامية متتد إىل نسبة 34.9
يف املائة من األطفال ،و 21.8يف املائة من العاطلني عن
العمل ،و 27.8يف املائة من األشخاص الذين يعانون من
إعاقة شديدة و 24.7يف املائة من املستضعفني .الذين
يحتاجون إىل املساعدة االجتامعية.

التحديات التي تقف أمام توسيع
التغطية
تشري أهداف وغايات التنمية املستدامة إىل وجود دعم
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واسع النطاق فيام يتعلق بالطموح الدويل لضامن تقديم
برامج الضامن االجتامعي والعاملية واملستدامة واملنصفة
والكافية القامئة عىل الحقوق .وهناك أيضاً قبول واسع بأن
أنظمة الضامن االجتامعي تظل آليات إعادة توزيع مهمة
للحفاظ عىل الطلب االقتصادي ،متاماً مثلام هي مهمة يف
معالجة أوجه عدم املساواة وتخفيف حدة الفقر وتعزيز
التامسك االجتامعي.
وعىل مدار العقود السابقة ،تغريت أهداف السياسات
الخاصة بأنظمة الضامن االجتامعي .وتكمن أصول العديد
من أنظمة الضامن االجتامعي يف تلبية احتياجات العامل
املؤمن عليهم الستبدال الدخل ،والتأمني ،وإعادة التوزيع
والتضامن .وتُو ّجه اآلن عىل نحو متزايد احتياجات العديد
من أنظمة الضامن االجتامعي نحو تلبية حق اإلنساين
األسايس يف الضامن االجتامعي .ويف البلدان التي تؤدي فيها
بالفعل أحكام الضامن االجتامعي املمولة من الرضائب دورا ً،
ينبغي أن يكون السعي إىل تحقيق الهدف األوسع للسياسة،
عملياً أكرث .أما يف البلدان التي تظل فيها األهداف مركزة
أكرث عىل تلبية احتياجات العامل املؤمن عليهم ،قد يكون
من املتوقع بروز تحديات أكرب يف هذا الصدد.
ومثال عىل هذا التحول النسبي يف الرتكيز ،من العامل إىل
املواطنني ،هو األولوية النسبية التي أوليت خالل العقود
األخرية لتوسيع نطاق حامية الدخل لتشمل املسنني الفقراء.
ويوضح ذلك ،توسيع املعاشات االجتامعية ،مبا يف ذلك يف
عدد متزايد من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
ومثال آخر هو االستثامر االجتامعي يف األطفال ،والذي
يسعى إىل قطع دابر الفقر بني األجيال من خالل تحسني
الصحة ودعم العاملة يف املستقبل وتحسني املؤرشات
االجتامعية واالقتصادية.
وتشري تقديرات منظمة العمل الدولية إىل أن أكرث من
 60يف املائة من العامل يف العامل يعملون يف االقتصاد غري
الرسمي .وال تتواءم هذه الحقيقة مع التصميم التقليدي
لربامج الضامن االجتامعي التي تلبي احتياجات العامل يف
وظائف مستقرة ورسمية وبدوام كامل .ويسفر عن ذلك
فجوة كبرية من حيث التغطية .وهذا هو الحال حتى
بالنسبة للعامل غري الرسميني الذين قد تكون لديهم وسائل
مالية لالشرتاك يف برامج الضامن االجتامعي ،ولكن قطاعات
نشاطاهم االقتصادي غالباً ما تبقى مستبعدة قانوناً .يف
بعض املخططات ،يكون لدى العامل غري الرسميني خيار
املساهمة الطوعية ،لكنهم قد يختارون عدم املشاركة .وقد
يكون هذا القرار حالً وسطاً محسوباً بني تكلفة االشرتاكات
16
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واحتامل الحصول عىل املنافع .وقد تشمل األسباب األخرى
لفجوات التغطية نقص القدرة عىل دفع االشرتاكات
الدورية ،والتقلبات املوسمية يف الدخل ،والثقة املحدودة
يف املؤسسات العامة ،وضعف قدرة املؤسسات العامة عىل
فرض االمتثال.
ويجلب االقتصاد الرقمي أشكاالً جديدة من العمل ،ال
تغطيها عادة معايري وقوانني الضامن االجتامعي القامئة.
وهذا ميكن أن يخلق فجوة تغطية بسبب تآكل العالقة بني
صاحب العمل واملوظف والتي تشكل محور برامج الضامن
االجتامعي القامئة عىل االشرتاكات .ويؤثر احتامل خسارة
التغطية تأثريا ً سلبياً عىل العامل ،كام يؤثر عىل الوضع املايل
للمؤسسة من خالل فقدان اإليرادات باإلضافة إىل التمويل
الحكومي بزيادة الطلب املستقبيل عىل الضامن االجتامعي
املمول من الرضائب.
وميكن تحقيق توسيع التغطية بالضامن االجتامعي عىل
أفضل وجه من خالل تنسيق الربامج املمولة من الرضائب
وبرامج املساهمة ،ويتعني عىل واضعي السياسات االستفادة
من أهمية مختلف آليات التمويل .ومن املهم الرتكيز عىل
احتياجات األفراد ووضع استجابة لتطلعات الجميع للنفاذ
الفعال إىل منافع الضامن االجتامعي ومرافقه وخدماته.

استجابات ممكنة لتوسيع التغطية
توضح خاصية التغطية الشاملة لدول الرفاه أن توسيع نطاق
التغطية الوطنية يسهله االستخدام التكمييل لآلليات القامئة
عىل االشرتاكات واملمولة من الرضائب وغريها من آليات
التمويل املناسبة .وتؤكد توصية منظمة العمل الدولية
املتعلقة بالحدود الدنيا الوطنية للحامية االجتامعية 2012
(رقم  ،)202الرضورة العملية لوجود مثل هذا النهج يف
جميع البلدان ،حيثام أمكن ذلك.
نهج التمويل االبتكارية .إن أكرب تحد يواجه التغطية هو
توفري الحامية ألولئك الذين هم أبعد ما يكون عن سوق
العمل الرسمي واألكرث ضعفاً يف املجتمع .بالنسبة لهذه
الفئات ،تعد االستجابات املمولة من الرضائب هي األنسب.
وألسباب عملية ،مثل عدم وجود عنوان منزل ثابت ،فإن
تحديد املستضعفني غالباً ما يشكل تحدياً إدارياً .وقد
تشمل التحديات األخرى التغلب عىل قضايا وصمة العار
االجتامعية والتحيزات فيام يتعلق بالفئات الضعيفة ،والتي
غالباً ما تكون انعكاسا لعدم املساواة الهيكلية يف املجتمع.

توسيع التغطية

وبالنسبة للعامل غري الرسميني غري الفقراء ،فإن التكيف
املبتكر ملعايري التمويل القائم عىل االشرتاكات ،يوفر فرصاً
لتوسيع نطاق التغطية ليشمل التأمني الصحي واملنافع
النقدية .وتتمتع بلدان أمريكا الالتينية بسجل حافل يف
هذا الصدد ،خاصة يف استخدام إعانات الدعم للعاملني
يف االقتصاد غري الرسمي .وتشكل الطريقة الدورية لدفع
االشرتاكات وتحصيها عامالً مهامً بالنسبة للمؤسسات الصغرية
واملنخرطني يف العمل املوسمي أو املتقطع .وللمساعدة يف
معالجة هذه املشكالت ،وللحد من العوامل املثبطة للعمل
الرسمي ،قامت األرجنتني والربازيل وأوروغواي بتبسيط
عملية دفع االشرتاكات .وتال َحظ تطورات مامثلة يف جمهورية
كوريا ،حيث تدعم الحكومة مساهامت التأمني للمؤسسات
التي يقل عدد موظفيها عن عرش موظفني .ويوفر مقياس
توسيع التغطية الدعم املايل ويشجع عىل إيجاد فرص عمل
يف القطاع الرسمي .ويف أملانيا ،انخفض الحد األدىن الشرتاكات
العاملني "الصغار" لحسابهم الخاص إىل النصف لدعم
التغطية بالتأمني الصحي االجتامعي.
ويف أفريقيا ،تعمل مؤسسات الضامن االجتامعي عىل
متكني النفاذ إىل الرعاية الطبية عىل نطاق أوسع .ففي
كينيا ،يوفر برنامج إعانة التأمني الصحي للفقراء واملسنني
وذوي اإلعاقات الشديدة ،إمكانية النفاذ إىل منافع الرعاية
الطبية األساسية يف إطار الصندوق الوطني للتأمني عىل
املستشفيات .ويف السنغال ،يدعم معهد التأمني االجتامعي
ملعاشات الشيخوخة (Institution de prévoyance
 )IPRES – retraite du Sénégalنفقات الرعاية الطبية

للمتقاعدين وأرسهم .أما يف الكامريون ،فيقوم الصندوق
الوطني للتأمني االجتامعي (Caisse nationale de
 )CNPS - prévoyance socialeبتمويل نصف نفقات
الرعاية الطبية للمتقاعدين يف املستشفيات ومرافق الرعاية
الصحية.
وتعد اشرتاكات التضامن التكميلية للعاملني ذوي الدخل
املرتفع أسلوباً آخر لدعم توسيع التغطية ،إىل جانب دعم
باالستدامة املالية طويلة األجل للربنامج .وكولومبيا خري مثال
عىل ذلك .وميكن أن تدعم اشرتاكات التضامن من جميع
دافعي الرضائب ،كام هو الحال يف فرنسا ،االستدامة املالية
وكفاية نظام الضامن االجتامعي.
التصميم االبتكاري للسياسات والربامج .يعد استخدام
الرشوط ،مثل التطعيم أو االلتحاق باملدارس ،أمرا ً شائعاً
خاصة يف االقتصادات النامية ،ويهدف إىل تعزيز النتائج
االجتامعية اإليجابية طويلة األجل ،مع الحد من الفقر عىل
نحو فوري .ويستخدم الربنامج الربازييل Bolsa Floresta
يف والية أمازوناس رشطاً آخر للحصول عىل املنافع العائلية:
املشاركة يف حامية البيئة.
وغالباً ما يويل النقاش حول توسيع نطاق التغطية اهتامماً
غري كاف لتحديات تنفيذ الربنامج .وينبغي أن يكون لدى
مؤسسات الضامن االجتامعي صوتاً يف وضع السياسات،
لدعم تطوير خيارات السياسة التي تكون واقعية ومزودة
باملوارد املناسبة والتي تتسم باملرونة مبا يكفي للتكيف

تعزيز القدرة
اإلدارية أمر بالغ
األهمية لتوسيع
نطاق التغطية
الفعالة
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مع البيئات املتطورة .ويف هذا الصدد ،ينبغي أن يكون
إصالح السياسات مصحوباً دامئاً بإطار تقييم من البداية
لتوفري تقييم موضوعي لقدرة الربنامج عىل تحقيق أهداف
السياسات.
نهج دورة الحياة لتوفري التغطية .يتمثل اتجاه متزايد يف
اتباع نهج مدى الحياة إلدارة املخاطر .ويسعى إىل توفري
إمكانية النفاذ ،من املهد إىل اللحد ،إىل الحامية االجتامعية
املصممة وفقاً الحتياجات األفراد املتغرية .وتعمل معظم
دول الرفاه األوروبية ضمناً عىل نهج دورة الحياة ،مع
تدخالت تشمل خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها
والخدمات املقدمة لرعاية املسننني إىل جانب منافع العامل
وأنظمة الرعاية الصحية الشاملة والربامج املستهدفة ملنع
املخاطر وتخفيفها.
وتوفر جنوب أفريقيا التغطية األكرث شموالً للحامية
االجتامعية يف أفريقيا جنوب الصحراء ،بتغطية نسبة 48
يف املائة من السكان مبنفعة واحدة عىل األقل من منافع
الحامية االجتامعية .وقد تحقق ذلك من خالل إطار
للحامية االجتامعية قائم عىل ثالث ركائز .وتدير جنوب
أفريقيا أيضاً برنامجاً لألشغال العمومية ،باإلضافة إىل تقديم
مجموعة واسعة من املنح الدورية املمولة من الرضائب
واملساعدات املالية الطارئة املحدودة ملدة تصل ثالثة أشهر.
االستفادة من حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل التغطية .لحلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إمكانات هائلة ال مثيل لها يف تعزيز القدرة اإلدارية ودعم

18
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جهود توسيع التغطية .وعىل سبيل املثال ،تسهل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تسجيل االشرتاكان واملستفيدين،
واإلعالن عن االشرتاكات وتحصيلها ،وتلقي مطالبات
ومعالجتها ،وإدارة الطعون ،ودفع االستحقاقات ،ونرش
املعلومات للعامة ،وإقامة ترابط وتنسيق بني إدارات
الحامية االجتامعية.
وعملت كل من الهيئة الوطنية للمعاشات التقاعدية يف
زامبيا ،والصندوق الوطني للتأمني االجتامعي يف كوت
ديفوار ،والصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف أوغندا
عىل تحسني فعالية وكفاءة عمليات تحصيل االشرتاكات،
وبالتايل تعزيز التغطية ،باستخدام منصات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وتعتمد هيئة اإلرشاف عىل الضامن االجتامعي يف شييل
( )Superintendencia de Seguridad Socialعىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلنشاء قامئة باملستفيدين
الذين لهم الحق يف الحصول عىل إعانات أرسية دامئة
تلقائياً .ويف فرنسا ،يوظف الصندوق الوطني لإلعانات
األرسية (Caisse nationale des allocations familiales
  )CNAFعملية استخراج البيانات لتحديد املستفيديناملؤهلني الذين مل يتقدموا بطلب للحصول عىل منافع.
وقامت الحكومة الهندية بتطبيق نظام بيومرتي لتحديد
الهوية (برنامج  )Aadhaarيشمل أكرث من  1.2مليار شخص
لتسهيل توزيع الفوائد وضامن قابلية نقل حقوق التغطية
عرب الواليات الهندية.

توسيع التغطية

ابتكار :التغطية بالضامن االجتامعي واالقتصاد الرقمي
يخلق ظهور االقتصاد الرقمي أشكاالً جديدة للعمل ،ال سيام العمل يف املنصات اإللكرتونية ،وهي وظائف ال تغطيها
عادة ترشيعات الضامن االجتامعي الحالية .وقد تؤدي أشكال العمل الجديدة إىل تفاقم مستويات العاملة غري
الرسمية .وبالتايل ،فإن حامية العاملني يف املنصات عرب اإلنرتنت متثل تحديات مامثلة لتلك املرتبطة بحامية العامل
غري الرسميني ،خاصة يف ظل عدم وجود إطار قانوين .ومع طبيعة بعض أعامل املنصات اإللكرتونية ،العابرة للحدود
الوطنية ،هناك تحد آخر يتمثل يف صعوبة تحديد نظام الضامن االجتامعي الوطني الذي ينبغي أن ت ُنسب إليه
مسؤولية توفري التغطية لهؤالء العامل.

وعادة ،ت ُصمم برامج الضامن االجتامعي لتعكس الحالة الوظيفني للعاملني أو العاملني لحسابهم الخاص .ومع ذلك،
قد يصعب حالياً تصنيف بعض أشكال عمل النظام األسايس عرب اإلنرتنت تحت أي من التصنيفات .وقد كشف
هذا عن وجود فجوة قانونية محتملة وغياب الحقوق الجامعية فيام يتعلق بلوائح العمل الوطنية والحامية
االجتامعية لنسبة متزايدة من السكان العاملني يف أعامل املنصات اإللكرتونية .ويتطلب توسيع نطاق التغطية
بالضامن االجتامعي للعاملني يف منصة إلكرتونية تكوينات كاملة ألنظمة الضامن االجتامعي .ويكمن العبء يف إجراء
تعديالت ذات الصلة عىل الترشيعات الحالية ملنح الحق يف ضامن اجتامعي فعال للجميع.

وكقاعدة عامة يف أوروبا ،يُنظر إىل العاملني يف املنصات اإللكرتونية عىل أنهم يعملون لحسابهم الخاص ويعاملون عىل هذا النحو
مبوجب أنظمة الضامن االجتامعي املعمول بها .ومع ذلك ،فإن بعض البلدان مثل النمسا وإستونيا وسويرسا تتجاوز القاعدة العامة
وتصنف عامل املنصات كموظفني حيث تكون العالقة بني صاحب العمل والعامل واضحة أو فعلية .ويف فرنسا ،يتم التعامل مع
سائقي سيارات األجرة املرخص لهم عىل أنهم يعملون لحسابهم الخاص مبوجب قانون العمل وكموظفني مبوجب قوانني الضامن
االجتامعي ،بينام يف النمسا وبولندا وهنغاريا ،يتيح الترشيع الحايل معاملة العاملني عىل املنصات اإللكرتونية كموظفني.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
رغم إحراز تقدم دويل كبري يف توسيع التغطية ،فإن الوصول الفعال إىل واحدة عىل األقل من منافع الضامن االجتامعي ال يزال
يتعني تحقيقه بالنسبة ألكرث من نصف سكان العامل .وبنا ًء عىل املامرسة الجيدة الحالية ،ميكن تقديم عدد من الرسائل الرئيسية:

تسهل عملية توسيع التغطية من خالل االستخدام املجاين لآلليات القامئة عىل االشرتاكات
واملمولة من الرضائب.

يتجاوز التمديد الفعال للتغطية بالضامن االجتامعي تصميم السياسات والربامج :فالقدرة اإلدارية
املحسنة هي املدخل إىل التمديد الفعال للتغطية.

تؤدي حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا ً رئيسياً يف تعزيز القدرة اإلدارية ملؤسسات
الضامن االجتامعي لتوسيع نطاق التغطية.

يعد تنظيم العاملة غري القياسية واإلعالن الكامل عن األرباح ،مبا يف ذلك من خالل
العمل يف املنصات اإللكرتونية ،رضورياً لالستدامة املالية وكفاية التغطية.

20
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التغطية العاملية

29%

 5.1مليار

نسبة سكان العامل الذين يتمتعون بتغطية شاملة يف عام 2017

 71%من سكان العامل دون تغطية شاملة يف عام 2017

املصدر :منظمة العمل الدولية ()2017

املصدر :منظمة العمل الدولية ()2017

التغطية العاملية حسب الفئة السكانية

67.9%

45.2%
السكان املشمولني مبنفعة واحدة عىل
األقل يف سنة 2017

24.7%

املسنني املشمولني بتغطية فعالة يف
عام 2017

الفئات الضعيفة املشمولة مبساعدة
اجتامعية يف عام 2017
املصدر :منظمة العمل الدولية ()2017

توسيع التغطية العاملية

 1.5+مليار

+15.9%

توسعت التغطية بالحامية الصحية االجتامعية منذ
عام 2006

زيادة نسبة املسنني الذين يتلقون استحقاقات الشيخوخة،
2017-2014

املصدر :اإليسا ()2016

املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2014, 2017
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التحـــدي 3
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شيخوخة السكان

باتت شيخوخة السكان عىل مستوى العامل ،والتي تعرف عىل أنها منو الفئات العمرية األكرب سنا (60
سنة أو أكرث؛  80سنة أو أكرث) كحصة من مجموع السكان ،حقيقة واقعة .وهناك ثالث عوامل تساعد
عىل تفسري هذا التحول .أحدهام هو انخفاض الخصوبة ،مام يقلل من نسبة الشباب مقارنة باملسنني.
وزيادة متوسط العمر املتوقع هي العامل الثاين ،أما العامل الثالث فهو اختالفات التاريخية يف معدالت
املواليد والوفيات ،والتي ترتبط يف العديد من البلدان مبا يسمى "طفرة اإلنجاب" التي حدثت بعد
الحرب العاملية الثانية .وهذا النتوء الواضح يف الهرم السكاين ما انفك يتزايد من خالل فئات األكرب سناً،
وقد أحدث يف بعض البلدان مشاكل استدامة أدت بدورها إىل خلق مشاكل يف املالءمة.

بالنسبة للبلدان األكرث تقدماً من حيث التحول الدميوغرايف
نحو شيخوخة املجتمع ،فإن انخفاض حجم السكان النسبي
يف سن العمل مقارنة مبنهم دون سن العمل -مقاربة لتمييز
املساهمني يف الضامن االجتامعي عن املستفيدين – يضع
عددا ً من التحديات التي تواجه أنظمة الضامن االجتامعي.
وتكتيس التغريات النسبية التي تطرأ داخل مجموعات
الشباب يف سن العمل ،هي األخرى أهمية .وعىل الصعيد
العاملي ،سيستمر عدد السكان يف سن العمل يف النمو،
بقيم مطلقة ،وإن كان بوترية أبطأ مام كان عليه يف العقود
املاضية .ويعد الحجم النسبي الحايل واملستقبيل والنشاط
االقتصادي للسكان يف سن العمل من العوامل الرئيسية
ألسواق العمل ومستويات اإلنتاجية واستدامة أنظمة
الضامن االجتامعي.
ويف حني تستمر االختالفات اإلقليمية الهامة من حيث
الحجم والوقت واآلثار ،يُتوقع أن تؤدي شيخوخة السكان
عىل مستوى العامل إىل زيادة تكلفة توفري معاشات الضامن
االجتامعي والرعاية الطبية طويلة األجل خالل العقود

القليلة القادمة .وتصاحب الزيادة املتوقعة يف اإلنفاق
االجتامعي يف العديدة من البلدان ،الشواغل الحالية األخرى
فيام يتعلق بالقيود املفروضة عىل اإلنفاق العام ،وارتفاع
مستويات عدم املساواة ،وارتفاع مستويات العمل غري
املستقر (غري الرسمي وغري النظامي) ،وعدم اليقني بشأن
مستقبل أشكال العمل النظامية الرسمية نتيجة للتحول
املستمر نحو االقتصاد الرقمي.
ويف هذا السياق ،من املهم التفكري فيام إذا كانت تصاميم
الربامج الحالية قادرة عىل توفري احتياجات تأمني الدخل
والرعاية الصحية لجميع الفئات السكانية .ومن الالزم أيضاً
النظر يف طبيعة وحجم إعادة التوزيع فيام بني األجيال وبني
األجيال التي تتحقق من خالل برامج الضامن االجتامعي
والنظام الرضيبي.

التحديات التي تطرحها شيخوخة السكان
تشمل االستجابات لشيخوخة السكان تحسني توافق
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السياسات االجتامعية واالقتصادية ،وال سيام سوق العمل
والتعليم والسياسات االجتامعية .ويتطلب النمو الشامل
قوة عاملة ماهرة .ويف معظم االقتصادات ،ال تزال مستويات
مشاركة املرأة يف العمل وتعويضها متدنية مقارنة بالرجال.
ومن شأن ارتفاع معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل أن
يقطع شوطاً طويالً للتخفيف من النقص املتوقع يف القوى
العاملة .ويف جميع الظروف ،يعد تخفيض معدل البطالة
وزيادة موازية يف نسبة السكان يف العمل أمرا ً أساسياً
الستدامة الضامن االجتامعي يف سياق شيخوخة السكان.
ومن املتوقع أن تشهد عدة بلدان ،ال سيام يف أوروبا الوسطى
والرشقية ،انخفاضاً يف عدد السكان يف العقود القادمة .ويف
هذه الحاالت ،يُتوقع أن تكون الهجرة جزءا ً من الحل.
وال يزال التأمني االجتامعي هو اآللية السائدة لتمويل
الضامن االجتامعي .ويعد الحفاظ عىل آلية التمويل هذه
أمرا ً مهامً لتوفري الحامية الكافية للعامل واملتقاعدين
الحاليني واملستقبليني .ونتيجة لشيخوخة السكان ،يُتوقع
زيادة الطلب عىل مكونات التضامن وإعادة التوزيع للعديد
من الربامج .وعادة ما تستخدم املخصصات املمولة من
الرضائب لضامن أمن الدخل ،وقد يرتفع الطلب عىل هذا
املخصص لتلبية االحتياجات غري املؤمن عليها للسكان
األطول عمرا ً – ولكن ال يتمتعون بصحة جيدة بالرضورة.
ويف هذا السياق ،يتزايد أهمية وجود نظام رضيبي وطني
بكفاءة وفعالية ،من أجل التمويل الكايف للنظام العام.
ويف هذا الصدد ،يتطلب ظهور العمل غري النظامي يف
العديد من االقتصادات استجابات مبتكرة لتحفيز العامل
واملنصات اإللكرتونية للمساهمة يف الضامن االجتامعي
والترصيح الكامل باألرباح .وإن بلوغ مستويات أعىل من
العمل الرسمي املستقر يقلل من تكلفة إعانات البطالة
وسياسات سوق العمل النشطة .وال يسعى تعديل أنظمة
املعاشات التقاعدية للسامح للتقاعد التدريجي إىل املساعدة
يف تغطية تكاليف التقاعد املتزايدة فحسب ،بل يعرتف
بفوائد الشيخوخة النشطة وذات صحة جيدة .وتتطلب
تلبية االحتياجات املتغرية للمسننني مزايا وخدمات جديدة
(مثالً ،الرعاية املنزلية والرعاية طويلة األجل والخدمات
العامة التي تراعي السن) .وبالتايل ،فإن تخطيط الضامن
االجتامعي هو عنرص رئييس يف السياسة العامة االسرتاتيجية
لشيخوخة املجتمع.

االستجابات املمكنة ملواجهة شيخوخة
السكان
24
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تشكل اإلجراءات العاملية لدعم حامية الضامن االجتامعي
للمسنني املسعى الرئييس ألهداف التنمية املستدامة لعام
 .2030وإن شيخوخة السكان ،التي ال تقل أهمية ،تثري أيضاً
مسألة أفضل طريقة لتلبية احتياجات الضامن االجتامعي
للسكان يف سن العمل واألطفال .كام أنها تربز الحاجة يف
بعض البلدان إىل تشجيع ارتفاع معدالت الخصوبة .ونجحت
بعض برامج الضامن االجتامعي املؤيدة للوالدة ،عىل سبيل
املثال يف فرنسا وروسيا.
املعاشات .يف سياق شيخوخة السكان ،تشكل خطط
معاشات الشيخوخة محور اهتامم السياسات .وتصمم
معظم املخططات يف جميع أنحاء العامل لتلبية احتياجات
املسارات الوظيفية والهياكل األرسية التقليدية .وقد أدى
ارتفاع متوسط العمل املتوقع إىل  60سنة ،إىل جانب دورات
حياة أكرث مرونة تدريجية وتغيري الهياكل األرسية وزيادة
حركة سوق العمل ،إىل مجموعة واسعة من اإلصالحات
املعلمية واملنتظمة للمعاشات .وتقترص وسائل العمل
عىل مقدار االشرتاك ومقدار املعاش وطول الفرتة التي
سيحصل فيها األفراد عليه .وقد أصبح هذا األخري ،نظرا ً
لزيادة سن التقاعد ،استجابة شائعة يف البلدان ذات الدخل
املرتفع واملتوسط .وتواصلت إصالحات أخرى أعمق من
خالل معايرة التكامل بني املخططات املمولة من الرضائب
ومخططات االشرتاكات .وبينام ال يوجد حل واحد "أفضل"،
تعتمد استدامة نظام التقاعد وكفايته عىل سياسات العمل
التي تدعم النمو الشامل.
ويثري فقر املسنني القلق يف معظم البلدان ،وقد يزيد
هذا مع اقرتاب املزيد من العاملني ذوي املسارات املهنية
غري النظامية من مرحلة التقاعد .وإن وضع حد أدىن من
املعاشات التقاعدية الشاملة هو االستجابة األكرث فعالية عىل
األمد القصري .ويظهر هذا يف االقتصادات النامية يف أفريقيا
واألمريكيتني وآسيا واملحيط الهادئ حيث يكون العمل غري
الرسمي شائعاً ،إضافة إىل االقتصادات ذات الدخل املرتفع.
ويف كندا انخفض معدل فقر املسنني انخفاضاً كبريا ً بعد
وضع معاش تقاعدي شامل متوله الرضائب.
وعادة ما تواجه النساء املسنات معدالت فقر أعىل من
الرجال املسنني .ويرجع ذلك إىل انخفاض األرباح مدى
الحياة وطول العمر املتوقع مقارنة بالرجال .فانخفاض
األرباح ناجم عن مسارات العمل األكرث تجزؤا وانخفاض
األجور والعوامل الهيكلية والثقافية التي تحد من فرص
العمل (بغض النظر عن املؤهالت التعليمية) ،وعبء أكرب
نظرا ً ملسؤوليات األرسة ،والتصميم الذكوري لبعض أنظمة
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التقاعد .وملعالجة هذه املسألة ،طبقت شييل وفرنسا ،عىل
سبيل املثال ،تدابري متييز إيجابية من خالل نظام التقاعد
الخاص بها .ومن املمكن أيضاً تبني رشوط"حامية املنافع"
التي تسمح بفرتات معينة يكون فيها الدخل منخفضاً أو
يتم تخصيص فرتات لرتبية األطفال من حساب الحقوق ،مام
يؤدي إىل زيادة من متوسط الدخل عىل مدار الحياة املهنية
بأكملها.

ودعم التمكني ،مثل الفعاليات الرياضية املنظمة للمسنني.
ولدعم فرص العمل لألفراد املسنني ،أنشأت إندونيسيا مراكز
عمل لتوفري التدريب عىل القدرات العملية .وهذه التدابري
مفتوحة للعامل املسنني الذين يرغبون يف العمل وكسب
مدخول .وتقوم العديد من الدول بتسهيل العملية للمسنني
 وكبار السن يف املستقبل  -لالستعداد والتخطيط لحياة مابعد التقاعد بشكل مستقل.

وتتمثل االستجابات األخرى ألمن دخل املسننني يف تعزيز
مزيد من املواقف اإليجابية تجاه العامل املسنني ،وتشجيع
التقاعد التدريجي من القوى العاملة من خالل تحديد
سن تقاعد مرنة ومحايدة من الناحية االكتوارية .ويتطلب
توفري خيارات يف وقت التقاعد بالرضورة القدرة عىل تقييم
عواقب الخيارات املختلفة .ووفقاً لذلك ،من املهم توفري
الدعم من خالل مبادرات محو األمية املالية املعززة ومن
خالل مخصصات التخلف عن السداد املصممة بعناية.
وتساهم معلومات الضامن االجتامعي ،مثل معلومات
التقاعد الفردية املقدمة يف أملانيا أو السويد أو الواليات
املتحدة ،يف تحسني تخطيط التقاعد وإدارة املخاطر
الشخصية.

وتستمر أنظمة الضامن االجتامعي يف املجتمعات القدمية
يف التطور .وتؤدي إدارات الضامن االجتامعي دورا ً مهامً يف
وضع وتقديم تدابري مبتكرة تسمح للناس بتحسني املخاطر
املرتبطة بكل من الدخل والصحة والتوظيف والرعاية.

تسهيل االستقاللية .ميكن للربامج االجتامعية أن تساعد
األفراد عىل إدارة املخاطر بنفسهم والتنقل خالل دورة حياة
غري خطية متزايدة .وتقدم الصني أمثلة عىل الربامج املدنية
والثقافية التي تساعد عىل مكافحة العزلة االجتامعية

مسؤوليات تقديم الرعاية .تعد شيخوخة السكان ،وخاصة
منو عدد السكان الذين تفوق أعامرهم عن  80عاماً ،أحد
العوامل التي تدفع الحاجة املتزايدة إىل خدمات الرعاية
الصحية والرعاية طويلة األجل .وإن أكرث من نصف سكان
العامل غري مشمولني حالياً بأي ترشيع رعاية طويلة األجل.
وال توجد الرعاية الطويلة األجل املمولة من اشرتاكات
التأمني االجتامعي إال يف عدد قليل من البلدان ،مبا يف ذلك
أملانيا وإرسائيل واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ
وهولندا .واألكرث شيوعاً هو أن الرعاية املدفوعة املقدمة
من الحكومات تخضع الختبار الوسائل ،والذي يستهدف
يف الغالب تغطية املسنني .وعىل املستوى العاملي ،يبلغ
متوسط اإلنفاق العام عىل الرعاية الطويلة األجل مستويات

يعتبر تخطيط
الضمان االجتماعي
طويل األجل
العنصر رئيسي
في السياسة
االستراتيجية العامة
لشيخوخة المجتمع.
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منخفضة ،إذ يقل عن  1يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل.
ومن املحتمل أن تتفاقم تحديات الرعاية لكل من أنظمة
الرعاية الرسمية واملوردين غري الرسميني للرعاية للعائلة:
سيحتاج عدد متزايد من كبار السن الضعفاء إىل رعاية
بدوام كامل .ويف الوقت الحايل ،هناك نقص عاملي يبلغ
حوايل  13.6مليون عامل رعاية رسمية طويلة األجل.
وملواجهة هذا التحدي ميكن تقديم اعتامدات مساهمة
ملوردي الرعاية غري املدفوعة .وتقدم بعض البلدان ،مثل
شييل وفرنسا ،اعتامدات مساهمة عامة للنساء لرتبية
األطفال .ومن شأن تصميم آلية مامثلة لتوفري الرعاية
للمسنني أن يسهل تلبية احتياجات رعاية املسنني ،ويقلل
العبء عن توفري الرعاية املؤسسية ،ويعزز أمن دخل مورد
الرعاية عندما يصل إىل التقاعد .وعالوة عىل ذلك ،هناك
فوائد نفسية إيجابية للشيخوخة وتلقي الرعاية يف املنزل.
وهذا يتطلب التنسيق املعزز للرعاية الصحية والربامج
االجتامعية لضامن تكييف الخدمات وتقدميها حسب
الحاجة.
الشيخوخة الصحية .تنطوي مرحلة الشيخوخة عىل درجة
من فقدان القدرات املعرفية والعضلية .وميكن تخفيف مثل
هذه الخسائر ،ولكن ال ميكن منعها متاماً .ومع تزايد عدد
املسنني يف العامل ،من الرضوري إجراء استثامرات يف تعزيز
منط حياة صحي ملنع عوامل املخاطر املسببة للمشاكل
الصحية والحد منها .وقد وضعت الربازيل واملكسيك
اسرتاتيجيات إلذكاء الوعي باآلثار الصحية الرتفاع ضغط الدم،
خاصة بالنسبة للمسنني .كام حسنت املكسيك من حصول
املسننني عىل عالج ملرض السكري .ومن املتوقع أن يؤدي
إذكاء الوعي إىل زيادة الطلب عىل العالج يف فئة املسنني.
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ويضمن عدد من البلدان الحصول عىل الرعاية الصحية
الشاملة مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات املسنني .وتدير
اليابان نظام الخدمة الطبية املتقدم للمسنني ،بينام توفر
آليتا القناة الخرضاء ( )Green Channelأو فاست لني
( )Fast Lineيف تايالند الرعاية للمرىض الخارجيني املسنني.
وتوفر فييت نام تأميناً صحياً مجانياً لألشخاص الذين تزيد
أعامرهم عن  90عاماً ،ويحق لجميع املسنني الحصول عىل
خصم مقابل دفع الخدمات الصحية.
أماكن العمل املالمئة للعامل املسنني .ميكن أن تقدم
زيادة مشاركة القوى العاملة من املسنني يف العمل مزايا
للعامل األفراد وأصحاب العمل وأنظمة الضامن االجتامعي.
وسيتطلب هذا الهدف تكييف ظروف العمل ومرونة وقت
العمل وكذلك إصالح برامج التقاعد للسامح باالنتقال
التدريجي من العمل بدوام كامل إىل التقاعد .ويف العديد
من البلدان ،عىل سبيل املثال ،كندا وفرنسا والربتغال ،تجري
إزالة الحواجز التي تحول دون استمرار العامل املسنني يف
العمل.
وتشمل مشاركة القوى العاملة أيضاً دعم إعادة توظيف
كبار السن ونشاطهم .وعادة ،كلام بقي الشخص بعيدا ً
عن العمل ،زاد احتامل تعرضه لخطر االستبعاد من سوق
العمل .وشاع بشكل متزايد استخدام تدابري الضامن
االجتامعي االستباقية لدعم العودة إىل العمل بعد فرتة من
البطالة أو اعتالل الصحة أو إعادة التأهيل .وتسعى الربامج
يف بلجيكا وأملانيا وماليزيا إىل تحقيق هدف مشرتك وهو
مرافقة العامل املؤمن عليهم  -وكبار السن عادة  -للعمل
مرة أخرى بعد التعرض لحادث.
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ابتكار :تسهيل التخطيط للتقاعد املستقل
لدعم تخطيط التقاعد عىل نحو استباقي ،التزمت العديد من مؤسسات الضامن االجتامعي باسرتاتيجيات االبتكار
االجتامعي لتطوير الخدمات التي تركز عىل العميل من أجل املتقاعدين املستقبلني واملسنني املتقاعدين .وعىل
املستوى املؤسيس ،قد يتطلب هذا درجة غري مسبوقة من التنسيق بني املؤسسات ،وتركيز اسرتاتيجي عىل تكييف
الخدمات وأساليب االتصال مع االحتياجات الفردية.

وتتمثل الخطوة األوىل يف تعزيز وإذكاء مستوى الوعي حول دور منافع الضامن االجتامعي والحاجة إىل التخطيط
للتقاعد .ومن املمكن إذكاء مستوى الوعي منذ سن مبكرة ،مثلام هو الحال يف سنغافورة حيث ت ُستخدم وسائل
التواصل االجتامعي كمنصة مفضلة للتواصل مع الشباب .ويف بريو ،مددت مؤسسة Derrama Magisterialواليتها
التشغيلية وأنشأت خدمة استشارية للمعاشات التقاعدية للتوعية لفائدة الرشكات التابعة لها يف سن العمل.

وميكن تحقيق التواصل باستخدام الخدمات اإللكرتونية ،أو عىل أساس وجهاً لوجه عند الطلب ،عىل النحو املقدم
من صندوق االدخار املركزي يف سنغافورة .وينبغي تقديم جميع االتصاالت باستخدام األساليب واملصطلحات التي
عي املسنون من ذوي الخربة
يفهمها املواطنون .ويف سنغافورة ،للمساعدة يف تعزيز الخدمات املقدمة للمسنني ،يُ ّ
الشخصية يف التخطيط للتقاعد ويف تعزيز الشيخوخة الصحية والنشطة بوصفهم "سفراء".

ومتثل أحد العنارص األخرى املبتكرة يف العديد من البلدان يف تنسيق الوكاالت العامة لتقديم مشورة شاملة ومتسقة
من أجل تخطيط التقاعد ودعم الصحة والرفاهية والعالقات الشخصية واإلدماج االجتامعي وأنشطة الرتفيه .وطورت
دائرة املعاشات التقاعدية الوطنية لجمهورية كوريا شبكة خدمات مشرتكة تضم ما ال يقل عن  18خدمة رعاية
حكومية محلية و 16وكالة متخصصة.

وتكمل جميع هذه التدابري التطوير األكرث شيوعاً لبوابات التقاعد اإللكرتونية التي توفر للمتقاعدين ،وكذلك للمتقاعدين يف
املستقبل ،إمكانية الوصول عىل مدار األسبوع خالل  24ساعة إىل الخدمات املتعلقة بالتقاعد والبيانات الشخصية يف الوقت الفعيل.
ومن األمثلة عىل ذلك البوابة التي أنشأها الصندوق الوطني للتقاعد الجزائري ()Caisse nationale des retraites - CNR
وحاسبة الدخل الكندي للتقاعد ( .)Service Canadaولتطوير هذه األساليب بشكل أكرب ،يجب أن يكون تقييم رضا العمالء ميزة
قياسية لجميع الخدمات املصممة واسرتاتيجيات االبتكار االجتامعي.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
تُرتجم شيخوخة السكان إىل احتياجات متغرية تتطلب تدابري استباقية ووقائية وكذلك حامية اجتامعية .وعىل وجه التحديد،
هناك عدد من الرسائل الرئيسية التي ميكن استخالصها:

رغم من أن شيخوخة السكان لها تأثري عىل استدامة أنظمة الضامن االجتامعي ،فإن االختالفات
اإلقليمية املهمة ستستمر من حيث نطاق شيخوخة السكان وتوقيتها ورسعتها وتأثريها.

تعزز سياسات الشيخوخة النشطة والصحية االستقاللية وميكن أن تخفف من بعض التكاليف
املرتبطة بتوفري الرعاية لعدد متزايد من املسنني.

لدى أنظمة الضامن االجتامعي دور تؤديه يف تعزيز النفاذ إىل الخدمات املناسبة
لجميع الفئات السكانية.

يعد الحجم النسبي الحايل واملستقبيل واإلنتاجية والنشاط االقتصادي للسكان يف سن
العمل من العوامل الرئيسية للتمويل املستدام والتخطيط االسرتاتيجي وتصميم أنظمة
الضامن االجتامعي الوطنية.
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الدميوغرافيا

العمر املتوقع عند الوالدة

 63.3سنة

متوسط العمر الصحي املتوقع عند
الوالدة يف عام 2016

 72سنة

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة يف
عام 2016

املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2018

الجنس

يف عام  ،2016بلغ متوسط العمر املتوقع
عند الوالدة  74.2سنة (إناث) و 69.8سنة
(ذكور)

عدد سكان العامل البالغني  80سنة أو أكرث

2050
 962مليون

عدد األشخاص الذين بلغت أعامرهم
 60سنة فام فوق يف عام 2017

 137مليون

عدد األشخاص الذين بلغت أعامرهم
 80سنة فام فوق يف عام 2017

 425مليون

عدد األشخاص املتوقع أن تبلغ أعامرهم
 80سنة فام فوق بحلول عام 2050

املصدر :إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم
املتحدة ()2017

آثار معدالت الخصوبة

 9.8مليار

عدد سكان العامل املتوقع بحلول
عام 2050

املصدر :إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية
باألمم املتحدة ()2017

منو أبطأ

انخفاض مستويات الخصوبة يؤدي إىل
تباطؤ النمو السكاين

املسنني

يساهم انخفاض مستويات الخصوبة يف
شيخوخة السكان

 10تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي 2019 -

29

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التحـــدي 4
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التحول التكنولوجي

تستخدم إدارات الضامن االجتامعي يف جميع أنحاء العامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل متكني
اسرتاتيجي لتحسني األداء وجودة خدمة اإلدارة واآلثار االجتامعية واالقتصادية اإليجابية للربامج .ومتكن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من توفري الخدمات التي تركز عىل املستخدم وتنفيذ برامج اجتامعية
واسعة النطاق تشمل منظامت متعددة عىل الصعيدين الوطني والدويل .وت ُدعم هذه الخدمات من
خالل البنية التحتية لالتصاالت املادية التقليدية ،ومن خالل التكنولوجيات املتنقلة عىل نحو متزايد.
وإن زيادة استخدام التكنولوجيات املتنقلة متكن املواطنني بشكل أفضل من النفاذ إىل خدمات الضامن
االجتامعي اإللكرتونية .وإن أهم محاور االبتكار التكنولوجي يف الضامن االجتامعي هي القياسات
الحيوية ،والهوية الرقمية ،والتنسيق بني املنظامت من خالل الحكومة اإللكرتونية وسالسل الكتل،
والتحليالت والبيانات الضخمة ،والذكاء االصطناعي.

يعترب صناعو سياسات الضامن االجتامعي وكبار املسؤولني
اإلداريني أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت
تشكل عىل نحو متزايد عامل متكني اسرتاتيجي لالبتكار
وكذلك للتطور والتحول املؤسيس .ويف حني يختلف الرتكيز
عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقاً للسياق
الوطني وأولويات سياسة الضامن االجتامعي ،فإن تطوير
القدرات املؤسسية  -خاص ًة يف مجال إدارة البيانات  -يشكل
اتجاهاً عاملياً .وتجني مؤسسات الضامن االجتامعي ،عىل نحو
متزايد ،إمكانات تعزيز الخدمات الخاصة بالتكنولوجيات
املتقدمة والعمليات القامئة عىل التكنولوجيا ،مثل الحكومة
اإللكرتونية والتنسيق فيام بني املؤسسات ،والبوابات
اإللكرتونية املتقدمة ذات الهوية الرقمية ،والقياسات
الحيوية ،والتحليالت والبيانات الضخمة ،وإنرتنت األشياء
وسالسل الكتل والذكاء االصطناعي .ويُعرتف بشكل متزايد
بالقيمة التشغيلية الهامة لبيانات الضامن االجتامعي.

التحديات ذات الصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
ويقدم التطبيق املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أنواعاً مختلفة من التحديات .وتشمل التحديات االسرتاتيجية
تحديد الرؤية املؤسسية املتعلقة باستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتطبيقها لتحقيق أهداف ذات تأثري
كبري وتحديد عوامل النجاح واملخاطر الرئيسية .ويتطلب
ذلك إنشاء مشاريع مؤسسية متوسطة وطويلة األجل تراعي
عوامل متعددة مثل أهداف السياسات واملوارد البرشية
والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويف هذا
املنظور ،تشكل إدارة تعقيد هذه املرشوعات وفعاليتها
من حيث التكلفة تحديات يف حد ذاتها ،ال سيام يف عامل
التكنولوجيات رسيعة التطور.
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كام أن ضامن شمول الربامج وتخفيف ظهور الفجوة الرقمية
من املسائل ذات األولوية .ويجب معالجة عدد من مجاالت
املخاطر والحواجز التي تعيق تطبيق التكنولوجيات .وتشمل
األمن السيرباين ومراقبة النفاذ ،وتحديد هوية العمالء،
وحامية البيانات والخصوصية ،وضامن استمرارية األعامل.
ومن بني هذه املسائل ،زادت مخاطر األمن السيرباين بشكل
كبري ،وعىل الرغم من أن الهجامت اإللكرتونية تختلف،
فإن آثارها ميكن أن تكون مدمرة .ونظرا ً ألن إدارة الضامن
االجتامعي أصبحت رقمية أكرث من أي وقت مىض ،فإن
البيانات التي تنتجها مؤسسات الضامن االجتامعي ستشكل
موردا ً أكرث أهمية للحامية.

استجابات اسرتاتيجية بفضل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرنة .يتطلب
االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
عمليات الضامن االجتامعي املهمة وجود أنظمة متينة قادرة
عىل مواجهة مجموعة متنوعة من االضطرابات مبا يف ذلك
الهجامت اإللكرتونية وغريها من حاالت الطوارئ مثل الكوارث
الطبيعية .واستوعاب جميع أبعاد الحامية الرقمية ،يشري
مفهوم املرونة اإللكرتونية إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إدارة مخاطر الكوارث – الوقاية والحد منها،
والتأهب واالستجابة والتعايف  -للحد من املخاطر وآثارها.
وينفذ عدد من البلدان تدابري األمن السيرباين املؤسسية،
ال سيام رصد املخاطر السيربانية يف الوقت الفعيل .ولدى
الخدمة الوطنية للمعاشات التقاعدية يف جمهورية كوريا
نظام إلدارة أمن املعلومات يغطي مجموعة واسعة من
األنشطة مثل توعية املستخدمني وتثقيفهم حول أمن
املعلومات .وتتبع وزارة الخدمات اإلنسانية يف أسرتاليا نهجاً
شامالً لتأمني املؤسسة وضامن حامية بيانات املواطنني ومنع
االحتيال .وإنها تستخدم تشفري واسع النطاق وحاويات
الخدمة اآلمنة وكذلك بنية تحتية سحابية مؤمنة.
وقام صندوق االدخار الوطني يف فيجي بتطوير قدراته
لتمكني استمرارية العمل أثناء الكوارث الطبيعية ولتوفري
منافع محددة للسكان .ويف عام  2016أثناء إعصار وينستون
من الفئة  ،5قام الصندوق بتنشيط مخطط املساعدة يف
حاالت الكوارث الطبيعية الذي ساعد من خالله مستفيدين
بلغ عددهم  ،571 182وعالج ما يعادل حوايل ثالث سنوات
من الطلبات يف غضون شهرين.
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ويف حني أن األمن السيرباين واملرونة اإللكرتونية أمران
رضوريان للضامن االجتامعي عىل املستوى املؤسيس ،فإن
االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية رضورية أيضاً .ففي آسيا
واملحيط الهادئ ،وهي املنطقة األكرث ترضرا ً من الكوارث
الطبيعية ،اتخذت لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية
آلسيا واملحيط الهادئ مببادرات لتحسني مرونة شبكة النطاق
العريض ،وتنفيذ نظام إقليمي لإلنذار املبكر ،وتوفري خدمات
إلكرتونية لتسهيل تبادل املعلومات حول استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت إلدارة مخاطر الكوارث والقدرة عىل
الصمود اإللكرتوين ،وأنشطة بناء القدرات من أجل املرونة
اإللكرتونية يف البلدان ذات املخاطر العالية والقدرات
املنخفضة.
القياسات الحيوية والهوية الرقمية يف خدمة الهوية
الشخصية .يوىل اهتامم متزايد لتقديم الخدمات الفردية
التي تركز عىل العميل وتقديم الخدمات املناسبة ،يف
الوقت املناسب ،إىل الشخص املناسب .ولتحقيق ذلك،
تتبنى املؤسسات بشكل متزايد الهوية الرقمية التي تدعمها
تكنولوجيات القياس الحيوي  -لتوسيع التغطية بالضامن
االجتامعي واستهدافها .وإدارة الهوية هي عامل متكني حاسم
لزيادة التغطية بالضامن االجتامعي ودعم التنسيق فيام بني
املؤسسات.
وتعالج القياسات الحيوية تحدي الهوية الشخصية .فعىل
سبيل املثال ،مكّنت من التحقق من صحة هوية املتقاعدين
وإثبات صحتهم يف املعهد الوطني للضامن االجتامعي يف
موزامبيق .وينطبق ذلك أيضاً عىل اإلدارة الوطنية للضامن
االجتامعي يف األرجنتني (Administración Nacional de
 ،)la Seguridad Social – ANSESالتي تتيح التحقق من
صحة البيانات البيولوجية يف مكاتب اإلدارة وأيضاً باستخدام
أكشاك الخدمة الذاتية .ويجري دمج التكنولوجيات
البيومرتية والبطاقات الذكية يف عمليات جمع التربعات
وإدارة املنافع بواسطة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
يف غابون(– Caisse nationale de sécurité sociale
 . )CNSSوقام بنك التأمني االجتامعي يف هولندا بتجربة
استخدام تكنولوجيات التعرف عىل الوجه والصوت للتحقق
من أن املستفيدين عىل قيد الحياة.
ويجري تطوير خدمات تحديد الهوية الوطنية القامئة عىل
القياسات الحيوية يف العديد من البلدان .ففي الهند ،يوفر
برنامج  Aadhaarالهوية الرقمية القامئة عىل القياس الحيوي
لجميع السكان .واستحدثت الفلبني نظام الهوية الوطنية
القائم عىل القياسات الحيوية.

واعتمد استخدام الهوية الشخصية املوجودة عىل بطاقات
وحدة هوية املشرتك ( )SIMلتنفيذ املعامالت املضمونة عرب
اإلنرتنت ،كل من وزارة العمل والحامية االجتامعية للسكان
يف أذربيجان ،وصندوق إعانات البطالة اإلضايف (Caisse
auxiliaire de paiement des warements de chômage
 )- CAPACيف بلجيكا ،ومجلس التأمينات االجتامعية يف
إستونيا ،ومؤسسة التأمينات االجتامعية ( )KELAيف فنلندا،
ومؤسسة الضامن االجتامعي اإليرانية.
وباإلضافة إىل توفري وسائل تعريف شخصية قوية ومرنة،
تُ كّن الهويات الرقمية أيضاً من تقديم خدمات مخصصة
قامئة عىل اإلنرتنت .ووضعت بوابات إلكرتونية تسمح بالنفاذ
إىل األجهزة املحمولة ،والتي ميكنها مصادقة الهويات الرقمية،
يف عدد من البلدان.
التنسيق فيام بني املنظامت .يعد التنسيق بني املنظامت مهامً
بالنسبة ملؤسسات الضامن االجتامعي ويتخذ أشكاالً مختلفة،

عىل الرغم من أن استخدام تكنولوجيا سالسل الكتل ال
تزال مسألة ناشئة يف مجال الضامن االجتامعي ،فإنها تسهل
تنفيذ الخدمات الواسعة النطاق التي تشمل رشكاء متنوعني
للغاية ،مثل الصيدليات واألطباء ومقدمي الخدمات الطبية.
ويف بلجيكا ،تساعد سالسل الكتل يف إعادة هندسة تدفق
املعلومات الورقية الخاصة بالتأمني الصحي؛ ويف إستونيا ،يف
تنفيذ السجالت الطبية والوصفات اإللكرتونية الجديدة؛ أما
يف اململكة العربية السعودية فهي الرائدة كونها تساعد يف
إصدار الشهادات املرضية.
وتنفذ تطبيقات تبادل البيانات الدولية التي تدعم اتفاقيات
الضامن االجتامعي الثنائية والتنسيق عرب الحدود باستخدام
تكنولوجيات التشغيل البيني القامئة عىل اإلنرتنت .وعىل هذا
النحو ،تتفاعل أزواج من املؤسسات مع بعضها البعض لتبادل
البيانات.
االستفادة من البيانات والتحليالت الكبرية .طورت
مؤسسات الضامن االجتامعي ،يف العقد املايض ،قدرات يف
إدارة البيانات  -وخاصة أنظمة البيانات الرئيسية  -لضامن
توافر البيانات وجودتها باإلضافة إىل تطوير وظائف ذات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت هي عامل
تمكين استراتيجي
إلدارة أنظمة الضمان
االجتماعي وتحويلها.
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ونُفذت مبادرة وطنية للهوية الرقمية يف بريو ،إذ وضع
السجل الوطني لتحديد الهوية واألحوال املدنية ()Reniec
وثيقة هوية إلكرتونية وطنية .ويجري حالياً تطوير نظام
الهوية الرقمية عىل نطاق واسع يف الصني ،حيث تستخدم
خدمات الضامن االجتامعي منصة بارزة للوسائط االجتامعية
للهوية اإللكرتونية بالتنسيق مع بطاقات الضامن االجتامعي
اإللكرتونية ،وهناك خطط لوضع قاعدة بيانات للتعرف عىل
الوجه لتعريف سكانها البالغ عددهم  .1.3مليار شخص.

ال سيام من خالل منصات الحكومة اإللكرتونية ،ولكن أيضاً
باستخدام تكنولوجيا سالسل الكتل بشكل متزايد .ومتكّن
هذه التكنولوجيا من تنفيذ أنظمة التوزيع عالية األمان التي
تحتفظ بسجل كامل لجميع املعامالت والتي تشمل عددا ً
كبريا ً من املشاركني ولكنها تعمل بدون منسق مركزي.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

قيمة مضافة مع االستفادة من توفر البيانات الغنية بشكل
متزايد .ويتيح تراكم البيانات املؤسسية ،باإلضافة إىل البيانات
املتحصل عليها من خالل التعاون بني املؤسسات،
الخارجية
ّ
تطوير أنظمة البيانات الضخمة .وعالوة عىل ذلك ،فإن
البيانات االجتامعية والبيومرتية املج ّمعة من خالل تطبيق
واسع النطاق ألجهزة املراقبة ،والتي تعرف بإنرتنت األشياء،
تشكل مصدرا ً إضافياً ناشئاً للبيانات الضخمة.
وتستخدم مؤسسات الضامن االجتامعي التحليالت لتحويل
كميات هائلة من البيانات الخام إىل رؤى مفيدة من خالل
اكتشاف األمناط واالتجاهات والعالقات .ويتيح اقرتان
التحليالت والبيانات الضخمة ملؤسسات الضامن االجتامعي
تحليالً متطورا ً يرتاوح من اكتشاف الظواهر غري العادية إىل
تطوير مناذج تنبؤية .وتساعد التحليالت أيضاً عىل تطوير
وتقييم تأثريات السياسات الشاملة لعدة قطاعات .والنمذجة
التنبؤية واملحاكاة الحاسوبية بشأن البيانات الضخمة ميكن
استخدامها إلجراء مثل هذا التحليل .وبفضل ما يسمى
باالبتكار القائم عىل البيانات تجري تحسينات عىل املنتجات
والخدمات والعمليات واألساليب التنظيمية.
مكافحة التهرب واالحتيال .تتيح التحليالت اكتشاف التهرب
واالحتيال يف تحصيل االشرتاكات ،كام هو الحال يف األرجنتني
وفرنسا واململكة العربية السعودية وإسبانيا وأوروغواي .كام
أنها تسمح بالكشف عن االحتيال يف تقديم املنافع ،كام رأينا
يف أسرتاليا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
االستخدام الناشئ للذكاء االصطناعي .يعترب االستخدام
الناشئ لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي أمر بالغ األهمية
لالبتكار والتحول املؤسيس .وبنا ًء عىل بيانات الضامن
االجتامعي ،تتيح تقنيات الذكاء االصطناعي تنفيذ أنظمة
مؤمتتة بالكامل تعتمد عىل التعلم اآليل وتقنيات مامثلة
لتقديم خدمات ضامن اجتامعي أكرث استباقية.
وينطوي التطبيق العميل املتزايد للذكاء االصطناعي عىل
تطبيقات الدردشة الذكية (( )Chatbotsبرنامج روبوت قادر
عىل الحوار) لدعم الخدمات اإللكرتونية الذاتية .ووضعت
إدارة املخاطر املهنية يف األرجنتني (Superintendencia de
 )Riesgos del Trabajo – SRTتطبيق دردشة ذكية للرد
عىل األسئلة حول استحقاقات اإلصابات يف العمل ،ولدى بنك
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الضامن االجتامعي يف أوروغواي (Banco de Previsión
 )Social – BPSتطبيق فيام يخص تخطيطات العاملني
يف املنازل .وأُطلق االستخدام التجريبي لتطبيقات الدردشة
الذكية يف بلجيكا وفنلندا واململكة العربية السعودية .وعالوة
عىل ذلك ،يستكشف صندوق املساعد يف دفع استحقاقات
البطالة ( )CAPACيف بلجيكا كيفية تطبيق الذكاء
االصطناعي وأنظمة التعلم املتعمقة ملساعدة املوظفني عىل
دعم اتخاذ القرارات بشأن املطالبات باملنافع.
وميكن أن يدعم تطبيق الذكاء االصطناعي يف الصحة العامة،
الطاقم الطبي لتحسني جودة الخدمات الطبية وخفض
التكاليف من خالل الطب الشخيص والتنبئي .ولدى الذكاء
االصطناعي إىل جانب إمكانات البيانات الضخمة إمكانية
وقائية للتشخيص املسبق لألمراض واالكتشاف املبكر الفعال
للمخاطر الصحية.
التحول الرقمي يف املؤسسات .تقع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بشكل متزايد يف صميم التحوالت املؤسسية
االسرتاتيجية لتطوير قدرات االبتكار .وينطوي هذا التحول
الرقمي عىل (إعادة) تحديد جوانب اإلدارة املؤسسية من
خالل أطر اإلدارة الرقمية .وتدعو املبادئ التوجيهية لإليسا
بشأن الحوكمة الرشيدة املجلس واإلدارة إىل تطوير رؤية
مشرتكة للمستقبل الرقمي للمؤسسة ولتحديد معايري رقمية
عاملية واسعة لتقديم الخدمات .وتقرتح إنشاء إطار حوكمة
رقمي يضمن إيالء العناية الالزمة من أجل عدم خلق فجوة
رقمية ،حتى مع تقديم الحلول الرقمية وتحديد أولوياتها.
كام تدعو املبادئ التوجيهية إىل وضع سياسات بشأن حامية
البيانات الشخصية واالستخدام األخالقي للبيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي ،وال سيام الوقاية من املخاطر مثل سوء
استخدام البيانات والنتائج غري املقصودة الستخراج البيانات
والتحيزات الخوارزمية.
مثال عىل ذلك يأيت من فنلندا ،إذ تشهد مؤسسة التأمني
االجتامعي ( )KELAحالياً تحوالً اسرتاتيجياً يف منصة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الخاصة بها ومنوذجها
التشغييل من خالل اعتامد الذكاء االصطناعي .والهدف
النهايئ هو تحسني القدرة املؤسسية عىل اعتامد أحدث
التكنولوجيات من أجل القيام بتحوالت اسرتاتيجية.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ابتكار :تحسينات الربامج والخدمات التي تستند إىل البيانات
يستخدم عدد من مؤسسات الضامن االجتامعي الوطنية التحليالت والبيانات الضخمة لتحسني برامجها وخدماتها.

وكجزء من منصة مؤسسية ،قام الصندوق الوطني لإلعانات العائلية (Caisse nationales des allocations
 )CNAF - familialesيف فرنسا بوضع تطبيقات قامئة عىل التحليالت توفر رؤى حول سلوك املستفيدين ،وخاصة غري
التقليدية ،من أجل تحسني الربامج والخدمات االجتامعية .ويشتمل النظام عىل طرق تصور للمستخدم النهايئ.

وقامت خدمة التأمني الصحي الوطنية يف جمهورية كوريا بوضع نظام للبيانات الضخمة  -NHID-يغطي
جميع السكان ويستخدم متغريات متعددة لكل شخص مدمج من خالل معرف فردي فريد .ويشكل النظام أداة
اسرتاتيجية لتقديم أدلة للوقاية من األمراض والتنبؤ الفعال باملخاطر ،وتحسني جودة الخدمات ،ودعم البحث
والتطوير بالتعاون مع عدد من الرشكاء الوطنيني مثل الوكاالت الحكومية األخرى واملؤسسات الصحية واملهنيني يف
مجال الطب ومجتمع األبحاث.

ويف سياق مرشوع التحول الرقمي ،وضع معهد الضامن االجتامعي املكسييك (Instituto Mexicano del Seguro
 )Social – IMSSنظاماً للبيانات الضخمة يغطي األشخاص املؤمن عليهم واملستفيدين .ويف حني أنه يدعم مجموعة
واسعة من الوظائف اإلدارية التي تغطي الكشف عن االحتيال يف تحصيل االشرتاكات ومؤرشات العاملة ،فإن الرتكيز
الحايل هو منذجة الوقاية من األمراض املزمنة وخاصة داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

ومن جهة أخرى ،أبلغت كل من اإلدارة الوطنية للضامن االجتامعي يف األرجنتني (Administración Nacional de la
 )ANSES - Seguridad Socialوالهيئة العامة للتأمينات االجتامعية يف ُعامن ،وإدارة الضامن االجتامعي من الواليات املتحدة،
ومؤسسة  Dataprevيف الربازي.،عن تطوير قدرات مؤسسية يف مجال ذكاء األعامل والتحليالت بهدف وضع تطبيقات مختلفة.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
قد يكون تبني التكنولوجيات يف مؤسسات الضامن االجتامعي مسألة معق ّدة وصعبة؛ إذ تتطلب موارد برشية ذات مهارات
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومجاالت العمل إضافة إىل وجود رؤية اسرتاتيجية تتوافق مع أهداف املؤسسة .والنقاط
الرئيسية يف هذا الصدد كاآليت:

تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامل متكني ال غنى عنه بالنسبة لإلدارة وغالباً
ما تحدد الفرق بني الخدمات والعمليات التي ميكن القيام بها أو ال.

هناك مهام وأدوار ال ميكن استبدالها بسهولة بالتدخالت القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وأنشطة صنع القرار ،وكذلك إدارة الحاالت وخدمات العمالء ،تتطلب تدخالً برشياً من
الخرباء .وينبغي أن يتامىش االعتامد االسرتاتيجي للتكنولوجيات الجديدة مع إدارة املوارد البرشية
وتنميتها .وينبغي أن يكون الهدف املشرتك هو االستخدام األكرث ذكا ًء للموظفني الذي يسهله
االبتكار التكنولوجي.

تواصل الخصائص االجتامعية والثقافية أيضاً جعل التواصل اإلنساين مهامً لتقديم الخدمات.

يشكل التطبيق املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتطورة والناشئة عام ًال
ناج ًحا ولكنه ينطوي أيضاً عىل مخاطر وتحديات .لذلك ،ينبغي أن تتبنى املؤسسات
التكنولوجيا والتحول الرقمي من خالل اسرتاتيجيات واضحة املعامل وخطط منظمة
تتوافق مع األهداف املؤسسية.
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استخدام اإلنرتنت

~50%
 3.9مليار

 1.94مليار

بلغ سكان العامل الذين يستخدمون
اإلنرتنت يف عام  2018نسبة %51.2

النسبة العاملية لألرس املعيشية التي كان
بحوزتها حاسوب شخيص يف عام 2018

عدد املواقع اإللكرتونية اإلجاميل يف
عام 2018

املصدر :منظمة العمل الدولية ()2017

املصدر :االتحاد الدويل لالتصاالت ()2018

املصدر :موقع هوستينغ فاكتس ()2019

الهواتف املحمولة والنفاذ عايل الرسعة

96%
نسبة سكان العامل الذين كان لديهم نفاذ إىل الشبكات
الخلوية املتنقلة يف عام 2018
املصدر :االتحاد الدويل لالتصاالت ()2018

90%
نسبة سكان العامل الذين كان لديهم نفاذ إىل اإلنرتنت
باستخدام شبكة الجيل الثالث أو شبكة عالية الرسعة ،يف
عام 2018

األمن السيرباين

50%
 1.5+مليار

نصف الدول األعضاء يف األمم املتحدة التي شاركت يف
االستقصاء ال متتلك اسرتاتيجية لألمن السيرباين

املصدر :استقصاء األمم املتحدة بشأن الحكومة اإللكرتونية ()2018

~20%
عدد الدول األعضاء يف األمم املتحدة التي شاركت يف
االستقصاء والتي تجري عمليات تدقيق لألمن السيرباين
يقل عن ال ُخ ُمس

 10تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي 2019 -

37

توقعات الجمهور

التحـــدي 5

38

 10تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي 2019 -
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زيادة توقعات الجمهور

توضع ،يف العديد من البلدان ،مقاييس تجربة العمالء وخدمة العمالء بشكل متزايد
من خالل منصات رقمية تابعة للقطاع الخاص لحجوزات السفر أو الرتفيه أو التسوق
عرب اإلنرتنت .وهذا ما يضع سقفاً عالياً للضامن االجتامعي وغريها من الوكاالت العامة.
وعالوة عىل ذلك ،فإن الوعي املتزايد بحق اإلنسان يف الضامن االجتامعي هو الذي
يدفع الطلب العام إىل مزايا وخدمات ضامن اجتامعي أفضل ،ولكنه يؤدي فعله يف
سياق التحديات املالية واالجتامعية واالقتصادية والدميوغرافية والبيئية .وتحفز هذه
التحديات مسؤويل الضامن االجتامعي عىل البحث عن مناذج خدمة أفضل وأكرث فعالية
من حيث التكلفة وقابلة للتوسعة بسهولة.

يقود التحول نحو حكومة إلكرتونية الجمهور إىل توقع
املزيد من حيث نطاق وجودة الخدمات العامة املقدمة.
ومع رقمنة الخدمات العامة ،مبا يف ذلك الضامن االجتامعي،
يتوقع الجمهور أيضاً مزيدا ً من الشفافية واملساءلة وحسن
اإلدارة .ومن املتوقع أن تسهل الحكومة اإللكرتونية التعامل
مع اإلدارات والهيئات الحكومية والقضاء عىل الفساد
واإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية وتقديم خدمات "يف أي
وقت ويف أي مكان" وفقاً الحتياجات املستخدم وخياراته
وتفضيالته.
ومن منظور إداري ،ينبغي أن تعزز التكنولوجيات الرقمية
جودة الخدمات العامة ككل من خالل االستفادة من
املعلومات التي تحتفظ بها اإلدارة العامة بالفعل (متاشياً مع
"مبدأ الطلب الواحد") وبالتايل متكني اإلجراءات املرتابطة
واملتعددة املنظامت من خالل مركز خدمات متكاملة (أي

تقدميها من خالل جهة اتصال واحدة).

التحديات التي تقف أمام توقعات
الجمهور
توفر التكنولوجيا املتنقلة والوسائط االجتامعية نفاذا ً فورياً
عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع إىل املعلومات ،وتضع
الخدمات العامة ،مبا يف ذلك إدارة الضامن االجتامعي ،تحت
رقابة عامة غري مسبوقة .وتعمل تجارب العميل اإليجابية
عىل تحسني صورة املؤسسة وسمعتها ،لكن مالحظات
العمالء السلبية ميكن أن تكون ضارة .ويدرك املسؤولون
متاماً أن تقارير الخدمة دون املستوى ميكن أن تتطور
برسعة وتتصدر العناوين الرئيسية .وهذا ما يضيف بعدا ً
جديدا ً لهدف تقديم املنفعة املناسبة ،ويف الوقت املناسب،
وإىل الشخص املناسب .ويجب أال تقوم مؤسسات الضامن
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االجتامعي بتقديم الخدمات فحسب ،بل يجب أن تقدمها
بشكل جيد ومبا يريض عمالئها كل الرضا.

إىل لوائح وتدابري إنفاذ عاملية ال تزال تعيق حامية البيانات
عرب الحدود.

وهناك أسباب مقنعة لدفع عملية التحول الرقمي
للخدمات .إذ تسمح التكنولوجيات الرقمية بتحويل
الخدمات العامة ومتكني مشاركة أكرب مع املواطنني وتحقيق
ثقة عامة أكرب من خالل خدمات أكرث شفافية وفعالية.
وباإلضافة إىل راحة املواطن والوفورات التي تحققت يف
الوقت واملوارد ،هناك حالة واضحة بأن عملية اتخاذ القرار
التي تعتمد عىل البيانات تسهل تحسني اإلنتاج واإلنتاجية.

وإن اإلطار التقليدي املكون من خمس نقاط لتمكني
مؤسسات الضامن االجتامعي من تلبية جودة الخدمات
العامة بشكل أفضل يسلط الضوء عىل الحاجة إىل :معرفة
العمالء؛ والتفاعل معهم؛ واالبتكار وإعادة االخرتاع؛
ومتكني القوى العاملة يف املنظمة؛ واعتامد التكنولوجيات
اإللكرتونية واملتنقلة وتكنولوجيات اإلنرتنت .ورغم أن
عوامل التمكني الداخلية هذه ال تزال مهمة ،فإن مؤسسات
الضامن االجتامعي تعمل بشكل متزايد مع مجتمع أوسع
من الوكاالت العامة املشاركة يف تقديم الخدمات العامة.
وكعنرص متكني للحكومة الرقمية ،يُطلب عنرص سادس وهو
الرشاكات التعاونية فيام بني الوكاالت الحكومية.

ومع ذلك ،هناك تحديات هائلة وعقبات مهمة يجب
التغلب عليها حتى تفي الحكومة اإللكرتونية والحكومة
الرقمية بوعدها .ويتعني عىل الوكاالت العامة ،وليس
إدارات الضامن االجتامعي وخدمات الرعاية الصحية فقط،
التقليل من املخاوف بشأن شمولية الخدمات العامة الرقمية
وإمكانية النفاذ إليها لجميع الفئات السكانية .ويجب أال
تؤدي تحسينات جودة الخدمات القامئة عىل االستخدام
املكثف للتكنولوجيات إىل عدم املساواة الرقمية أو استبعاد
أولئك الذين ليست لديهم معرفة إلكرتونية أو محدودة ،أو
الذين يفتقرون إىل إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت.
ونظرا ً لقيام املؤسسات العامة ورشكاء الخدمات بتجميع
قدر كبري من البيانات الشخصية وإدارتها ومشاركتها
وتخزينها إلكرتونياً ،فهناك توقعات عامة متزايدة بشأن
حامية البيانات الشخصية .وتتعلق هذه عىل وجه الخصوص
باملشاركة املناسبة للبيانات الفردية عرب مختلف الوكاالت
العامة ،وهو رشط مسبق لتنفيذ خدمات عامة أكرث فاعلية
واستباقية (مثل مناذج الخدمات املتكاملة) املبنية عىل مبدأ
الطلب الواحد املتمثل يف توفري املعلومات الشخصية.
ويرتبط شاغل عام إضايف ناشئ فيام يتعلق بجودة
الخدمات ،بتطوير بيانات البيومرتية .وال يكمن الشاغل يف
ضامن حفظ هذه البيانات فحسب ،بل أيضاً يف منع إساءة
استخدامها غري األخالقي  -فالوصول إىل هذه البيانات ميكن
أن يؤثر عىل سلوك موردي التأمني الطبي .وتتمثل املفاضلة
بني حامية البيانات وتنفيذ الخدمات العامة املتعددة
املنظامت الذكية.
وتعد حامية البيانات الشخصية مصدر قلق أيضاً عندما
تستخدم مؤسسات الضامن االجتامعي شبكات التواصل
االجتامعي العامة .وعىل الرغم من أن معظم البلدان
وضعت لوائح وطنية واتخذت مبادرات حديثة ،وخاصة يف
االتحاد األورويب ،وتتجه نحو اإلنفاذ اإلقليمي ،فإن االفتقار
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وحتى اآلن ،عملت العديد من الوكاالت الحكومية عىل
نحو مستقل نسبياً .ولتمكني الرشاكات التعاونية ،قد يكون
من الرضوري إجراء إصالحات عىل املستوى التنظيمي
الترشيعي للتخلص من الصوامع املؤسسية .وينبغي إنشاء
أطر للحوكمة الرقمية لتوضيح االسرتاتيجيات والسياسات
واملعايري الرقمية ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبلكية البيانات
وتبادل منصات وقواعد بيانات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛ وسالمة البيانات وخصوصيتها وأمنها وحاميتها؛
واالستخدام األخالقي للمعلومات والذكاء االصطناعي
والبيانات الضخمة والتحليالت .وتتضمن بعض مشكالت
السياسة التي يتعني حلها إقامة توازن بني الخصوصية
واالنفتاح؛ ومشاركة الجمهور وتفاعله مع مستخدمي
الخدمة؛ ووترية الرقمنة ،ومتكني املواطنني وموظفي الخدمة
املدنية.

االستجابات املمكنة للتصدي للتحديات
لتلبية توقعات الجمهور املتزايدة ،رشعت مؤسسات الضامن
االجتامعي يف رحلة تقديم خدمات عالية الجودة .ويهدف
هذا إىل بناء نهج شامل للتوصيل متعدد القنوات ،حيث
تُقدم الخدمات من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل
التي ميكن الوصول إليها ملجموعات سكانية مختلفة ،مثل
أساليب الخدمات مثل الهاتف املحمول واإلنرتنت وأكشاك
ومراكز االتصال والعدادات ومراكز تقديم الخدمات الفعلية.
ويعد تنفيذ القنوات الرقمية والتنسيق الرقمي بني
املنظامت هو الحل األول .ويجري من خالل توفري الخدمات
اإللكرتونية لالستخدام املبارش للمواطنني إضافة إىل تحديث

توقعات الجمهور

وتحويل الخدمات التي تدور حول التفاعل البرشي .ويف
بعض الحاالت ،هناك توقع بأن تصمم أساليب تقديم
الخدمات بشكل متزايد وتتأثر بطلب املستخدم للخدمات
الشخصية املصممة .وتيرس عملية االبتكار االجتامعي
هذه من خالل حشد موارد املعلومات وتحليالت البيانات
واإلدارات املشرتكة والخدمات اإلبداعية املصممة خصيصاً
لتلبية االحتياجات الفردية.

توفري حاسوب محمول لكل طفل يف أوروغواي واألرجنتني،
أو توفري أجهزة لوحية مع تكوينات ميكن للمتقاعدين
الوصول إليها يف أوروغواي .وعىل املستوى اإلقليمي ،يسعى
توجيه االتحاد األورويب (رقم  )2016/2102بشأن إمكانية
الوصول إىل املواقع اإللكرتونية وتطبيقات األجهزة املحمولة
لإلدارات العامة إىل جعل هذه املواقع يف متناول جميع
املستخدمني ،وخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقات.

وتطورت الفجوة الرقمية ،التي تعترب عاد ًة انعدام توافر
إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت واألجهزة ،نظرا ً لتحسن
التوصيلية بشكل مطرد ،ال سيام من خالل الوصول إىل
األجهزة املحمولة .ومع ذلك ،فقد ظهرت فجوات رقمية
جديدة مرتبطة مبحو األمية الرقمية ودراية املستخدم.

أما عىل املستوى العاملي ،فقد أنشأ عدد كبري من البلدان
خدمات حكومية خاصة عرب اإلنرتنت لتلبية االحتياجات
املتميزة للفئات الضعيفة يف املجتمع .وتخدم هذه الخدمات
اإللكرتونية احتياجات مجموعات مثل العامل الشباب
والنساء واملهاجرين واملسنني واألشخاص الذين يعيشون
تحت خط الفقر الوطني وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقات.

ويجب إيالء اهتامم خاص للفئات الضعيفة واألشخاص
ذوي اإلعاقة .ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية يف أنه ال يزال
يتعني إتاحة الوصول إىل طرق بديلة للخدمة الجيدة ،فيام
يتعلق باملواطنني الذين ال يحسنون استعامل التكنولوجيات
الرقمية بشكل كامل .وقد بدأت تنشأ االستجابات لهذا
التحدي .وتعد إدارة الضامن االجتامعي يف الواليات املتحدة
رائدة يف تنفيذ الخدمات اإللكرتونية التي ميكن لألشخاص
ذوي اإلعاقة الوصول إليها ،وقد طور اتحاد الشبكة
العنكبوتية العاملية ( )W3Cمعيارا ً ولديه مامرسات جيدة
لتنفيذ البوابات اإللكرتونية التي ميكن لألشخاص ذوي
اإلعاقة الوصول إليها.
وتتمثل برامج الشمول الرقمي الوطنية األخرى يف برامج

ويف جميع املناطق ،من املمكن التمييز بني عدد من
املبادرات الوطنية التي توفر تقديم الخدمات الرقمية
واملتصلة .ويف إفريقيا ،تتمثل إحدى االسرتاتيجيات الفعالة
يف قيام املؤسسات برشاكة وتجميع املوارد ،من أجل "توحيد
األداء" ومتكن الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية
للعامل األجراء يف الجزائر (Caisse nationale des
 )assurances sociales des travailleurs- CNASمن
تحديث اإلدارة وتوحيد التقنيات وتنفيذ حوسبة األنشطة
عىل نطاق واسع من خالل تجميع املوارد مع مؤسسات
الضامن االجتامعي األخرى يف البالد.

الخدمات اإللكترونية
والخدمات الرقمية تدور
حول وضع التكنولوجيا
في خدمة جميع األفراد.
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ويف مدغشقر ،أقام الصندوق الوطني للتأمني عىل
املستشفيات ( )NHIFرشاكات مع خزانة الدولة وغريها من
الوكاالت العامة .وتحققت زيادات يف كفاءة العمليات ،ال
سيام يف توفري ودفع االستحقاقات يف املناطق النائية يف البلد
حيث يكون للصندوق مكاتب ميدانية قليلة أو معدومة.
وقام الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف أوغندا
بتطوير تطبيق يتفاعل مبارشة مع البنوك وأصحاب العمل
لتحسني جمع االشرتاكات وتسجيلها.
ويف األمريكيتني ،طبقت كندا تقديم الخدمات الرقمية
واملرتابطة عرب الحدود القضائية .وساهمت التغيريات
الترشيعية والتنظيمية املقرتنة بتحسينات نظام تكنولوجيا
املعلومات يف توفري األساس لتطوير اتفاقيات تبادل
املعلومات بني الرشكاء اإلقليميني والفدراليني يف هيئة
العاملة والتنمية االجتامعية يف كندا ( .)ESDCتسمح
تدابري اإلصالح التي قامت بها الهيئة بالحصول مبارشة عىل
املعلومات الشخصية املطلوبة ،والتسجيل التلقايئ لألفراد
الذين يحق لهم الحصول عىل معاشات تقاعدية أساسية
وإضافات مضمونة للدخل.
ويف آسيا واملحيط الهادئ ،طورت دائرة املعاشات التقاعدية
الوطنية لجمهورية كوريا شبكة حواسيب تربط قواعد
بيانات برامج التأمينات االجتامعية الوطنية األربعة يف البالد
للمعاشات التقاعدية والصحة والعاملة وتعويضات العامل.
ويف عامن ،يتيح دمج البيانات بني الهيئة العامة للتأمينات
االجتامعية والوكاالت الحكومية ذات الصلة االستخراج
اإللكرتوين لجميع املعلومات املتعلقة بأصحاب العمل
واملوظفني .وعززت املبادرة دقة بيانات التسجيل ومنع
التهرب وتحسني تحصيل االشرتاكات وتوزيع املنافع.
ويف أوروبا ،تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل
تحسني الخدمات يف مختلف فروع الضامن االجتامعي
والوظائف التشغيلية من خالل البوابات اإللكرتونية
املتقدمة إىل جانب خدمات العمالء القامئة عىل اإلنرتنت.
وبهذه الطريقة ،تدير مؤسسة التأمينات االجتامعية يف
بولندا خدمات العمالء املتعلقة بالشهادات املرضية،
ووضعت خدمة العمل والرفاهية الرنويجية ( )NAVإعانات
نقدية للمرىض ،ونظاماً إلكرتونياً ومبارشا ً يتيح حساب
معاشات الشيخوخة وخدمات العمالء.
ويقوم بنك كرورسوود للتأمينات االجتامعية يف بلجيكا
( )CBSSبتنسيق وتنفيذ اسرتاتيجية الحكومة اإللكرتونية يف
القطاع االجتامعي .وأعاد البلد تصميم نظام موحد لتوصيل
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تكنولوجيا املعلومات يضم  3000مؤسسة عامة وخاصة
عىل املستويات الفيدرالية واإلقليمية واملحلية .وتتضمن
بعض املقاييس مليون رسالة عرب اإلنرتنت يومياً ،وتوفر نسبة
 99.98يف املائة من الخدمات اإللكرتونية عىل مدار الساعة
وطوال أيام األسبوع ،مع معالجة  99.87يف املائة عىل األقل
من الخدمات عرب اإلنرتنت يف أقل من ثانيتني.
يف أذربيجان ،مل يعد يتعني عىل املتقدمني للمساعدة
االجتامعية املستهدفة من الدولة تقديم طلبات ورقية ألن
وزارة العمل والحامية االجتامعية للسكان ( )MLSPPلديها
حق الوصول إىل قواعد البيانات من الجهات الحكومية
ذات العالقة من خالل بوابة الحكومة اإللكرتونية املوحدة.
وباإلضافة إىل تحسني تقديم الخدمات ،أتاح النظام الفرعي
اإللكرتوين املوحد الفرصة إلدخال تدابري مكافحة الفساد
يف توزيع املنافع وبالتايل تحسني الشفافية وتعزيز ثقة
الجمهور .وقامت وزارة العمل والحامية االجتامعية للسكان
أيضاً بتنفيذ خدمات مخصصة لتقييم اإلعاقة وإعادة
التأهيل.
ويستمر تطوير خدمات الهاتف املحمول والتحول نحو
تقنيات التطبيقات يف تلبية الحاجة إىل مستويات أعىل من
رضا املستخدمني عن الخدمة .وخدمات الدفع بواسطة
الهاتف املحمول ،والتي كانت رائدة إىل حد كبري يف أفريقيا،
تواصل التوسع .ويف كينيا ،اعتمد الصندوق الوطني للتأمني
عىل املستشفيات النظام  M-PESAلدفع أقساط التأمني
الصحي عن طريق األموال املتنقلة.
واملعهد املكسييك للضامن االجتامعي (Instituto Mexican
 )del Seguro Social – IMSSالذي واجه يف السابق
ارتفاع مستويات عدم الرضا العام ،استكمل منذ ذلك الحني
خدمات املكاتب التقليدية وجهاً لوجه مع االسرتاتيجية
الرقمية لنظامه ،والتي غريت بشكل كبري طبيعة تقديم
الخدمات .وستشهد املرحلة التالية إطالق خدمة املعهد
( )IMSSالرقمية  ،Digitalوهي خدمة تطبيقات جديدة.
وللمساعدة يف تلبية االحتياجات املعقدة ملجموعات العمالء
الضعيفة وملعالجة املخاوف املتعلقة بالفجوة الرقمية ،أدت
التغيريات التي أدخلها املعهد إىل تحرير املوظفني املعاد
توجيههم إىل الخدمات املبارشة.
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ابتكار :تغيري ثقافة املوظفني واملواطنني لتحسني تقديم الخدمات
لدى إدارة الضامن االجتامعي يف الواليات املتحدة ( )SSAمجموعة عمالء تضم حوايل  42مليون متقاعد يتلقون
إعانات الضامن االجتامعي (معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز) .ولدى هذه اإلدارة يف جميع أرجاء البالد1300 ،
مكتب و 000 40موظف .وكان الشاغل االسرتاتيجي هو الكم الكبري من الوقت الذي يقضيه املوظفون الذين
يساعدون العمالء عندما تقدموا أوالً بطلب للحصول عىل معاش الشيخوخة ،والذي كان يرض بقدرة املوظفني عىل
إجراء تقييامت العجز ومعالجة مطالبات معاشات العجز.

واستجاب ًة لذلك ،ات ُخذ قرار لالبتكار ووضع عملية مطالبة إلكرتونية باملعاشات الشيخوخة .وكان التحدي املبارش
يتمثل يف مدى تحمل املوظفني ،الذين كانوا غري مستعدين للتأثري السلبي املحتمل عىل الدعم التقليدي املبارش وجهاً
لوجه املقدم يف املكاتب املحلية عند تقديم التوجيه التخاذ القرارات املهمة التي تصاحب التقاعد .وكان هناك قلق
أيضاً بشأن االستبعاد الرقمي بني مجموعة العمالء املتنوعة الكبرية .وأقامت إدارة الضامن االجتامعي( )SSAرشاكة
مع رشكة استشارية خارجية الحظت سلوك املتقاعدين واستخدامهم ألجهزة الكمبيوتر .وبعد ذلك ،اتُخذت القرارات
بشأن شكل ومحتوى املعلومات املقدمة عىل البوابة اإللكرتونية لإلدارة.

وجرت عملية اإلصالح يف مراحل لضبط وتصحيح التحديات غري املتوقعة ،إضافة إىل الحد من مخاطر فشل التنفيذ.
وقُدمت تدريبات لفائدة املتقاعدين حول كيفية استخدام النظام الجديد .ويستخدم اآلن حوايل  70يف املائة من
املتقاعدين الجدد النظام للمطالبة باستحقاقات الشيخوخة ،وقد حقق االنتقال إىل منوذج العمل الجديد نجاحاً.

كان أحد الدروس املستفادة هو الحاجة إىل زيادة االستثامر يف تدريب املوظفني يف وقت مبكر من العملية .ومن شأن
هذا أن ميكّن املوظفني وأن يحقق مشاركة أكرب للموظفني منذ البداية.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
إن توقعات الجمهور بشأن جودة تقديم خدمات الضامن االجتامعي عالية .ولتلبية هذه التوقعات ،ميكن تسليط الضوء عىل
عدد من النقاط:

ال تتعلق الخدمات اإللكرتونية والخدمات الرقمية بالتكنولوجيا :إنها تتعلق بالناس،
وبوضع التكنولوجيا يف خدمة جميع األشخاص.

قد ال تتضمن إجراءات تحسني تقديم الخدمات فقط تغيري ثقافة العميل والثقافة املؤسسية ،بل
أيضاً التوجه نحو ثقافة الحكومة ككل .ولزيادة مستويات الرضا باستخدام آليات جديدة لتقديم
الخدمات ،سيكون التدريب مفيدا ً للعمالء وموظفي الضامن االجتامعي عىل حد سواء.

التواصل عرب مختلف مستويات الحكومة ومؤسسات الضامن االجتامعي وبني الرشكاء أمر
أسايس لتطوير اسرتاتيجيات الرقمنة بشكل مشرتك ،وخلق ملكية مشرتكة وتحقيق نتائج
مستدامة وناجحة لتقديم الخدمات.

ميثل تزايد توقعات الجمهور بشأن حامية البيانات الشخصية تحدياً .وميثل اإلخفاق يف
حامية البيانات خطرا ً كبريا ً عىل سمعة مؤسسات الضامن االجتامعي.
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2.2التفاعل مع العمالء
3.3االبتكار واالبداع

4.4متكني موظفي الضامن االجتامعي
5.5اعتامد التكنولوجيات اإللكرتونية واملتنقلة وتكنولوجيات اإلنرتنت
6.6التعاون وإقامة الرشاكات مع الوكاالت

املصدر :اإليسا ()2019

الحكومة اإللكرتونية

 4منافع
1.1تقديم أفضل للخدمات العامة
2.2نفاذ أوسع إىل الضامن االجتامعي

3.3تحسني اإلملام بالقراءة والكتابة
4.4مستويات األعىل من اإلدماج املايل واالجتامعي

املصدر :اإليسا ()2019

الثقة يف وسائط اإلعالم االجتامعية

<50%
يشعر أكرث من نصف مستخدمي وسائط اإلعالم االجتامعية
بالقلق إزاء املعلومات الخاطئة

الهواتف الخلوية
ميكن أن تؤدي املعلومات املتبادلة عرب الهواتف الخلوية إىل
تحسني الخدمات العامة لكنها تقوض الثقة السياساتية

املصدر :مركز بيو لألبحاث ()2019
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العاملة

توظيف العامل الشباب

إن الهدف  8من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة يدعو املجتمع الدويل إىل
تعزيز "العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع" ،مبا يف ذلك للعامل
الشباب حول العامل .وتشري التقديرات العاملية الحالية إىل أن واحدا ً من كل خمسة
شباب (ترتاوح أعامرهم بني  15و 24عاماً) خارج دائرة العاملة أو التعليم أو التدريب.
وعالوة عىل ذلك ،عىل الرغم من االتجاه العاملي لشيخوخة السكان ،ومعدالت النمو
السكاين املنخفضة نسبياً ،فإن األعداد املطلقة املتوقعة من الشباب ستواصل منوها يف
إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف جميع أنحاء الدول العربية .ويف العقود املقبلة،
ستكون هناك حاجة إىل حوايل تسعة من كل عرشة وظائف سيخلقها االقتصاد العاملي
لتوظيف العامل الشباب ،يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل .وهذه هي البلدان
التي يكون فيها العمل الالئق ونظم الضامن االجتامعي يف كثري من األحيان أقل تطورا ً.
وبالنسبة لالقتصادات األكرث تقدماً ،تسهم شيخوخة السكان يف نقص العاملة يف بعض
القطاعات .ويتمثل أحد التحديات الشائعة لسوق العمل يف مطابقة طلب صاحب
العمل بالعامل الذين لديهم املؤهالت واملهارات املطلوبة.

يواجه الشباب يف العديد من البلدان تحديات معقدة يف
سياسات الضامن االجتامعي وسوق العمل .وأظهرت األزمة
العاملية  2007-2008أن الشباب غالباً ما يكونون أكرث
الفئات ترضرا ً من البطالة يف فرتات االنكامش االقتصادي.
وعىل مدار العقد املايض ،مل يصاحب النمو امل ُعاد تنشيطه
يف االقتصاد العاملي معدل مامثل من خلق فرص العمل ،ويف
بعض البلدان ال تزال مستويات البطالة الجزئية والبطالة
والبطالة طويلة األجل بني العامل الشباب مرتفعة.

وتقدر منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة العاملي يف
فئة الشباب يف عام  2018بلغ  11.8يف املائة ،مقارنة مبعدل
البطالة اإلجاميل البالغ  5يف املائة .وأكرث من خُمس شباب
العامل ال ميلكون وظائف الئقة .ويعيش أكرث من خُمس
العامل الشباب يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف
فقر مدقع أو معتدل .كام أن العامل الشباب أكرث عرضة
لإلصابة يف مكان العمل.
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العاملة

تحديات سوق العمل والعامل الشباب

االستجابات املمكنة لتلبية احتياجات
العامل الشباب

وميثل التوسع الصحي ألسواق العمل الرسمية وتطوير
أنظمة التعليم والتدريب املناسبة ورفع مستوى املهارات
وأنشطة تشجيع التوظيف تحدياً عاملياً ،وسيتطلب معالجة
كل هذه املسائل استجابات منسقة من إدارات الضامن
االجتامعي ،وخدمات التوظيف العامة ،فضالً عن مؤسسات
التعليم والتدريب .وعادة ما يكون خطر البطالة أو
البطالة الجزئية أكرب بالنسبة للعاملني األكرث حرماناً وضعفاً
(األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو
إعاقات أو مشاكل سلوكية أو إدمان؛ واملهاجرين؛ واألقليات
عرقية وما إىل ذلك).

تشري العديد من التجارب الوطنية إىل أن التدخالت
السياسية لدعم تشغيل العامل الشباب ينبغي أن تكون
متعددة ومنظمة عىل نحو يعرتف بالطبيعة الديناميكية
للمخاطر .وبالنسبة للعامل الشباب العاطلني عن العمل،
ينبغي تحديد املخاطر واتخاذ اإلجراءات يف جميع املراحل.
وإىل جانب حامية الدخل ،يحتاج العامل يف كثري من األحيان
إىل تدابري التنشيط ،مثل وظائف العمل ،والعاملة املدعومة،
و(إعادة) تدريب املهارات ،وينبغي أن يكون لكل هذه
التدابري بعد جنساين.

بينام قد تكون هناك أوجه تشابه يف مالمح األشخاص األكرث
تعرضاً للخطر ،فإن احتياجات العامل الشباب متثل بشكل
عام تحديات متعددة ميكن أن تختلف باختالف املناطق.
ومن التحديات التي تواجهها بلدان الرشق األوسط وشامل
إفريقيا ،من ناحية ،نذكر النقص يف الوظائف للعامل الذين
يرتكون التعليم العايل ،النقص يف العاملة ذات املهارات
من ناحية أخرى .ويف بلدان أمريكا الالتينية ،تتسم أسواق
العمل بتحيز جنساين شديد .ويشغل الرجال أكرث أنواع
العمل إنتاجية ،بينام يُرجح أن تعمل النساء العامالت يف
االقتصاد غري الرسمي.

الحامية ضد البطالة .تبني إحصاءات منظمة العمل الدولية
أن  22يف املائة من القوى العاملة العاملية تتمتع بتغطية
فعالة يف إطار خطط حامية العاملة .وترتاوح الفروق
اإلقليمية بني  5.6يف املائة يف أفريقيا و 16.7يف املائة يف
األمريكتني و 22.5يف املائة يف آسيا واملحيط الهادئ و 42.5يف
املائة يف أوروبا .ووسعت العديد من البلدان نطاق حامية
العاملة من خالل الجمع بني املنافع النقدية وتنمية املهارات
والتدريب وسياسات سوق العمل النشطة .وعادة ما تعتمد
أهلية الحصول عىل املنافع عىل البحث بنشاط عن العمل
والتسجيل يف برامج التدريب وقبول عروض عمل معقولة.

وتسود حالة من عدم اليقني حول كيفية تأثري األمتتة املتزايدة
يف مكان العمل عىل تدمري الوظائف وخلقها .يف حني أن
إمكانية أمتتة أشكال العمل املتكرر باستخدام التكنولوجيا
الرقمية تشهد تتزايدا ً ،فإن التنبؤات بزوال العمل عىل املدى
القريب ال أساس لها .بالنسبة ملعظم املهن ،من املحتمل
أن تُستبدل مهام عمل محددة بالتكنولوجيا ،بدالً من فئات
الوظائف بأكملها .ويعمل تطوير العمل عىل املنصات
اإللكرتونية عىل خلق فرص عمل جديدة ،مبا يف ذلك للعامل
الشباب .ويُصنف العديد من هذه الوظائف الجديدة عىل
أنها "غري قياسية" وغري مستقرة ،ومن النادر أن توفر هذه
الوظائف املصدر الوحيد أو املهيمن لألرباح .ويجري توسيع
األطر التنظيمية الوطنية ببطء ولكن بشكل متزايد لتشمل
العمل عىل املنصات اإللكرتونية .ويف االقتصادات األكرث
تقدماً ،قد يواجه ذلك االتجاه نحو منو العاملة غري املستقرة.
ويف االقتصادات النامية ،قد يوفر ذلك آلية لتنظيم أشكال
العمل الجديدة ،وبالتايل متديد العمل الرسمي ،وحقوق
العمل الجامعية ،وأنظمة السالمة والصحة املهنيتني والتغطية
بالضامن االجتامعي.

وتضم منطقة آسيا واملحيط الهادئ حالياً  60يف املائة من
العامل الشباب يف العامل ،وهي أيضاً املنطقة التي برزت
فيها معظم برامج التأمني ضد البطالة يف السنوات األخرية.
ويف اآلونة األخرية ،وضعت ماليزيا خطة تأمني ضد البطالة
يف يناير  .2018وتعد الربامج الجديدة مثل هذه رضورية،
ويجب أن يوفر تقدميها تأمني دخل للعامل عند االنتقال من
البطالة إىل العمل.
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تحفيز التغطية بالضامن االجتامعي .قد يكون لربامج
البطالة أهداف أوسع من استبدال الدخل وتوفري الحصول
عىل مجموعة واسعة من املنافع والخدمات .ومن غري
املرجح أن تكون هذه أكرث فعالية إضافة إىل تحفيز العامل
عىل االنضامم إىل مثل هذه املخططات .ويف الصني ،تم
تنقيح لوائح التأمني ضد البطالة إللزام صناديق البطالة
مبواصلة دفع اشرتاكات التأمني الصحي واملعاشات التقاعدية
إما بالكامل أو جزئياً لألعضاء العاطلني عن العمل .ويف
الوقت نفسه ،واصلت الصني إصالح التأمني ضد البطالة
من خالل رفع مستوى إعانات البطالة ،وإضافة هدف

العاملة

منع البطالة ،وتوسيع نطاق التغطية ليشمل جميع أنواع
املؤسسات واملوظفني (باستثناء الكيانات الحكومية)،
وتقديم إعانات لرفع مستوى املهارات املهنية.
ومبوجب الربنامج املغريب للتأمني ضد البطالة ،ميكن للعامل
العاطلني عن العمل املطالبة باستحقاقات البطالة ملدة 6
أشهر إضافة إىل إمكانية الحصول عىل استحقاقات الضامن
االجتامعي الكاملة ،مبا يف ذلك العالوات العائلية والحصول
عىل تغطية بالتأمني الصحي .ويف فرنسا ،أصبح بإمكان
الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 25عاماً والذين
استُبعدوا سابقاً من برنامج دخل التضامن العميل (Revenu
 ،)de solidarité active – RSAالتمتع بالحامية ضد
البطالة.
دعم العاملة وأصحاب العمل .تعد تحديات عاملة الشباب
أكرث حدة يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق الحرضية
يف البلدان النامية .وتشري الدالئل من  29برنامج لتشغيل
للشباب يف  13بلدا ً من البلدان النامية إىل أن التدريب عىل
املهارات ،خاصة عندما يقرتن بتدخالت أخرى مثل تنمية
املهارات الحياتية والتدريب الداخيل ،يزيد من فرص العمل
واملكاسب لدى شباب األرياف .كام أن توفري حوافز لعمليات
البحث عن الوظائف ،مثل خفض تكاليف النقل والهجرة،
يؤدي إىل تأثريات إيجابية عىل العاملة والدخل بالنسبة
لشباب األرياف .ويف املقابل ،أدى الجمع بني التدريب عىل
املهارات التجارية والخدمات االستشارية لألعامل والدعم
املايل إىل آثار إيجابية عىل العمل الحر يف املناطق الريفية.

ويف بنغالديش ،ساعد دعم النقل يف زيادة فرص العمل
واألرباح بني العامل الريفيني ،حيث شجعهم عىل السفر إىل
املناطق الحرضية للبحث عن عمل خالل غري موسم الزراعة.
ويف مرص ،كان لتوفري التدريب التقني والتجاري واملهني
تأثري إيجايب عىل تنمية األعامل التجارية للشابات يف املناطق
الريفية .ويف الهند ،يشمل القانون الوطني لضامن العاملة
الريفية ( )NREGAالشباب يف إصالح البنية التحتية
الريفية من خالل برامج األشغال العامة .ويف نيجرييا ،يوفر
برنامج توظيف الشباب يف الزراعة ( )YEAPللشباب
الريفيني إمكانية الحصول عىل أرايض والنفاذ إىل األسواق
والتمويل ملساعدتهم عىل أن يصبحوا رواد أعامل بينام
يدعمونهم يف العمل والعيش يف املناطق الريفية.
وبصورة أعم ،حفز برنامج لدعم األجور يف جنوب إفريقيا
الخريجني عىل البحث عن وظائف أصعب وأطول ،وأدى إىل
زيادة يف عدد العاملني بأجر .واستحدثت جمهورية كوريا
ثالثة برامج لدعم تشغيل الشباب عىل األقل لتعزيز تشغيل
الشباب .ويف كندا أطلق املجلس الوطني للبحوث ،يف عام
 ،2017برنامجاً لتوظيف الشباب للعامل الذين ترتاوح
أعامرهم بني  15و 30عاماً .ويوفر هذا الربنامج الدعم املايل
ملدة ترتاوح بني  6أشهر و 12شهرا ً للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة لتغطية تكاليف رواتب املتدربني حديثي التخرج
الذين يعملون يف مشاريع معينة متعلقة بالتكنولوجيا.
دور التعليم .التعليم هو أحد املحددات الرئيسية للنتائج
املحسنة مدى الحياة لألشخاص .ويف هذا الصدد ،ينبغي أن

بالنسبة للعمال
الشباب العاطلين عن
العمل ،يجب تحديد
المخاطر وتنفيذ اإلجراءات
في جميع المراحل.
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تدعم أنظمة الضامن االجتامعي التدخالت الفعالة مبا يف
ذلك (إعادة) التدريب والتعليم .وأدت برامج التحويالت
النقدية املرشوطة إىل زيادة معدل االلتحاق بالدراسات
الثانوية الدنيا يف عدد من البلدان ،مثل املكسيك .وباملثل،
عملت الربامج املدرسية ملنع الحمل يف عدد من البلدان
بفعالية عىل تخفيض معدالت ترسب طالب املدارس الثانوية
العليا .وتعزز تدابري االستثامر يف رأس املال البرشي قدرات
الشباب املستقبلية للدخول يف سوق العمل بنجاح.
وأنشأت هونغ كونغ (الصني) مجلساً إلعادة تدريب
املوظفني وصندوقاً للتعليم املستمر ،يقدم إعانات تصل
إىل  80يف املائة من رسوم التدريب لتشجيع العامل الذين
ترتاوح أعامرهم بني  15و 64عاماً عىل ترقية مهاراتهم.
ويف بريو ،قدم برنامج تدريب الشباب عىل العمل يف بريو
( )Projovenتدريباً فنياً داخل الفصل إضافة إىل تدريب
ملدة  3أشهر للشباب املحرومني يف تسع مدن .وقد لوحظت
آثار إيجابية كبرية عىل الشباب من حيث العاملة واألرباح.
التخطيط االسرتاتيجي .كثريا ً ما تكون تحديات البطالة
والبطالة الجزئية ذات طبيعة هيكلية ،مام يجعل حل
هذه املشكالت أكرث صعوبة .وينطبق ذلك بشكل خاص
عىل االقتصادات ذات أسواق العمل غري الرسمية الكبرية.
وال ميكن إلدارات الضامن االجتامعي مواجهة التحديات
وحدها .وتتطلب هذه األنظمة تعاوناً عىل املستوى الوطني
بني أصحاب العمل والنقابات والحكومات ،مبا يف ذلك
تحديد مستويات األجور وتنظيم سوق العمل .وقد يكون
هذا رضورياً لدفع عجلة منو العاملة إضافة إىل ملواجهة
املخاطر املحتملة لعدم االستقرار واالضطرابات االجتامعية
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بني السكان يف سن العمل املهمشني.
ويُنظر إىل أنظمة التدريب املهني التي تعمل كعنرص أسايس
يف أسواق العمل بوصفها أحد عوامل انخفاض معدالت
البطالة بني العامل الشباب .وأنها تساعد عىل سد فجوة
االنتقال من التعليم إىل العمل ،مع توفري فرص العمل
واملهارات الحياتية القيمة.
ويف االتحاد األورويب ،وضعت الركيزة األوروبية للحقوق
االجتامعية لضامن توازن أفضل بني األهداف االقتصادية
واالجتامعية وبناء أسواق عمل وأنظمة ضامن اجتامعي
أكرث فعالية ونزاهة .وكذلك ،يسعى جدول األعامل بشأن
املهارات يف أوروبا إىل تحسني جودة وأهمية التدريب
واكتساب املهارات .كام يتم متابعة خدمات التوظيف
العامة األقوى .ويضمن مخطط ضامن الشباب يف االتحاد
األورويب الوصول الرسيع والجيد إىل التعليم أو التدريب أو
عروض العمل للشباب.
وميكن أن تدعم االستجابات السياسية االسرتاتيجية أيضاً
األهداف الوطنية األوسع لسوق العمل .ويف السنوات
األخرية ،نجح برنامج العودة إىل الوطن لريادة األعامل يف
جنوب إفريقيا يف تحفيز حوايل  400000من املهنيني ذوي
املهارات العالية عىل العودة إىل ديارهم .ويُشار إىل أن كل
املهنيني ذوي املهارات العائدين قد ساعدوا يف خلق تسع
وظائف إضافية جديدة ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،يف
اقتصاد جنوب أفريقيا.

العاملة

ابتكار :إعادة تصميم سياسات سوق العمل النشطة
أصبحت سياسات سوق العمل النشطة ( )ALMPsعنرصا ً أساسياً يف سياسة التوظيف لدعم عودة العامل إىل العمل
أو تنشيطهم .وأدى تطوير تلك السياسات يف العديد من البلدان إىل حدوث تحول يف التوقعات املتعلقة بدور
الدولة ،وأهداف التأمني عىل العمل والحامية ضد البطالة ،وحقوق الباحثني عن عمل والتزاماتهم.

والحجة القوية لصالح السياسات املذكورة أعاله هي الدليل عىل أنه كلام طال إقصاء شخص من سوق العمل ،كلام
كان من الصعب العودة إىل عمل مستقر .لذا فإنها تسعى إىل تقصري فرتة البطالة أو عدم النشاط بني الوظائف.
ومن ميزات سياسات سوق العمل النشطة الرشطية املرتبطة باستالم إعانة البطالة .وبشكل عام ،من املتوقع
أن يتابع الباحث عن العمل بحثه بنشاط عن وظيفة ويسجل يف دورات تدريبية ليمأل وظيفة شاغرة قد تكون
مدعومة .وعادة ما يؤدي عدم الوفاء بالرشوط إىل فقدان استحقاق املنافع النقدية الكاملة.

ومن املهم التأكد من تلبية احتياجات العامل وصاحب العمل عىل أفضل وجه .وغالباً ما يكون األشخاص الذين يتم
اختيارهم للوظائف هم "األكرث استعدادا ً" لسوق العمل .ويف املقابل ،فإن أولئك الذين هم أقل استعدادا ً  -وخاصة
أولئك الذين لديهم احتياجات شخصية أكرث تعقيدا ً  -مل يستفيدوا كثريا ً.

ومن إحدى االبتكارات ملعالجة هذا الشاغل األخري هو تطوير سياسات سوق العمل النشطة التي تتعاون بشكل
أوثق مع أرباب العمل والسعي ملطابقة مهارات العامل مع متطلبات صاحب العمل .كام ميكن أن تكون تلك
السياسات املوجهة نحو صاحب العمل أكرث شمولً للباحثني عن عمل عىل املدى الطويل والذين لديهم ملفات
شخصية أكرث تعقيدا ً (مثل األشخاص املعاقني واملهاجرين الشباب ذوي املهارات اللغوية املحدودة).

ومن خالل تزويد أصحاب العمل بخدمات التوظيف ،واإلعانات املالية لتكاليف التوظيف ،ومن خالل تكييف مكان العمل
وظروف العمل ،توفر سياسات سوق العمل النشطة املوجهة نحو أصحاب العمل إمكانية واعدة أكرث ملساعدة األفراد األكرث
تهميشاً يف سوق العمل يف توظيف مستقر.
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العاملة

رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
للنهوض بنجاح بالعمل لدى فئة العامل الشباب ،من الرضوري اعتامد عدد من االستجابات االسرتاتيجية:

وضع سياسة عامة إلنشاء قوة عاملة ذات مهارات بشكل مناسب ووضع الرشوط التي
تتيح خلق فرص عمل.

التعاون والتنسيق الوثيقني بني مختلف املؤسسات العامة ومنظامت أصحاب العمل والعامل.

وضع نهج شامل لتصميم تنظيم سوق العمل وسياسات سوق العمل النشطة ()ALMPs
وبرامج إعانات البطالة.

وضع تدابري خاصة لتلبية االحتياجات األكرث تعقيدا ً للباحثني عن عمل الذين ظلوا ألطول
مدة خارج دائرة سوق العمل الرسمي.
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العاملة

العامل الشباب

13%
معدل البطالة لدى الشباب عىل
املستوى العاملي يف عام 2018

> 145مليون

 73.3مليون

التقدير العاملي ( )2018للعامل
الشباب الذي يعيشون يف فقر

عدد العامل الشباب العاطلني عن العمل
عىل مستوى العامل يف عام 2019
املصدر :منظمة العمل الدولية ()2019

املصدر :منظمة العمل الدولية ()2018

الحاجة إىل العمل الالئق

90%

40%
نسبة الشباب العاطلني عن العمل أو الذين كانوا يعملون
ويعيشون يف فقر يف عام 2018

نسبة الشباب العاملني يف االقتصاد غري الرسمي يف
االقتصادات النامية يف عام 2018

املصدر :منظمة العمل الدولية ()2019

التحديات واالستجابات العاملية

 1.5مليار

التقدير العاملي ( )2018للعاملني
يف وظائف هشة
املصدر :منظمة العمل الدولية ()2018

 192مليار

التقدير العاملي ( )2018للوظائف
الجديدة الالزمة لتحقيق عاملة كاملة

يد العون

هناك حاجة إىل التدريب مدى الحياة
وإىل وضع سياسات سوق العمل النشطة

املصدر :منظمة العمل الدولية ()2019
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االقتصاد الرقمي

التحـــدي 7
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االقتصاد الرقمي

أسواق العمل واالقتصاد الرقمي

تشهد أسواق العمل تغيريات كبرية بسبب االنتشار الرسيع للتكنولوجيات الجديدة
وقبولها وأشكال العمل الجديدة التي متكنها تلك التكنولوجيات .وتخلق "الثورة
الصناعية الرابعة" باإلضافة إىل نشأة املنصات اإللكرتونية فرص عمل جديدة وتساعد
عىل سد الفجوة بني الطلب والعرض من خالل توفري املعلومات يف الوقت الفعيل .ومع
ذلك ،فإنها تطرح أيضاً مشاكل تعطل العمل وتجزؤ العمل يف كل من البلدان النامية
واملتقدمة ،مام يثري مخاوف كبرية من حيث التغطية وكفاية نظم الضامن االجتامعي
واستدامتها.

تعمل الرقمنة والذكاء االصطناعي عىل تحويل عاملنا عىل
نطاق واسع .وقد أثبتت التكنولوجيات الرقمية واألمتتة
بالفعل إمكاناتها الهائلة يف مجموعة واسعة من السياقات،
مبا يف ذلك الرعاية الصحية واالتصاالت والسالمة والصحة
املهنيتني والحامية ضد البطالة وتحصيل االشرتاكات وتبادل
البيانات .وتعمل وسائل التواصل االجتامعي وعقد املؤمترات
عرب الفيديو والهواتف املحمولة وإنرتنت األشياء عىل تسهيل
التفاعل مع العمالء وتقديم املساعدة يف الوقت املناسب
لألشخاص املحتاجني إليها ،مثل كبار السن ذوي إعاقة حركية
أو األشخاص ذوي اإلعاقات .وإنها أدوات فعالة لتحسني
جودة الخدمة مع تقليل التكاليف.
وإن وضع أنظمة مأمتتة مستقلة وذكية بشكل متزايد يحول
الوظائف يف قطاعي الصناعة والخدمات .وتعمل منصات
العمل عرب اإلنرتنت عىل تحويل القطاعات االقتصادية
بأكملها من خالل مطابقة الطلب والعرض عىل الفور وتوفري
إمكانية الوصول إىل األسواق الواسعة .وبذلك ،تغري تلك

األنظمة أيضاً طبيعة العالقة بني صاحب العمل واملوظف
كام أنها تطعن يف تعريف العمل الحر .وتحتاج أنظمة
الضامن االجتامعي ،التي تركز بشكل أسايس عىل املوظفني
بدوام كامل ،إىل التكيف مع هذه األشكال الجديدة من
العمل لتلبية احتياجات العاملني يف املنصات عرب اإلنرتنت
وعائالتهم.
وباإلضافة إىل ذلك ،تعمل منصات العمل عرب اإلنرتنت عىل
متكني العمل عرب الحدود ،مام يثري مسألة تحديد نظام
الضامن االجتامعي الذي يجب عىل العامل تسجيله .ويف
حالة عامل مهاجر ،سيُسجل يف نظام الضامن االجتامعي يف
البلد املتعاقد .أما يف حالة عامل لحسابه الخاص أو مستقل،
س ُيسجل يف نظام الضامن االجتامعي للبلد األصيل .وبالتوازي
مع ذلك ،يجب معالجة التحديات املتعلقة بخصوصية
البيانات وأمن البيانات والفجوة الرقمية من خالل وضع
آليات تنظيمية وتنفيذية وجيهة.
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االقتصاد الرقمي

التحديات التي يطرحها عامل العمل املتغري
ميثل اختفاء بعض القطاعات باإلضافة إىل أمتتة بعض املهام
واالنخفاض التدريجي يف التوظيف القيايس تحدياً بالنسبة
ألنظمة الضامن االجتامعي .وإن تجزئة الوظائف والعطالت
املهنية تهدد االستدامة املالية ألنظمة الضامن االجتامعي
وكفاية املنافع ،مام يساهم يف زيادة عدم املساواة وقد يؤثر
سلباً عىل التامسك االجتامعي واملرونة .وتحتاج مؤسسات
الضامن االجتامعي والحكومات إىل اتخاذ إجراءات ضد تآكل
قواعد التمويل والرضائب مع توسيع نطاق التغطية لتشمل
العامل غري النظاميني وغري التقليدين الذين استبعدوا من
مخططات االشرتاكات.
وإن ظهور أشكال العمل غري القياسية يولد حالة من عدم
اليقني يف تطبيق وإنفاذ قوانني العمل والضامن االجتامعي،
حيث تطرح املفاهيم التقليدية لصاحب العمل واملوظف
ويصبح االستعانة مبصادر خارجية يف العمل أكرث شيوعاً.
ويف حالة عدم وجود إطار عمل ،قد يؤدي ذلك إىل ترتيبات
تعاقدية مسيئة .ويف معظم الحاالت ،يُعترب العاملون يف
املنصات عرب اإلنرتنت عاملني لحسابهم الخاص ،وبالتايل
ال يتمتعون بنفس مستويات الحامية التي يتمتع بها
املوظفون .ومع ذلك ،عندما الحظت املحاكم أن حالة
العاملني لحسابهم الخاص قد استخدمت إلخفاء عالقة عمل،
فقد اعرتفت باملنصات اإللكرتونية عىل أنها صاحب العمل
وأصبح العامل مؤهلني للحصول عىل تغطية كاملة .وإن
خيار فئة ثالثة من العامل ،للعمل القائم عىل املنصة فقط،
قيد الدراسة أيضاً .وهناك قلق من احتامل أن يؤدي هذا إىل
عواقب سلبية ،مثل التحايل املحتمل عىل التنظيم اإللزامي
واملراجحة القانونية.
وبدأت التكنولوجيا الرقمية والهواتف املحمولة املتقدمة مع
إمكانياتها غري املحدودة عىل ما يبدو فيام يتعلق بنامذج
التسليم واإلنتاج الجديدة يف تغيري طريقة تقديم الخدمات.
فأصبحت الهواتف املحمولة مع ّرفات شخصية ووسيلة
لتلقي منافع الضامن االجتامعي ،وقد تجلب الطائرات
بدون طيار قريباً اإلمدادات الطبية إىل األماكن التي ال توجد
فيها بنية تحتية للنقل .ومع االعرتاف بأنه ال يوجد حل
واحد يناسب الجميع ،تجدر اإلشارة إىل الجهود املشرتكة
التي تبذلها املؤسسات والحكومات والرشكاء االجتامعيون
ومختلف أصحاب املصلحة ملعالجة التحديات بهدف تحقيق
منو شامل طويل األجل وتنمية مستدامة.
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االستجابات املمكنة يف ظل االقتصاد
الرقمي
يجب أن تتكيف برامج الضامن االجتامعي لتوسيع وضامن
التغطية الفعالة ألكرث الفئات ضعفًا يف سوق العمل ،مبا
يف ذلك العامل غري التقليدين وعامل املنصات اإللكرتونية
والعامل غري الرسميني .وللقيام بذلك ،يجب مواجهة
تحديات مسارات العمل غري املكتملة واملجزأة.
وأدخلت بعض البلدان بالفعل تعديالت عىل الربامج القامئة
عىل االشرتاكات لتعكس مسارات العمل غري املكتملة
لنسبة متزايدة من العامل .وخففت بلجيكا الحد األدىن
من العتبات لربامج التأمني االجتامعي اإللزامي لتسهيل
تغطية عامل املنصات اإللكرتونية ،بالنظر إىل عدم التوافق
بني مستويات االشرتاكات املطلوبة للتغطية الكاملة
وقدرة هؤالء العامل الفعالة عىل تحقيق هذه املستويات.
وتتوخى حلول أخرى تأجيل دفع االشرتاكات خالل األزمات
االقتصادية ،وانقطاعات فرتات دفع االشرتاكات ،واستخدام
نطاقات الدخل الواسعة لتحديد مستويات دفع االشرتاكات.
وميكن أن تؤدي املخططات الطوعية أيضاً دورا ً يف استكامل
املخططات اإللزامية .ومع ذلك ،هناك خطر االختيار
السلبي ،حيث أن العامل األكرث تعرضاً للمخاطر لديهم
أكرب الحوافز لالنضامم ،مام يجعل من الصعب التشارك يف
تحمل املخاطر .وبالتايل ،فقد أثبت توسيع التغطية من
خالل الخطط اإللزامية التي تشمل العامل ذوي القدرات
األقل مساهمة أنه أكرث فعالية من حيث التغطية والكفاية.
وهذا يسمح بشكل أفضل بالتشارك يف تحمل املخاطر،
وبالتايل تعزيز االستدامة املالية ألنظمة الضامن االجتامعي.
ويف بعض الحاالت ،يتطلب ذلك إعانات حكومية أو إدخال
فئات مساهمة متباينة.
ويعد التنفيذ الفعال إلمكانية نقل مساهامت الضامن
االجتامعي املستحقة خطوة مهمة نحو ضامن حامية أفضل.
ويف الواقع ،تتطلب سوق العمل متعدد األوجه واملجزأة
مع مستويات عالية من دوران املوظفني ،وانقطاع الوظائف
والوظائف متعددة أصحاب العمل ،الحفاظ عىل األهلية
طوال الحياة املهنية بأكملها.
وتعد قابلية التشغيل أيضاً محركاً أساسياً لتوسيع التغطية
بالحامية االجتامعية .وهذا يعزز حرية حركة العامل مع
تسهيل الوصول إىل سوق العمل ملن هم يف أمس الحاجة
إىل الدعم .ويف هذا الصدد ،اتخذت خطوات لزيادة حامية

االقتصاد الرقمي

العامل املهاجرين وأرسهم من خالل اتفاقات ثنائية
ومتعددة األطراف.
وطبقت بعض البلدان حلوالً مبتكرة تهدف إىل تبادل
املعلومات ذات الصلة بني املنصات ،وعاملها ،وسلطات
الرضائب ،واإلدارات املحلية ،وإدارات الضامن االجتامعي.
ويظهر هذا يف أوروغواي ،حيث يتم تكليف سائقي منصات
النقل بالتسجيل يف تطبيق عام عىل الهاتف املحمول
كرشكة صغرية لدى وكالة التأمينات االجتامعية (Banco
 )de Previsión Social – BPSوالسلطات الرضيبية قبل
السامح لهم بالعمل عىل منصة النقل.
ويزداد تآكل القاعدة الرضيبية املحتملة حيث أصبح العامل
بال حدود مع زيادة الرقمنة .وتقدر منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي أن نسبة عائدات رضيبة الرشكات
العاملية املفقودة بسبب الرقمنة ترتاوح بني  4و 10يف املائة.
ولسد الثغرات التي تسمح للمؤسسات متعددة الجنسيات
واملنصات اإللكرتونية بتحويل األرباح إىل الواليات القضائية
حيث يكون النظام الرضيبي أكرث مالءمة لألعامل ،يلزم وجود
نظام فعال لتبادل البيانات والتنسيق األفقي .ويف الواليات
املتحدة ،يجب أن ترسل املنصات اإللكرتونية معلومات حول
الدخل املكتسب أعىل من حد معني للدخل إىل السلطات
الرضيبية .ولدى فرنسا قانون مشابه ،حيث يتعني عىل
املنصات اإللكرتونية تزويد اإلدارة الرضيبية مبعلومات مفصلة
سنوياً عن دخل املنصة إذ تجاوز حد معني.

وتنطوي إحدى طرق تقليل األعباء اإلدارية للعاملني يف
منصة إلكرتونية وزيادة االلتزام باالشرتاكات يف نفس الوقت
عىل مركزية تحصيل االشرتاكات .وأدخلت هذه اآللية يف
بعض البلدان عىل أساس طوعي .ويف سنغافورة ،تقوم
بعض املنصات اإللكرتونية بنقل التربعات طوعاً إىل مؤسسة
الضامن االجتامعي .ويف فرنسا ،يجوز للعاملني يف املنصات
أن يأذنوا لها بإصدار إقرارات حول الدخل أو رأس املال
وكذلك تحويل االشرتاكات إىل وكاالت التأمني االجتامعي
نيابة عنهم .ويف بلدان أخرى ،مثل سويرسا ،قد تقوم
املنصات تلقائياً بتحويل االشرتاكات االجتامعية والرضائب
إىل الهيئات العامة املعنية.
وميكن أن تسهل املبادرات الخاصة أيضاً توسيع التغطية
بالحامية االجتامعية .ففي إيطاليا ،تقدم مؤسسة
 ، DocServiziوهي تعاونية من العامل لحسابهم الخاص،
مجموعة واسعة من الخدمات واملنافع لفائدة الرشكات
التابعة لها .وتقدم االستحقاقات ،مبا يف ذلك يف حالة املرض
واألمومة والبطالة ،عند دفع رسوم االشرتاك والدفع عىل
أساس املبيعات الشهرية لفائدة الرشكات التابعة .ويف
الدمنارك ،بدأ رسيان أول اتفاق جامعي فريد يف العامل بني
منصة إلكرتونية وفرع محيل لنقابة عاملية ، Uniglobal،يف
عام  .2018ويعترب عامل املنصة مبثابة موظفني وتضمن لهم
دفع استحقاقات يف حسابات مدخرات التقاعد وإمكانية
الحصول عىل إجازة مرضية مدفوعة األجر.
وميكن أن تقدم رشكات التأمني الخاصة منتجات مصممة
خصيصاً لعامل املنصات اإللكرتونية .ويف إحدى الحاالت

التعليم والتدريب
مدى الحياة
ضروريان للتكيف مع
االقتصاد الرقمي
واالزدهار فيه.
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التجريبية ،عقدت رشكة تأمني كربى رشاكة مع خدمة تاكيس
عىل منصة إلكرتونية يف أوروبا لتزويد السائقني بإمكانية
الحصول عىل اإلجازات الوالدية وتعويضات املرض واإلصابة
وبدالت الوالدة .وعىل الرغم من النطاق املحدود ملثل هذه
التطورات  -مقارنة بربامج الضامن االجتامعي اإللزامية -
فإن مثل هذه املبادرات تقر بوجود وعي متزايد بأهمية سد
الفجوات يف التغطية.
ويف عامل يسوده تغري رسيع يف متطلبات املهارات ،يعد
التدريب املهني والتعلم مدى الحياة رضوريني لتمكني
العامل من البقاء نشطني واالنتقال بسهولة بني مختلف
الوظائف واملهن والقطاعات .ويف هذا السياق ،يعد تصميم
وتنفيذ التدخالت الفعالة يف مجال السياسات التي تشمل
تأهيل عىل وجه
الفئات األكرث ضعفاً واألقل مهارة واألقل ً
الخصوص أمرا ً أساسياً لضامن املشاركة الكاملة وإدارة انتقال
سوق العمل .ومن األمثلة عىل املامرسات الجيدة الصني
حيث يحق للعامل املنتسبني إىل تأمني ضد البطالة ملدة
ثالث سنوات عىل األقل الحصول عىل إعانة مالية لتطوير
املهارات مبجرد الحصول عىل شهادة التأهيل املهني املعرتف
بها أو شهادة تقدير املهارات املهنية .ويف غامبيا ،أطلقت
مبادرة غامبيا من أجل املرأة ( )WIGبرامج تدريب عىل

58

 10تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي 2019 -

املهارات وبناء القدرات للشابات يف الخياطة والنسيج .ومن
املتوقع أن متكن هذه املبادرة اآلالف من الفتيات ،خاصة يف
املجتمعات الريفية.
ويف سنغافورة ،تغطي إعانة  SkillsFutureامل ُع َّززة يف
منتصف الحياة املهنية ما يصل إىل  90يف املائة من رسوم
الدورات الدراسية ألكرث من  8000دورة تدريبية مع ّينة،
وتٌدفع للسنغافوريني الذين يبلغون من العمر  40عاماً أو
أكرث لتشجيعهم عىل زيادة مهاراتهم يف منتصف حياتهم
املهنية وصقلها .ويف عام  ،2019أدخلت هونغ كونغ (الصني)
تحسينات عىل نظام لتكنولوجيا املعلومات من أجل معاقي
البرص ،والسيام الذين يحتاجون إىل تكنولوجيا املعلومات
عالية األداء ألغراض الدراسة أو العمل.
والتدريب عىل أشكال العمل التقليدية ليس أقل أهمية.
ففي تركيا ،قدمت السلطات الرتكية بالتعاون مع الحكومة
األملانية واملنظامت الرشيكة املحلية دورة تدريبية لالجئني
والسكان املحليني .وقد مكن هذا العديد من الالجئني
عىل وجه الخصوص من اكتساب مهارات التجارة اليدوية
ووضع هذه املعرفة موضع التنفيذ يف املؤسسات الصغرية
واملتوسطة.

االقتصاد الرقمي

ابتكار :سد الفجوة الرقمية من خالل تعزيز املهارات الرقمية
أنشأت بلجيكا صندوقاً يف عام  2017لالستثامر يف املهارات املستقبلية لعاملها ومواطنيها الشباب .ويهدف صندوق
املهارات الرقمية يف بلجيكا إىل سد الفجوة الرقمية املرصودة من خالل تعزيز املهارات الرقمية.

ومن خالل توفري مبلغ  18مليون يورو مبديئ عىل مدار فرتة ثالث سنوات ،سيمول الصندوق مشاريع تركز عىل
تطوير الكفاءات الرقمية يف صفوف األطفال والشباب والبالغني الضعفاء الذين تقل أعامرهم عن  30عاماً.

و ُحددت أهداف الصندوق من خالل إدراك ولع األجيال الشابة بالتكنولوجيات الجديدة عىل وجه الخصوص من
ناحية ،ومن خالل االعرتاف بأنهم يف كثري من األحيان ال ميلكون الوسائل املالية لتطوير مواهبهم يف هذا املجال
املهم ،من ناحية أخرى.

وبالنسبة للمواطنني اآلخرين ،أصبح من املهم بشكل متزايد ،بل وأسايس ،أن يكون الفرد قادرا ً عىل التواصل بسهولة
مع الوكاالت العامة وموردي الخدمات باستخدام األدوات الرقمية ،مثل الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية.
ويف مكان العمل ،أو حتى يف صفوف الباحثني عن عمل ،هناك حاجة واضحة إىل إجراء اتصاالت شخصية ومشاركة
املعلومات والتواصل بشكل عام.

لذلك يهدف الصندوق إىل اتخاذ خطوة نحو منح جميع أفراد املجتمع املساواة يف فرص تطوير ،املهارات الرقمية
األساسية الالزمة عىل األقل للمشاركة الفعالة يف املجتمع.

وسوف متتد تنمية املهارات لتشمل قضايا األمن عرب اإلنرتنت وحتى تعلم مهارات الرتميز األساسية .وقد يكون من املمكن أيضاً تطوير
كفاءات أعمق للمواهب الشابة املختارة لتلبية طلب صاحب العمل وأيضاً لألفراد الذين لديهم طموح وإمكانية أن يصبحوا رواد أعامل
يف املجال الرقمي.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
أصبحت معرفة التحديات والفرص املتاحة لربامج الضامن االجتامعي املرتبطة باالنتقال إىل االقتصاد الرقمي أكرث دقة .وتشمل
الرسائل الرئيسية لواضعي السياسات ومسؤويل الضامن االجتامعي ما ييل:

من الرضوري أن تتكيف برامج الضامن االجتامعي لتوفري التغطية يف ظل ظروف
مختلفة يف حياة األفراد العملية.

تعد قابلية النقل ،التي ت ُع َّرف بأنها قدرة الفرد عىل نقل تاريخ عمله ومساهامته بالكامل عرب
الوظائف والسلطات القضائية ،عامالً رئيسياً يف متكني التغطية املستمرة.

ينبغي تكييف األطر القانونية والنامذج املالية مع أشكال العمل الجديدة لتمكني الوصول
الفعال إىل حامية الضامن االجتامعي الكافية واملستدامة.

من الرضوري إجراء استثامر كبري يف التعليم و(إعادة) تدريب املهارات ،إلعداد القوى
العاملة يف املستقبل ودعم العامل من خالل تعطيل سوق العمل.
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انخفاض العاملة النموذجية

 1من 3

 1من 3

معدل العاملني لحسابهم الخاص أو املستقلني يف
الواليات املتحدة

معدل العاملني لحسابهم الخاص أو العاملني املستقلني
بواسطة منصات األقران اإللكرتونية يف أسرتاليا

املصدر :مكتب الواليات املتحدة لإلحصاءات العاملية ()2015

املصدرwww.news.com.au :

املهارات الجديدة

 1مليون

95%

الطلب املتوقع من املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات
عىل سوق العمل يف االتحاد األورويب يف عام 2020

يعتقد جميع العامل يف الواليات املتحدة تقريباً أن تنمية
املهارات مسألة مهمة ملواصلة العمل

املصدر(2016) Friedrich-Ebert-Stiftung :

املصدر :مؤسسة أكسنترش ()2017

مستقبل العمل

5%
من الوظائف الحالية

60%
من املهن

يف عام  ،2019كل وظيفة من عرشين وظيفة قامئة معرضة
لخطر أمتتتها بالكامل باستخدام التكنولوجيات الحالية

بحلول عام  ،2050قد تخضع  30%من املهام ذات الصلة
بنسبة  60يف املائة من املهن إىل األمتتة

املصدر(2017) www.mckinsey.com :

املصدر(2017) www.mckinsey.com :
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التحـــدي 8
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أوجه عدم املساواة طيلة الحياة

متكن برامج الضامن االجتامعي إعادة توزيع الدخل ،والحفاظ عىل الطلب االقتصادي،
ودعم النمو االقتصادي املتوازن .كام أنها تساهم يف معالجة أوجه عدم املساواة
الهيكلية ،مثل عدم املساواة بني الجنسني أو عدم املساواة يف الوصول إىل فرص سوق
العمل ،وكذلك الحواجز االجتامعية الجغرافية ،وبالتايل فهي تساعد عىل تعزيز التامسك
االجتامعي .ومن خالل معالجة أوجه عدم املساواة ،تُ كّن برامج الضامن االجتامعي
األفراد من تخفيف املخاطر وتحقيق إمكاناتهم بشكل كامل مدى الحياة .ومع ذلك،
عىل الرغم من متديد تغطية الضامن االجتامعي ،فقد ازدادت التفاوتات عىل مستوى
العامل .وللتصدي لجميع أشكال عدم املساواة ،ينبغي أن تركز التدخالت عىل مراحل
مختلفة من املخاطر ،وإرشاك مختلف أصحاب املصلحة ،كام ينبغي أن تكون استباقية.

شهدت فجوة الدخل بني البلدان تقلصاً عىل نطاق عاملي.
ويف الوقت نفسه ،تزايد عدم املساواة يف داخل البلد .وهذا
أمر مثري للقلق بالنظر إىل أن عدم املساواة داخل البالد،
والذي يتصف يف الغالب برتكيز متزايد للرثوة ،يخلق تصورا ً
للظلم املتزايد يف املجتمع وميثل تهديدا ً للتامسك االجتامعي
والنمو االقتصادي .ويف بعض البلدان ،أدى انعدام املساواة
املتزايد إىل احتدام االضطرابات املدنية ووضع تحديات أمام
النظام السيايس .وهناك مطلب مشرتك يتمثل يف قيام الدولة
بدور أكرب يف إعادة توزيع الدخل ،من خالل النظام الرضيبي
الوطني وبدعم من نظام الضامن االجتامعي.

التحديات التي تقف أمام التامسك
االجتامعي

تتنوع العوامل التي تحرك انعدام املساواة يف املجتمع .ومن
أجل الحد من آثارها وتخفيفها بشكل فعال ،من املهم فهم
هذه العوامل املختلفة .وأحد العوامل املحركة الرئيسية
هو سوق العمل املتغري ،والذي أدى إىل تباين متزايد
يف املسارات الوظيفية ونواتجها .وعىل الرغم من النمو
االقتصادي العاملي اإليجايب الذي شهدته العقود األخرية،
فإن العاملة يف االقتصاد غري الرسمي ال تزال هي القاعدة
يف غالبية البلدان ،يف حني أن العاملة يف أشكال العمل غري
النموذجية تتزايد يف االقتصادات األكرث تقدماً.
وهناك تفاوت كبري يف عدد ساعات عمل األفراد .إذ يعمل
أكرث من واحد من كل ثالثة عامل عىل مستوى العامل
بانتظام أكرث من  48ساعة يف األسبوع ،يف حني أن  20يف
املائة أخرى من القوى العاملة العاملية تعمل يف وظائف
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بدوام جزيئ .وبالتايل ،فإن أكرث من نصف القوى العاملة
العاملية ال يعمل يف إطار النطاق "القيايس" الذي يرتاوح بني
 35و 48ساعة من العمل يف األسبوع .ويؤثر هذا بشكل
خاص عىل فئتي العامل الشباب والنساء ،اللتني متثالن
املجموعات التي تكون يف الغالب أقل قدرة عىل إدارة حالة
عدم اليقني والصدمات االقتصادية.

تستهدف ضمنياً الفئات االجتامعية التي من املرجح أن
تتأثر بهذه املخاطر .وثانياً ،ينبغي أن تقدم منافع وخدمات
تستهدف رصاحة الفئات الضعيفة أو املحرومة .وقد تكون
هذه الفوائد مصممة أو موجهة نحو من يستفيدون أكرث
من غريهم (عىل سبيل املثال من خالل وضع رشوط فيام
يتعلق باملوارد أو الحد األدىن من املنافع).

وهناك أيضاً أشكال أخرى من عدم املساواة التي تعد
شواغل ال تقل أهمية عن السابقة ،فعىل الرغم من
تقلص الفجوة القامئة بني الجنسني نوعاً ما ،ال تزال هناك
اختالفات غري مربرة يف معاملة النساء .ويف مكان العمل،
تستمر املامرسات التمييزية ،مثل انخفاض الرواتب مقارنة
بالرجال يف نفس الوظيفة ،والعقود األكرث خطورة ،وهيمنة
الذكور عىل الوظائف العليا .وهذا التحيز لصالح الرجال
يرتجم إىل انخفاض استحقاقات املعاش التقاعدي ونتائج
الصحة العقلية أسوأ بالنسبة للمرأة يف املتوسط .وقد يكون
الحصول عىل املنافع والخدمات أكرث صعوبة بالنسبة للنساء.

وميكن أن يهدف متويل النهج القامئة عىل االشرتاكات أيضاً
إىل الحد من أوجه عدم املساواة .وعىل سبيل املثال ،بالنسبة
للعامل ذوي الدخل املنخفض ،ميكن فقط خصم املساهامت
من الدخل الذي يفوق عتبة مع ّينة مع مراعاة جميع
اإليرادات لغرض حساب املنافع .ويف الوقت ذاته بالنسبة
للعامل ذوي الدخل األعىل ،ميكن رفع الحد األقىص الذي ال
تخصم فيه املساهامت ،وتحديد الحد األقىص للمنافع.

ويف حني أُحرز بعض التقدم يف عالج األشخاص الذين يعانون
من إعاقة معرتف بها ،ال يزال هناك متييز واسع النطاق ضد
من يعانون من مشاكل الصحة العقلية .ورغم التقدم ،فإنه
ال تزال هناك صلة قوية بني اإلعاقة وخطر الفقر .ويستمر
التمييز العنرصي (عىل سبيل املثال ضد السكان األصليني
وبعض فئات املهاجرين) ،وما زالت الحقوق املكتسبة
ملجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري
الهوية الجنسانية حقوقاً هشة.

االستجابات املمكنة لدعم التامسك
االجتامعي
ال تشهد أوجه عدم املساواة الهيكلية يف املجتمع عادة تغريا ً
كبريا ً ورسيعاً ،ولكن بإمكان أنظمة الضامن االجتامعي أن
تقدم مساهامت ميكنها أن تساهم بقوة يف معالجة أوجه
عدم املساواة .وليك تكون الربامج والخدمات أكرث فاعلية،
يجب تصميمها ومتويلها عىل نحو يعالج أسباب انعدام
املساواة وآثاره عىل حد سواء .ونظرا ً لتغري طبيعة املخاطر،
يتعني عىل مؤسسات الضامن االجتامعي أن تراعي هذا
التغيري يف أساليب تدخلها.
وينبغي أن تكون استجابة أنظمة الضامن االجتامعي ذات
ح ّدين .أوالً ،ينبغي أن توفر منافع شاملة وكافية ملواجهة
احتامالت التعرض ملخاطر ذات الصلة بدورة الحياة وسوق
العمل (مثل الشيخوخة والوالدة واإلعاقة والبطالة) والتي
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وقد تكون العوامل التي تساهم يف عدم املساواة معقدة
ومتعددة األبعاد ،وقد يكون لها دور أيضاً من يف عدم
املساواة يف الدخل .وغالباً ما تتضمن االستجابات يف هذا
الصدد تحسني إمكانية الوصول إىل الخدمات (مثل الصحة
والتعليم وفرص العمل والدعم االجتامعي) وتحسني جودة
هذه الخدمات.
إعطاء األولوية للمنافع الشاملة .ميكن أن يكون الرتكيز عىل
وضع مستويات معقولة من املنافع الشاملة فعاالً من حيث
تحقيق أهداف السياسات وعىل املستوى اإلداري .وعىل
سبيل املثال ،يوفر املعاش األسايس األدىن مبعدل ثابت دعام
هاما للجميع ،كام يقلل أيضا من أوجه عدم املساواة .وميكن
للتدابري املستهدفة أن تكمل مثل هذا اإلطار لتوفري املزيد
من الدعم التي ال ميكن للبلدان تحملها إذا كانت شاملة.
وعىل سبيل املثال ،فإن منحة املسنني التي وضعتها جنوب
إفريقيا لتقليل عدم املساواة يف الدخل بشكل كبري ،أدت إىل
انخفاض ملحوظ يف أوجه التفاوت ،إذ أنها خفضت معامل
جيني من ( 0.77بدون منح) إىل ( 0.60مع املنح).
تحسني تدابري الوقاية السيام يف مجال الصحة .كانت
سياسات الصحة العامة األوىل عبارة عن تدابري وقائية بشكل
أسايس (تحسني املرافق الصحية وحمالت التطعيم الجامعي،
والحصول عىل مياه الرشب والرصف الصحي ،وتحسني
النظافة العامة واعتامد تدابري ملكافحة التلوث ،وما إىل
ذلك) .وباإلضافة إىل كون هذه التدابري فعالة للغاية يف الحد
من الوفيات ،فإنها فعالة من حيث التكلفة.
وقد ركز تطوير العديد من النظم الصحية بشكل أكرب

العمل مع أصحاب املصلحة اآلخرين .عند تنفيذ الربامج،
من املهم تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق توافق بني
اآلليات التحفيزية والتأكد من أداء أصحاب املصلحة
مسؤولياتهم يف املجاالت التي يتمتعون فيها بالكفاءات
املطلوبة .وهذا يعني أن إدارات الضامن االجتامعي ينبغي
أن تعمل مع أرباب العمل والنقابات واملنظامت غري
الحكومية وكذلك مع الدوائر الحكومية والحكومات املحلية
ويجب أن تسعى جميع االسرتاتيجيات الوطنية ،وحتى
الدولية ،إىل أن تكون متناسقة وأن تعامل جميع األشخاص
بطريقة منصفة تستند إىل قرارات شفافة وقامئة عىل
الحقوق  .وسيؤدي هذا إىل زيادة الثقة يف نظام الضامن
االجتامعي ،وبالتايل تعزيز قدراته عىل معالجة أوجه عدم

التامسك االجتامعي

عىل عالج األعراض (نظرة عالجية) مع التغايض نسبياً عن
األسباب الكامنة (نظرة وقائية) ،مثل حالة مرض السكري.
وإضافة إىل أن هذا النهج غري قابل لالستمرار ،فإنه ال يزيد
من رفاهية املجتمع ،بل يزيد من عدم املساواة .ومع ذلك،
هناك اتجاه مشجع يتمثل يف االستجابات االستباقية للعديد
من األنظمة لتزايد حدوث األمراض غري السارية .وعىل سبيل
املثال ،يتضمن برنامج  SOCSOللفحص الصحي يف ماليزيا
حملة توعية عامة وبرنامجاً وفح وقايئ .ويهدف برنامج
معهد الضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية التابع
ملوظفي الدولة يف املكسيك (Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 )– ISSSTEإىل الوقاية من السمنة والحد منها ،مع الرتكيز
عىل التغذية املتوازنة والتامرين البدنية.

املساواة ودعم التامسك االجتامعي.
الرتكيز عىل الفئات الضعيفة من السكان .تقر برامج
الضامن االجتامعي املتمحورة حول املستخدم بأن جميع
األفراد واملجموعات السكانية لديهم احتياجات محددة.
ومن خالل فهم أفضل للمخاطر التي يواجهها األفراد
والجامعات ،وتحديد احتياجات الناس بشكل كامل ،ميكن
تصميم االستجابات املناسبة .وعىل سبيل املثال ،تتضمن
التدابري املتخذة للتغلب عىل أوجه عدم املساواة الهيكلية
املوجودة يف العديد من املجتمعات والتي تزيد من حرمان
الفئات الضعيفة ،وضع منافع لفائدة العامل الريفيني
واإلجازات الوالدية وحامية حقوق الضامن االجتامعي
املستحقة للعامل املهاجرين وضامن قابلية نقلها.
وإن الوصول عىل نطاق أوسع إىل برامج الضامن االجتامعي
يجعل املجتمع أكرث شمولية ،مام يقلل من ضعف بعض
الفئات السكانية  ،وبالتايل يعزز التامسك االجتامعي .ومن
األمثلة عىل ذلك املراكز الصحية التي أنشأتها وكالة السالمة
والصحة املهنيتني الكورية ( )KOSHAلتوفري الرعاية ألكرث
الفئات ضعفاً.
قضايا التمويل .ال ميكن تقديم منافع كافية إال بقاعدة
متويل كبرية .ومن املهم توسيع هذه القاعدة التي يقوم
عليها متويل الضامن االجتامعي نتيجة لركود األجور
الحقيقية بشكل خاص فيام يخص املهن ذات األجور
املنخفضة ،وتحول الرثوة خالل العقدين األخريين من

يمكن للضمان
االجتماعي بل
ويجب أن يؤدي
دوره في الحد من
جميع أشكال عدم
المساواة
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العاملة إىل رأس املال ،ونشأت الرشكات الرقمية الضخمة
التي ميكن أن تنقل األرباح بسهولة إىل بيئة رضيبية
منخفضة ،وحتى حالة التوظيف املتنازع عليها أحيانًا
للعاملني يف املنصات عرب اإلنرتنت .وينبغي إيالء اعتبار أكرب
للمساهامت التي ميكن تقدميها عن طريق الرضائب العامة
أو رضيبة املبيعات أو غريها من التدابري املحددة واملعنية.
وهيكل االشرتاكات يف الضامن االجتامعي مهم أيضاً  -ففي
الربازيل مثالً ،تعتمد معدالت اشرتاكات املوظفني عىل
مستوى املرتب (من  8يف املائة بالنسبة لذوي للدخل األدىن
إىل  11يف املائة بالنسبة لذوي للدخل األعىل) ،مام يشكل
إجرا ًء فعاالً إلعادة التوزيع.
اإلسكان ورعاية األطفال .اإلسكان هو مجال من مجاالت
السياسة العامة أدى فيه الضامن االجتامعي حتى اآلن
دورا ً محدودا ً ،ولكن من املرجح أن يتغري هذا الوضع .ففي
السنوات الـ  25املاضية ،ارتفعت أسعار املنازل بأكرث من ثالثة
أضعاف معدل الدخل املتوسط يف العديد من االقتصادات
املرتفعة الدخل .وعالوة عىل ذلك ،نظرا ً لتزايد االهتامم
بنوعية بعض املساكن املستأجرة الخاصة ،فإن استثامر أموال
احتياطي الضامن االجتامعي يف اإلسكان االجتامعي ميثل
ظاهرة متنامية .وللتخفيف من املخاطر واالستثامر يف رأس
املال البرشي عىل مدار دورة الحياة ،تتمثل إحدى الخطوات
الرئيسية يف منح جميع األرس التي لديها أطفال إمكانية
الحصول عىل سكن الئق ميسور التكلفة.
وإنه ليس من السهل كرس حلقة الفقر بني األجيال،
وغالباً ما يكون تحقيق مطالب الحراك االجتامعي الصاعد
مستحيالً .ولهذا السبب اكتسب التدخالت التي تستهدف
أكرث الفئات ضعفاً منذ سن مبكرة أهمية .وإذا كان من
املفرتض أن مسار الحمل الجيد والصحة الجيدة يف مرحلة
الطفولة رشطان أساسيان لصحة جيدة يف املستقبل  ،فيجب
الوفاء برشوط أخرى :طفولة آمنة ،ونظافة جيدة للطعام،
والوقاية من األمراض ،ومامرسة نشاط بدين كاف  ،وخلق
بيئة صحية وتعليم جيد.
ويف جميع األوقات ،ينبغي أن يكون تصميم السياسات
االجتامعية وتنفيذها متسقني ،مع التنسيق والتواصل

66

 10تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي 2019 -

الفعالني بني مختلف أصحاب املصلحة .وتقدم رعاية الطفل
مثاالً مفيدا ً .وبعض البلدان ،يف ظل عدم وجود هياكل
عامة ميكن الوصول إليها لرعاية الطفل ،فإن التكلفة
العالية لرعاية الطفل يف القطاع الخاص تزيد من عدم
املساواة بينام تشكل عقبة أمام استئناف نشاط املرأة.
وقد يؤدي هذا ،عىل سبيل املثال ،إىل انخفاض يف الدخل
املكتسب ،واشرتاكات الضامن االجتامعي املدفوعة ومقدار
االستحقاقات القامئة عىل االشرتاكات يف املستقبل .ومن بني
التدابري التي ميكن أن تثبت فعاليتها هي إجازة األمومة أو
األبوة وحامية الوظيفة .ويف حني أبلغ  40بلدا ً فقط يف عام
 1994عن وجود آلية إلجازة األبوة  ،فبحلول عام ،2015
قدمت استحقاقات إجازة األبوة يف  94بلدا ً من أصل 170
بلدا ً كانت تتاح بيانات بشأنه.
السياسات االجتامعية املتكاملة .يف العديد من البلدان ،مل
يتحقق بعد هدف دمج السياسات االجتامعية ،مبا يف ذلك
سياسات الضامن االجتامعي ،يف نظام متكامل .وينبغي
النظر يف آثار مختلف برامج الضامن االجتامعي بشكل كيل.
وعىل سبيل املثال ،ميكن أن يكون للتأمني ضد البطالة آثاراا ً
إيجابية عىل وضع األشخاص الذين يعانون من مشاكل
الصحة العقلية ،وميكن أن يكون لدخل التقاعد آثارا ً إيجابية
عىل األرس املعيشية .وعىل سبيل املثال ،خفض املعاش
التقاعدي الشامل للشيخوخة يف جورجيا من فقر األطفال
بنسبة  69يف املائة .ويجب مراعاة أن اإلصالحات قد تخلق
"فائزين وخارسين"  .وعىل سبيل املثال ،يجب أن تراعي
الزيادة يف سن التقاعد العادية األفراد الذين ميارسون مهناً
شاقة بدنياً وذهنياً .ويف فرنسا ،يعتمد الحق يف االستحقاقات
التقاعدية الكاملة عىل طول مدة الخدمة والعمر ،مام
يسهل ،عند االقتضاء ،التقاعد املبكر من هذه املهن.
وبالنسبة للغالبية العظمى من السكان ،تعمل اإلدارة
اإللكرتونية عىل تحسني إمكانية الوصول إىل الخدمات
وتجاوز الحواجز الجغرافية وتحسني فعالية وكفاءة تصميم
الربامج املتكاملة وتنفيذها .ومع ذلك ،يجب توخي الحذر
لتخفيف خطر استبعاد األشخاص الذين لديهم إمكانية
محدودة للوصول إىل اإلنرتنت أو الذين ال يتقنون استعامل
التكنولوجيا الرقمية.

التامسك االجتامعي

ابتكار :تعزيز شمول كافة األفراد

مييل األشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية جغرافيا إىل مواجهة عدد من التحديات التي تحد من الوصول
إىل حامية الضامن االجتامعي .واملناطق النائية جغرافياً عادة ما تكون أقل تحرضا ً ،وأكرث ريفية ،وقد يكون لهذه
املجتمعات متوسط دخل منخفض ومتقلب ،ولديها إمكانية الوصول إىل البنية التحتية والخدمات العامة األقل
تطورا ً (مثل التعليم والصحة) ،ويف كثري من البلدان ،تعد هذه املناطق موطنا للشعوب األصلية التي قد يكون لها
تقاليد لغوية وثقافية متميزة مقارنة بسكان املناطق الحرضية .وعموماً ،يعاين السكان األصليون من عدد من أوجه
عدم املساواة ،مبا يف ذلك الوصم االجتامعي والتمييز ،فضالً عن استبعادهم نسبياً من فرص التنمية االقتصادية.

ولالستجابة لتحديات كهذه ،قامت اإلدارة الوطنية للضامن االجتامعي (Administración Nacional de
 )la ANSES - Seguridad Socialيف األرجنتني ،بتأسيس برنامج بعنوان الرفاه ملواطنينا (Bienestar
 ،)para Nuestra Genteلضامن مامرسة املجتمعات األصلية والريفية مامرسة كاملة لحقوقهم يف الضامن
االجتامعي من منظور متكامل.

ولتعزيز الحصول عىل منافع الضامن االجتامعي وإعالم الناس بحقوقهم ،يشتمل هذا الربنامج عىل أنشطة تروج لإلدماج
والتواصل ويقدم التدريب العميل لقادة الشعوب األصلية وأفراد مجتمعاتهم ككل .وتشمل أهداف الربنامج ما ييل:
• •متكني السكان األصليني واملجتمعات الريفية الضعيفة من مامرسة حقوقهم يف الضامن االجتامعي.
• •توفري قنوات الوصول املؤسسية التي تجعل من السهل تنفيذ اإلجراءات والحصول عىل املنافع.
• •تدريب قادة املجتمع عىل كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات واملوقع اإللكرتوين لإلدارة الوطنية للضامن االجتامعي
للحصول عىل املنافع والخدمات وطلب املعلومات.
• •تنسيق التدابري مع املنظامت العامة والخاصة ،وتوسيع وتسهيل التواصل.
• •تثمني مساهمة السكان األصليني يف الرتاث االجتامعي واالقتصادي للبالد.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
زادت التفاوتات يف املجتمع عىل الرغم من وجود أنظمة الضامن االجتامعي .ويجب أن تكون أنظمة الضامن االجتامعي املتينة
جزءا ً من االستجابة ملعالجة أوجه عدم املساواة هذه .ولضامن التامسك االجتامعي والعدالة االجتامعية بشكل أفضل ،تعترب
األمور التالية مهمة:

يجب أن يراعي تصميم برنامج الضامن االجتامعي وتنسيقه آثار عدم املساواة من
وجهات نظر متعددة.

ميكن لربامج الضامن االجتامعي مواجهة أوجه عدم املساواة الهيكلية بشكل استباقي طوال فرتة
الحياة ،مبا يف ذلك كرس حلقة الفقر بني األجيال.

ملامرسة الحق يف الضامن االجتامعي ،وهو حق انساين ،يجب مراعاة احتياجات مختلف
الفئات السكانية.

يجب توخي الحذر لتجنب إنشاء شكل جديد من أشكال عدم املساواة :الفجوة الرقمية.
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التامسك االجتامعي

عدم املساواة يف الدخل

26

 2.5مليار دوالر أمرييك

ميتلك أغنى  26شخصاً يف العامل نفس
الرثوة التي متتلكها نسبة  50%من
أفقر السكان يف العامل

الزيادة اليومية املجمعة لرثوة األفراد
الذين ميتلكون املليارات يف العامل يف
عام 2018

4%
إيرادات الرضائب العاملية املتأتية من
الرضائب عىل الرثوة يف عام 2018

املصدر :حركة أوكسفام الدولية ()2019

عدم املساواة يف رأس املال البرشي

25%
يف جميع أنحاء العامل ،يعاين طفل من
كل أربعة أطفال تقل أعامرهم عن 5
سنوات من سوء التغذية

 260مليون

 1,000يوم

التقدير العاملي ( )2018للعامل
الشباب الذي يعيشون يف فقر

لتحقيق اإلمكانات البرشية بشكل
كامل ،تعد التغذية والرعاية من املسائل
الرضورية خالل األيام األلف األوىل من
حياة الطفل

املصدر :البنك الدويل ()2019

عدم املساواة بني الجنسني

 10ترليون دوالر أمرييك
القيمة العاملية املقدرة ألعامل الرعاية
غري املدفوعة التي قامت بها النساء
يف عام 2019
املصدر :حركة أوكسفام الدولية ()2019

<20%

23%
متوسط الفجوة العاملية يف األجور بني
الرجال والنساء يف عام 2017
املصدر :هيئة األمم املتحدة للمرأة ()2017

عىل الصعيد العاملي ،تشغل أقل من
امرأة واحدة منصباً من كل خمس
مناصب مديري أعامل
املصدر :البنك الدويل ()2019
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التحـــدي 9
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املخاطر الجديدة والصدمات واألحداث املتطرفة

يف عامل تكون فيه املخاطر متعددة ومرتابطة ،أصبح من الصعب التنبؤ بتأثريات هذه
املخاطر .وميكن أيضاً أن تساعد أنظمة الضامن االجتامعي ،التي تتمثل أهدافها
الرئيسية يف االستجابة ملخاطر دورة الحياة ومخاطر سوق العمل ،يف تخفيف اآلثار
السلبية للمخاطر الخارجية الجديدة والسعي حيثام كان ذلك ممكناً ،إىل تقليل
تواترها وشدتها .وبعد صدمة ما ،متكن الحامية التي توفرها برامج الضامن االجتامعي
املجتمعات من التعايف برسعة أكرب واالستعداد بشكل أفضل لألحداث املستقبلية.

ويف حني تتعرض مناطق مختلفة عىل الصعيد العاملي
لصدمات بيئية واجتامعية وصحية وسياسية واقتصادية
مختلفة ،فإن تواتر وشدة هذه الصدمات يشهد زيادة .ويف
الوقت نفسه ،تظهر مخاطر جديدة ومصادر للصدمات
الخارجية ألنظمة الضامن االجتامعي .وتؤدي املخاطر
الجديدة والصدمات الخارجية إىل تفاقم حالة عدم اليقني
املرتبطة بدورة الحياة التقليدية ومخاطر سوق العمل التي
تغطيها أنظمة الضامن االجتامعي.

وكأساس للمامرسات الجيدة ،يجب أن تتبع مؤسسات
الضامن االجتامعي تطورات املخاطر بطريقة تدريجية ،من
خالل فرتة التخطيط والوقاية لتحديد الصدمات املحتملة
وتقليل آثارها املحتملة أوالً .وينبغي أن تكون الخطوات
التالية هي تحديد دور املؤسسة أثناء الصدمة نفسها ،وبعد
ذلك تحديد دور املتابعة .واملتابعة مهمة ألنه عىل الرغم
من أن أحداث الصدمة قد تكون قصرية املدة ،إال أن آثارها
السلبية قد تكون أطول دامئاً ،ويف بعض الحاالت تكون دامئة.

واستجاب ًة لحالة عدم اليقني املتزايدة هذه ،فإن أدوار برامج
الضامن االجتامعي يف إدارة املخاطر تتجاوز بشكل متزايد
األدوار التفاعلية (تأمني الدخل وإعادة التأهيل) واألدوار
الوقائية املرتبطة مبخاطر دورة الحياة ،وتأمني الدخل،
والصحة ،ومخاطر العاملة .وتؤكد األدلة عىل أن أنظمة
الضامن االجتامعي تواصل تطوير وتعزيز خرباتها يف إدارة
املخاطر.

التحديات الجديدة التي تواجه الضامن
االجتامعي
يف سياق عاملي يسوده عدم اليقني ،من الرضوري أن يستمر
دور برامج الضامن االجتامعي العام املتجذر يف مبادئ
التضامن والتأمني واإلنصاف .ويؤكد هذا من خالل النظر يف
عدد من املخاطر الجديدة املحتملة والصدمات التي تواجه
أنظمة الضامن االجتامعي.
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تغري املناخ والكوارث الطبيعية .سجلت األعوام األربعة
من  2015إىل  2018أعىل درجات الحرارة عىل اإلطالق،
مع توقع استمرار هذا االتجاه يف عام  .2019ويف حني أن
الزيادة يف متوسط درجة الحرارة العاملية لها آثار سلبية عىل
االقتصاد (أي تقلب أكرب يف الغلة الزراعية) ،فإن األحداث
املتطرفة لها أيضاً تأثريات كبرية عىل السكان (النتائج
الصحية ،هجرة األمراض) .واألرقام القياسية التي سجلتها
حاالت الجفاف يف أفريقيا وأسرتاليا ،والفيضانات القاتلة يف
كل من أمريكا الشاملية والالتينية وزيادة نشاط اإلعصار
يف جنوب رشق آسيا ،عىل سبيل املثال ،تؤثر جميعها بشكل
مبارش عىل صحة األرس املعيشية ورفاهيتها وسبل العيش،
وبالتايل عىل عمل برامج الضامن االجتامعي الوطنية.
وستتطلب هذه اآلثار ،عىل نحو متزايد ،استجابات متعددة
األطراف .فعىل املستوى اإلنساين ،تشري توقعات األمم
املتحدة إىل أنه سيكون هناك  250مليون مهاجر بسبب
املناخ بحلول عام  .2050وستشمل الحركات الدولية
للمهاجرين بسبب املناخ العديد من األشخاص يف سن
العمل ،مام يزيد من املطالب املحتملة عىل اتفاقات الضامن
االجتامعي الثنائية واملتعددة األطراف القامئة ،ورمبا املطالبة
بالحاجة إىل إبرام اتفاقيات جديدة عرب الحدود الوطنية.
تدهر البيئة .تشري التقديرات إىل أن عدد األشخاص الذين
يتوفون بسبب تلوث الهواء مبارشة يفوق عددهم الذي
يتوفون بسبب تدخني التبغ ،يف حني أن النطاق املحتمل
لآلثار الصحية والبيئية واالقتصادية الطويلة األجل للتلوث
البالستييك يف محيطات العامل مل يبدأ إال اآلن يف فهمه .وعىل
األرايض الزراعية ،تلوثت الرتبة بسبب مزيج من املبيدات
الحرشية واملضادات الحيوية ،يف حني أن العديد من املناطق
الحرضية والصناعية ملوثة باملعادن الثقيلة .وأصبحت اآلن
مسألة عدم استقرار املوارد املائية ونوعيتها أكرث حدة.
الصدمات االقتصادية .ينظر االقتصاد الذي يشهد دورة
حياة إىل االنقباضات عىل أنها حتمية ال مفر منها ،وقد
يكون النتشارها أبعادا ً عاملية .وبعد مرور عرش سنوات
عىل األزمة املالية واالقتصادية  ،2008/2007ال تزال األجور
الحقيقية يف العديد من البلدان أقل مام كانت عليه قبل
األزمة .وعىل الرغم من تحسن مستويات التوظيف ،فإن
العديد من الوظائف الحالية غري مستقرة أو بدوام جزيئ أو
غري نظامية .وباإلضافة إىل ذلك ،زادت أشكال العمل الحر
وغري النموذجي .وخالل الفرتة األخرية ،ظلت دخول األرس
املعيشية راكدة وزادت تكلفة السلع األساسية ،مام أدى إىل
إفقار الفئات ذات الدخل املتوسط واملنخفض .وقد أدى
ذلك إىل زيادة الطلب عىل أنظمة الضامن االجتامعي ولكنه
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أثر سلباً أيضً ا عىل قاعدة االشرتاكات التي تضمن متويل
الضامن االجتامعي.
واالقتصاد الرقمي هو صدمة تتطور ببطء من شأنها أن
تؤثر بشكل متزايد عىل أمناط العاملة وتنظيم العمل .ويف
غياب اإلصالح التنظيمي والتكيف املؤسيس ،ستستمر هذه
الظاهرة يف التشكيك يف خصائص تنظيم العمل ومتويله
ونطاقه والعديد من برامج الضامن االجتامعي .وباإلضافة
إىل أنه من املتوقع أن يزيد العمل غري النظامي ،سيصبح
العامل وعائالتهم أكرث عرضة للمخاطر من السابق.
نشأة تحديات وصدمات جديدة يف مجال الصحة .إن تزايد
حاالت األمراض غري السارية هو االتجاه العاملي .ويثري
ارتفاع مشاكل الصحة العقلية ،خاصة بني األجيال الشابة
نسبياً ،شواغل خاصة .ومن بني التطورات اإليجابية ،من
بني التطورات اإليجابية هي حقيقة أن الفرتة التي ال توجد
فيها وباء أنفلونزا تستعد للوصول إىل فرتة ال مثيل لها يف
ثالمثائة عام .ومع ذلك ،فليس من املستبعد أن يكون انتصار
الوقاية من هذا القبيل موضع تساؤل بسبب صعود الحركة
املناهضة للتطعيم ،والتي تبدو غري حساسة للمخاطر
املتزايدة التي يولدها عدم التطعيم ،وال سيام للسكان
الضعفاء مثل األطفال واملسنني واملتقدمني يف السن بشكل
كبري.
تحول سوق العمل .إن التجزؤ املتزايد للعمل والطبيعة
املتطورة ألسواق العمل وضف الزيادات يف األجور كلها تؤثر
سلباً عىل التوازن املايل لربامج الضامن االجتامعي واألمن
االقتصادي لألشخاص املشمولني وكذلك عىل رفاهية األفراد
واألرس واألرس املعيشية .ويف العديد من البلدان ،مل ينخفض
حجم القطاع غري الرسمي عىل مدى السنوات الخمسني
املاضية .وإن البطالة الجزئية تخفي أحياناً البطالة.
وغالباً ما يؤدي عدم االستقرار املرتبط بارتفاع العاملة
غري التقليدية إىل تاريخ مجزأ وغري مكتمل فيام يتعلق
باالشرتاكات ،وبالتايل انخفاض مستويات االشرتاكات التي
تحسب عليها استحقاقات املنافع .ويف بعض الحاالت ،قد
يؤدي انخفاض كثافة املساهامت إىل حرمان العامل غري
مؤهلني للحصول عىل حقوق االشرتاك ،مام قد يؤدي ذلك
إىل زيادة الطلب عىل برامج املساعدة االجتامعية املمولة
من الرضائب ،والتي تكون عادة أقل سخا ًء.
البيئة السياسية املتغرية .إن املستويات عدم املساواة
املجتمعية اآلخذة يف التوسع واملتزايدة تغذي عدم الرضا
املتزايد بني السكان ،مام قد يقوض اآلفاق الوطنية طويلة

املخاطر

األجل ويشجع عىل اعتامد مجموعة من الحلول الشعبية
قصرية األجل .وقد يتعارض هذا االتجاه مع مبادئ الضامن
االجتامعي املتمثلة يف الشمول والتضامن وإعادة التوزيع
واإلنصاف.

االستجابات املمكنة للتصدي للمخاطر
الجديدة
عىل الرغم من القيود التشغيلية والتمويلية والضغوط
الخارجية ،أثبتت مؤسسات الضامن االجتامعي أنها قادرة
عىل التكيف مع املخاطر ،مام يربز أن االبتكار أصبح سمة
تشغيلية أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة.
تغري املناخ والكوارث الطبيعية .يجب أن تراعي االستجابات
املؤسسية العدد املتزايد من األحداث املتطرفة التي لها آثار
مبارشة وفورية وغالباً ما تهدد الحياة (مثل الفيضانات)،
إضافة إىل األحداث التي لها آثار طويلة األجل (مثل تدهور
الحالة الصحية ،أو التشكيك يف صالحية النموذج االقتصادي
السائد) .ومثال عىل ذلك ،أصبح فصندوق االدخار الوطني
( )FNPFيف فيجي ،املعرضة بدرجة كبرية لألعاصري املدارية،
مكلفاً اآلن بتقديم املساعدة ألعضائه يف حالة وقوع كوارث
طبيعية.
وتدرس العديد من املؤسسات إعادة توازن محفظة
استثامراتها يف الصناديق االحتياطية لتقليل تعرضها للوقود
األحفوري .ويتمتع هذا التوجه مبيزة أنه يؤدي إىل زيادة

االستثامرات يف اإلسكان االجتامعي والطاقات املتجددة
والنقل العام.
الصدمات االقتصادية واملالية .تعد املنافع الشاملة مهمة
بشكل خاص لتخفيف املخاطر األساسية وضامن حامية
الفئات األكرث ضعفاً .وهناك وسيلة أخرى إلدارة االستثامر
يف صناديق احتياطي الضامن االجتامعي .ويف هذا الصدد
قد يكون من املفيد إيالء أولوية لالستثامر االجتامعي ،كام
هو الحال يف مشاريع البنية التحتية الوطنية .ويف األردن،
اتجهت مؤسسة الضامن االجتامعي نحو إعداد التقارير
بشأن التنمية املستدامة ،األمر الذي يتطلب منها تقديم
معلومات اقتصادية ومالية ،باإلضافة إىل معلومات عن
التأثري البيئي واالجتامعي ألنشطتها.
املخاطر الصحية .ميكن اعتبار زيادة انتشار األمراض غري
السارية يف السنوات األخرية خطرا جديدا ولكن أيضا مبثابة
صدمة.وإىل جانب التغيريات يف الهياكل األرسية ،فإن هذا له
آثار مبارشة عىل التكاليف بالنسبة ألنظمة الرعاية الصحية
والشخصية .واتخذ عىل الصعيد الدويل ،السيام يف ماليزيا
واملكسيك وجنوب أفريقيا والسويد ،عدد من التدابري
الوقائية التي تسعى إىل الحد من املخاطر من خالل تشجيع
اتباع نظام غذايئ صحي ومامرسة الرياضة ،وتشجيع طرق
الكشف املبكر والفحوصات الصحية الوقائية ،وتعزيز الحد
من االنبعاثات السامة والتلوث.
ويف الجزائر قام الصندوق الوطني للتأمني االجتامعي
للعاملني (Caisse nationale des assurances sociales

تخفف برامج
الضمان االجتماعي
من المخاطر وتزيد
من القدرة على
مواجهة الصدمات.
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 )des travailleurs - CNASبإجراء فحص طبي مسبق
عرب اإلنرتنت للسامح لألشخاص املؤمن والذين يعيشون يف
املناطق النائية بالحصول عىل األدوية بشكل أرسع.
وال تزال أنظمة الرعاية الطويلة األجل الرسمية نادرة نسبياً
عىل املستوى العاملي ،لذلك يعد االستثامر يف الرعاية مسألة
مهمة نظرا ً لألعداد الكبرية من األشخاص (عادة النساء)
الذين يعتنون باألقارب بشكل غري رسمي .وحتى يستفيد
مقدمو الرعاية للمسنني بالتدريب أيضاً ،يقدم معهد
الضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية ملوظفي الدولة
يف املكسيك (Instituto de Seguridad y Servicios
)Sociales de los Trabajadores del Estado – ISSSTE
دورة تدريبية متعددة الوسائط عرب بوابته االلكرتونية
العامة ،حول الرعاية باألشخاص الذين يعانون من الخرف.
وباإلضافة إىل ذلك ،هناك حاجة ملحة الستكامل الخدمات
الرسمية ،بسياسات الدعم املنزيل.
البيئة السياسية املتغرية .ينبغي أن يضمن اإلطار القانوين
التنظيمي واملؤسيس ملؤسسة الضامن االجتامعي درجة
من االستقاللية ،بغض النظر عن التغيريات السياسية عىل
املستوى الوطني .وتقدم املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن
الحوكمة الرشيدة الدعم للمؤسسات يف هذا املسعى.
وتحدد املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن استثامر صناديق
الضامن االجتامعي هي أيضاً ،الهياكل الرئيسية واالستجابات
الواجب اعتامدها يف حالة فرض بعض االستثامرات يف
الصندوق االحتياطي ملؤسسة الضامن االجتامعي.
وعالوة عىل ذلك ،ميكن للتواصل اإليجايب واألفضل أن
يساعد األفراد عىل فهم الضامن االجتامعي بشكل أفضل
وأن يدركوا قيمته ،مام يشكل وسيلة ملكافحة الرؤية
السلبية التي قد يكون لدى الجمهور ملؤسسات الضامن
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االجتامعي .والحد من وصمة العار الشخصية املرتبطة يف
كثري من األحيان بالحصول عىل منافع.
األحداث املتطرفة أو الصدمات .يف الحاالت التي قد تتأثر
فيها البنية األساسية التقليدية بحدث أو صدمة شديدة ،من
الرضوري وجود أنظمة فعالة ومتينة لتقديم الخدمات .ويف
حني أن الخدمات اإللكرتونية مهمة وميكن تعزيزها غالباً يف
حالة حدوث أزمة ،يجب ضامن استمراريتها يف حالة انقطاع
التيار الكهرباء وشبكة االتصاالت ،ومنع فقدان البيانات أو
قرصنتها .وتحدد ااملبادئ التوجيهية لإلسيا بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املامرسات الجيدة الواجب اتباعها يف
هذا الصدد.
ومع زيادة اعتامد الضامن االجتامعي عىل الحلول الرقمية
لجميع جوانب تنفيذ مهمته ،سيكون من الرضوري يف حالة
انقطاع التيار الكهربايئ ،توفري مصادر بديلة ،مثل املولدات
الكهربائية وقنوات االتصاالت الساتلية أو الالسلكية .ويجب
وضع خطط صارمة الستمرارية العمل وترتيبات آمنة
للبنى التحتية الحيوية ،مبا يف ذلك خطط وحلول باستخدام
األساليب والتدابري التي مل تعد سائدة.
ويجب أن تتضمن االستجابة للصدمات واملخاطر الناشئة
عددا ً من التدابري املنسقة وإرشاك مختلف أصحاب
املصلحة .ويجب تحديد املسؤوليات واألهداف من البداية.
وعندم حدوث صدمة بالفعل ،من املهم أن تتجنب
االستجابات ازدواجية الجهود وإهدار املوارد .وقد تكون
هناك حاجة أيضاً إىل تصميم تدابري مخصصة لالستجابة
لبعض اآلثار املحددة للصدمات .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة
إىل أن االستجابات الفعالة للصدمات ستتطلب عاد ًة بعدا ً
تفاعلياً لتلبية االحتياجات العاجلة ،وبعدا ً وقايئ للحد من
املخاطر املستقبلية وتخفيف حدة اآلثار.

املخاطر

ابتكار :مؤسسات الضامن االجتامعي والواقع الجديد للمخاطر
تعمل مؤسسات الضامن االجتامعي عىل تكييف مزاياها وخدماتها وعملياتها اإلدارية لتعكس الواقع الجديد
للمخاطر.

تغري املناخ
األرجنتني .أصبحت العواصف الرعدية والفيضانات وحرائق الغابات متواتر بشكل كبري ،وللحد من األثر االقتصادي
ملثل هذه األحداث ،نص عدد من املراسيم عىل مضاعفة مؤقتة للمساعدات األرسية ،واستحقاقات البطالة ومعاشات
التقاعد للفئات الضعيفة اجتامعياً املترضرة بشدة من هذه الظواهر الطبيعية.
الربازيل .يوفر برنامج املنح الخرضاء ( )Bolsa Verdeمساعدات للفئات الضعيفة برشط أن يعتمدوا سلوكاً ونشاطاً
اقتصادياً داعامً للبيئة ،مثل الحفاظ عىل الرتبة واملياه.
دعم مؤقتاً ،عىل سبيل املثال يف شكل مساعدات مالية أو معاش تقاعدي
الفلبني .يوفر نظام الضامن االجتامعي ً
مقدماً ،للمترضرين من األعاصري.

إدارة املخاطر
تطورت الخربات يف إدارة املخاطر بشكل كبري داخل مؤسسات الضامن االجتامعي بفضل الدعم املقدم من خالل األقسام املخصصة
إلدارة املخاطر يف املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن الحوكمة الرشيدة واملبادئ التوجيهية املشرتكة بني اإليسا ومنظمة العمل الدولية
بشأن العمل اإلكتواري من أجل الضامن االجتامعي .وينعكس ذلك يف الوظائف املخصصة يف إدارة املخاطر ،وعملية إدارة املخاطر
املوثقة واملراقبة ،ووضع سجالت تحدد الجهات التي تتحمل املخاطر ،واشرتاك أصحاب املصلحة يف هذه العملية.
وتشمل بعض األمثلة تنفيذ اإلدارة املتكاملة للمخاطر يف برنامج التأمني الصحي االجتامعي الوطني يف إندونيسيا؛ وبرنامج
 StartSAFEيف ماليزيا ،وهو برنامج إلكرتوين يساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل بناء قدرات إلدارة املخاطر؛ويف أوغندا ،يوفر
نهج "إدارة املخاطر عىل مستوى املؤسسة" الذي اعتمده الصندوق الوطني للضامن االجتامعي إطارا ً إلدارة املخاطر؛ وقام املجلس
الوطني للتأمني يف ترينيداد وتوباغو بتنفيذ إطار إلدارة املخاطر بالتعاون مع املؤسسات الكاريبية األخرى.
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املخاطر

رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
تعد إدارة عدم اليقني عامالً رئيسياً عند النظر يف كيفية معالجة املخاطر الجديدة والصدمات واألحداث املتطرفة:

ميكن ،يف كثري من الحاالت ،التصدي للتحديات التي تواجه أنظمة الضامن االجتامعي
من خالل التكيف املبتكر للهياكل املؤسسية الحالية.

تعتمد قدرات أنظمة الضامن االجتامعي عىل التخفيف من آثار األحداث الخطرية بنجاح
عىل حجمها ومدتها.

يعمل تجميع املخاطر التقليدية يف برامج الضامن االجتامعي بشكل جيد عىل املخاطر التي تؤثر
عىل عدد قليل نسبياً يف املجتمع (البطالة) وكذلك تلك التي متس غالبية السكان (التقاعد والطب).
ومن الرضوري أن تتكيف عمليات إدارة املخاطر مع غرض املخاطر الجديدة (الكوارث البيئية).

يف توقع كيفية إدارة املخاطر الجديدة والصدمات املستقبلية ،ينبغي أن يكون الدور
الذي يؤديه التمويل العام منسقاً ومتامسكاً ،جزءا ً من إطار إدارة املخاطر.
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املخاطر

األحداث املتطرفة وتغري املناخ

> 1.6مليار

عدد األشخاص املتأثرين باألزمات
املمتدة والذي ال يحصلون عىل أي
رعاية صحية أساسية يف عام 2019

60,000

عدد الوفيات اإلضافية سنوياً بسبب
الكوارث املتعلقة بالطقس

250,000

الوفيات اإلضافية املتوقعة سنوياً
بسبب تغري املناخ ()2050-2030
املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2018

املصدر :منظمة الصحة العاملية ()2019

ارتفاع خطر التكاليف

 650مليار دوالر أمرييك

83%

التكاليف املقدرة العاملية للكوارث ذات الصلة
باملناخ ()2018-2016

شكلت الكوارث الطبيعية ( )2016-1980املصدر الرئييس
للخسائر النقدية املبلغ عنها يف االتحاد األورويب

املصدر(2019) CNBC.com :

املصدر :الوكالة األوروبية للبيئة ()2018

مخاطر األمن السيرباين

 27مليون دوالر أمرييك
تواجه الواليات املتحدة أعىل متوسط سنوي ملعدل
الخسائر الناجمة عن الجرائم السيربانية

38%
نسبة الجرائم السيربانية العاملية الناشئة يف أوروبا
املصدر(2018) ThreatMetrix :

املصدر :مؤسسة أكسنترش ()2019
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الهجرة

حامية العامل املهاجرين

يقدم تحليل التطورات املتعلقة بالعامل املهاجرين وحصولهم عىل الحامية بالضامن
االجتامعي ثالث مالحظات .أوالً ،يتزايد التنقل بني العامل املهاجرين الداخليني
والخارجيني .وثانياً ،يساهم العامل املهاجرون ،رجاالً ونساء ،مساهمة كبرية يف التنمية
االقتصادية الوطنية ،ليس أقلها املساعدة يف معالجة النقص يف اليد العاملة يف بعض
القطاعات ،وميكن أن يكونوا مساهمني صافني يف الضامن االجتامعي .وتتطور األدوار
الوظيفية للعامل املهاجرين بعي ًدا عن كونها محصورة أساساً يف العاملة منخفضة
املهارات .وثالثاً ،تعتمد الجهود املبتكرة لسياسة الضامن االجتامعي لتوسيع نطاق
التغطية ليشمل العامل املهاجرين الرسميني بشكل متزايد عىل األدوات الرقمية
واالتفاقيات الدولية.

آثار الهجرة والتحديات التي تواجهها
تعترب الهجرة الدولية جزءا ً ال يتجزأ من التنمية املستدامة
العاملية .وبالنظر إىل أن هناك أكرث من مليار مهاجر محيل
ودويل يف جميع أنحاء العامل ،فإن العدد املتزايد من العامل
املهاجرين يفرض تحديات عىل أنظمة الضامن االجتامعي.
ووفقا ملنظمة العمل الدولية ،فإن عدد العامل املهاجرين
الدوليني يشهد زيادة ،مع تسجيل أكرث من  150مليون
مهاجر يف جميع أنحاء العامل .وإن الطبيعة العاملية لتدفقات
املهاجرين ،التي كان ينظر إليها يف املقام األول عىل أنها
قضية بني الجنوب والشامل ،قد تغريت – إذ أن ثالث أكرب
ممر للهجرة يف العامل هو بنغالديش والهند .ويف العديد من
املناطق ،غالباً ما تركز املناقشات حول حركات السكان عىل
الالجئني أكرث من تركيزها عىل املهاجرين الرسميني .وقد ال

تلبي مؤسسات الضامن االجتامعي االحتياجات االجتامعية
املهمة لالجئني وطالبي اللجوء (اإلسكان ،والتعليم ،ودعم
الدخل ،ودورات اللغة ،إلخ)  .وبدالً من ذلك ،قد تتحمل
الوكاالت العامة األخرى هذه املسؤولية.
وعىل الصعيد العاملي ،مييل العامل املهاجرون الرسميون
إىل أن يكونوا أولئك الذين لديهم الوسائل املالية للتنقل
داخل بلد أو منطقة ما ،وعادة ما يكونوا ً من الفئة العمرية
 20-39سنة ،وقد أكملوا تعليمهم ونشطوا اقتصادياً .ومييل
متوسط عمر العامل املهاجرين إىل أن يكون أصغر من
متوسط عمر السكان املضيفني ،وهو أمر مهم بالنسبة
للبلدان التي تتطلع إىل تجديد صورتها الدميوغرافية .وتجدر
اإلشارة إىل أن حالة أفريقيا جديرة باملالحظة ،إذ تتمتع
أفريقيا مبعلومات دميوغرافية شابة ،حيث تقل أعامر  60يف
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الهجرة

املائة من السكان عن  25عاماً ،مبن فيهم  200مليون شخص
ترتاوح أعامرهم بني  15و 24عاماً .وبحلول عام ،2045
سيتضاعف عدد الشباب املتوقع .وعىل الرغم من ذلك،
فإن معدالت البطالة الجزئية والبطالة بني العامل الشباب
مرتفعة .ويف الوقت الحارض ،فإن نسبة الشباب األفارقة
الذين يعملون يف االقتصاد غري الرسمي .قد قاربت  80يف
املائة  .وظل عدم وجود فرص عمل مناسبة للعدد املتزايد
من العامل الشباب ،من املرجح أن تصبح الهجرة االقتصادية
خيارا ً حيوياً بالنسبة للكثري.
ومن املحتمل أيضاً أن تستمر زيادة عدد املهاجرين
الداخليني ،داخل الحدود الوطنية .وهذا واضح بشكل
خاص يف آسيا واملحيط الهادئ ،ويضع تحديات خاصة أمام
البلدان الكبرية التي لديها هيكل اتحادي وثقافات متعددة
ومجموعات لغوية ونظام ضامن اجتامعي مجزأ .ويف الصني،
عىل سبيل املثال ،أصبح حوايل  40مليون فالح من العامل
املهاجرين الداخليني .ويف الهند املكتظة بالسكان ،حوايل
واحد من كل خمسة عامل مهاجر داخيل.
ويف سياق الشيخوخة الدميوغرافية ،ميثل العامل املهاجرون
موردا ً اقتصادياً ودميوغرافياً واجتامعياً هاماً وميكن
إلدماجهم الفعال يف سوق العمل الرسمي أن يفيد االقتصاد
املحيل ومتويل الضامن االجتامعي .ويدعم املهاجرون البلد
املضيف بشكل إيجايب من خالل جلب املهارات والكفاءات
التي قد ال تكون متاحة أو قد منعدمة ،وغالباً ما يكون
العامل املهاجرون من رواد األعامل ويعملون بجد .وتتضح
حالة الهجرة عىل القطاعات االقتصادية من حالة بنام حيث
يشارك ما يقرب من  80يف املائة من العامل املهاجرين
يف التجارة والبناء واألعامل املنزلية والعمل يف الفنادق
واملطاعم والتصنيع واألنشطة املهنية والعلمية واألنشطة
اإلدارية.
وتسهم االتجاهات الدولية مثل شيخوخة السكان ،وزيادة
مشاركة املرأة يف القوة العاملة وعدم كفاية خدمات الرعاية
العامة يف البلدان املتقدمة جميعها يف زيادة الطلب عىل
عامالت املنازل ومقدمي الرعاية لألطفال واملسنني الضعفاء
أو املرىض أو ذوي اإلعاقات .ونتيجة لذلك ،ترتك العديد من
النساء يف البلدان النامية من يعولنهن للعمل كمقدمات
رعاية وعامالت منازل يف البلدان األكرث تقدماً .وميكن أن
يؤدي ذلك إىل عجز يف مجال الرعاية يف البلدان املرسلة
للمهاجرين .وعادة ما تكون أعامل تقديم الرعاية ،التي
تقوم بها النساء يف الغالب ،من أشكال العمل الضعيفة،
وميكن أن تعرضهن لخطر االستغالل .وإن تدفقات
80
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التحويالت من األرباح املكتسبة من هذا العمل ميكن
أن توفر دخالً حيوياً لألرس العاملية التي ت ُرتك يف البلدان
املصدرة للمهاجرين .كام ميكن أن تساعد هذه يف تقليل
تعرض أفراد األرسة للمخاطر ونقاط الضعف األخرى.

استجابات الضامن االجتامعي لتلبية
احتياجات العامل املهاجرين
إن األساس املنطقي لحقوق اإلنسان يف الحامية االجتامعية
واملعاملة املتساوية للعامل املهاجرين واضح .وبالنسبة
لالقتصادات ،هناك أيضاً العديد من التنازالت اإليجابية.
ويطرح العامل املهاجرون عددا ً من التحديات اإلدارية
ملؤسسات الضامن االجتامعي التي ميكن أن تنجم عن وجود
وظائف قصرية يف مجال العمل يف املنطقة املضيفة أو البلد
املضيف ،والتغيريات الوظيفية املتكررة ،وبالنسبة للبعض،
أمناط العمل غري التقليدية وحتى فرتات النشاط يف االقتصاد
غري الرسمي .ومع ذلك ،ميكن التغلب عىل هذه التحديات.
املهاجرون الرسميون والعاملة والتغيري الدميوغرايف .يساهم
العامل املهاجرون مساهمة كبرية يف مواجهة التحديات
الناشئة املرتبطة بعرض العاملة املتوقع والطلب عليها يف
االقتصادات الوطنية .ويف منطقة أوروبا ،كام هو الحال
يف املناطق األخرى ،هناك طلب غري مستوف من صاحب
العمل للعامل ذوي املؤهالت واملهارات املناسبة .ومن بني
االستجابات يصدر االتحاد األورويب ( )EUترصيح إقامة
وعمل خاص (البطاقة الزرقاء لالتحاد األورويب) للعامل غري
املؤهلني تأهيال عاليا من االتحاد األورويب .وبنا ًء عىل تجربة
االتحاد األورويب ،قدم عدد من البلدان األوروبية اآلسيوية
إجراءات مامثلة لجذب العاملة األجنبية املؤهلة .ونذكر
منها أذربيجان وكازاخستان وروسيا.
ينشط العامل املوسميون ،الذين يعملون يف الغالب يف
الزراعة والبستنة والسياحة ،يف العديد من أسواق العمل
الوطنية .غالباً ما يواجه هؤالء العامل املهاجرون ظروف
عمل صعبة وخطر االستغالل ،مام قد يهدد صحتهم
وسالمتهم .هذه الحقيقة دفعت االتحاد األورويب يف عام
 2014إىل اعتامد توجيه بشأن رشوط دخول وإقامة رعايا
البلدان الثالثة الباحثني عن عمل موسمي.
حامية العامل املهاجرين .غالباً ما يكون للعامل املهاجرين
الرسميني نفاذ محدود أو طوعي فقط إىل تغطية الضامن
االجتامعي مبوجب نظام الضامن االجتامعي للبلد املضيف.
وتوفر مستويات متزايدة من التغطية الرسمية وإمكانية

الهجرة

الوصول إىل السالمة والصحة املهنيتني إمكانية الحصول
عىل املنافع والخدمات الرئيسية مع عروض جانبية إيجابية
أخرى .وتعمل تغطية املهاجرين عىل تعزيز التامسك
االجتامعي والنمو االقتصادي والدعم العام لربامج الضامن
االجتامعي ،بينام تقل إمكانية استغالل العامل املهاجرين،
ويزيد تنقل العامل .وغالباً ما يكون العامل املهاجرون
مساهمني صافني يف برامج الضامن االجتامعي الوطنية.
ويشكل العامل املنزليون جزءا ً كبريا ً من القوى العاملة
العاملية يف العاملة غري الرسمية وهم من بني أكرث فئات
العامل املهاجرين ضعفًا .فعىل الصعيد العاملي ،تقدر
منظمة العمل الدولية أن حوايل  75يف املائة من جميع
عامل املنازل  -حوايل  8.5مليون عامل  -هم من النساء.
ومن أجل تعزيز وضع العامل املنزليني ،اتُخذ عدد من
املبادرات الدولية والوطنية.
ويعد االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف إدارة الضامن االجتامعي أمرا ً مهامً لتبادل املعلومات
والبيانات .وتكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن
أن تكون باهظة بالنسبة لبعض البلدان .فمن التحديات
اإلدارية التي يواجهها العامل املهاجرون يف بعض البلدان
استمرار استخدام املستندات الورقية ،بسبب عدم وجود
ملفات إلكرتونية ميكن أن تسهل التنسيق الرسيع والفعال
عرب الحدود وإدارة مطالبات االستحقاقات .ومن بني
التحديات األخرى التي ميكن أن تعوق تغطية املهاجرين
االختالفات عرب البالد يف مفاهيم ومصطلحات وإجراءات

الضامن االجتامعي والحواجز السياسية والقانونية وتوافر
البيانات.
وميكن للحركات العاملية داخل الحدود الوطنية ،وخاصة يف
الدول الفيدرالية الكبرية ،أن تخلق تحديات إدارية .ويتمثل
أحد أهداف نظام  Aadhaarللتعرف البيومرتي عىل الهوية
الشخصية يف إتاحة النفاذ السلس إىل الحامية االجتامعية
للقوى العاملة املتنقلة املتزايدة يف البالد.
وهناك عدد من الردود املتاحة لتحسني النفاذ القانوين
والفعال إىل التغطية بالضامن االجتامعي للعامل املهاجرين.
وإحداها هي تخفيف رشوط األهلية ،عىل سبيل املثال،
تغيري رشط الجنسية لتلبية أحد معايري اإلقامة .ولتحقيق
جميع هذه التغيريات ،من الرضوري إقامة تواصل عام فعال
إلعالم العامل املهاجرين بحقوقهم يف الضامن االجتامعي.
وعىل سبيل املثال ،توفر خدمة املعاشات التقاعدية الوطنية
لجمهورية كوريا خدمات املعاشات التقاعدية املخصصة
للعامل األجانب.
ومع التقديرات التي تشري إىل أكرث من  40مليون عامل
مهاجر يف األمريكيتني ،ميكن مالحظة عدد من االستجابات
املحددة .وعىل سبيل املثال ،تقوم السلطات يف الربازيل
بتشجيع قنوات الهجرة املنظمة للعامل من هايتي وتوزيع
التأشريات عىل املهاجرين .ويوفر برنامج تنظيم العمل
الوطني يف األرجنتني تخفيضاً مؤقتاً يف مساهامت أصحاب
العمل للعامل املهاجرين ويسهل تسجيل العامل .وتطلب
كوستاريكا من جميع العامل األجانب املقيمني يف البالد

تعزز تغطية المهاجرين
التماسك االجتماعي
والنمو االقتصادي
والدعم العام للضمان
االجتماعي
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الهجرة

التسجيل يف صندوق التأمينات االجتامعية يف كوستاريكا
(.)Caja Costarricense de Seguru Social – CCSS
أما يف اململكة العربية السعودية ،فتقوم املؤسسة العامة
للتأمينات االجتامعية بتسجيل العامل األجانب لدى
وصولهم إىل اململكة .ويشمل الضامن االجتامعي حوايل 100
يف املائة من العامل املهاجرين الذين يشكلون أكرث من 80
يف املائة من العاملة يف القطاع الخاص يف البالد.
االتفاقيات الدولية بشأن الضامن االجتامعي .من أهم
اآلليات القانونية الدولية لحامية حقوق الضامن االجتامعي
للعامل املهاجرين هي اتفاقيات الضامن االجتامعي
الثنائية .واستُخدمت ألول مرة يف بداية القرن العرشين،
وهي تستجيب ملمرات الهجرة املهمة التي تقوم بني
بلدين .وتساعد هذه االتفاقات عىل التحقق من هوية
العامل املهاجرين وحقوقهم ،مبا يف ذلك جمع وحساب
االستحقاقات وقابلية نقلها .فهي ال تضع قواعد لإلحالة
فحسب ،بل تسمح أيضاً بالتنسيق لدعم كيفية معالجة
القضايا والتواصل بني أصحاب املصلحة .والغالبية العظمى
من مئات االتفاقات الثنائية القامئة تتعلق ببلدان أوروبا
الغربية.
وتعد مولدوفا مثاالً هاماً بالنظر إىل أن أكرث من مليون
مولدويف (من إجاميل عدد السكان البالغ حوايل  3.5مليون)
قد هاجروا للعمل يف أماكن أخرى يف أوروبا وخارجها.
وأحرزت مولدوفا تقدماً كبريا ً يف حامية مواطنيها يف الخارج،
من خالل عدد متزايد من االتفاقيات الثنائية ،مبا يف ذلك
العديد منها مع بلدان االتحاد األورويب.
وتعترب االتفاقيات اإلقليمية لتلبية االحتياجات املتعددة
للعامل املهاجرين ،وكذلك للمساعدة يف تنسيق أسواق
العمل الوطنية ،والرعاية الصحية ونظم الضامن االجتامعي،
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مهمة أيضاً .وتتمثل إحدى االستجابات اإلقليمية الحتياجات
الرعاية الصحية للعامل املهاجرين يف بطاقة التأمني الصحي
األوروبية ( .)EHICفهي تسمح لجميع أولئك املؤمن عليهم
أو املشمولني بنظام الضامن االجتامعي القانوين للمنطقة
االقتصادية األوروبية وسويرسا بتلقي الرعاية الطبية يف دولة
موقعة أخرى.
ولتنسيق الضامن االجتامعي عىل نطاق االتحاد األورويب،
هناك خمسة مبادئ توجيهية :املساواة يف املعاملة بغض
النظر عن الجنسية ،وتوحيد فرتات التأمني املكتسبة مبوجب
أنظمة وطنية مختلفة ،ونقل املنافع داخل االتحاد األورويب،
والترشيعات املوحدة املعمول بها والتعاون اإلداري ،وتبادل
البيانات بني مؤسسات الضامن االجتامعي.
وبالنسبة للمجموعات اإلقليمية من البلدان ،تعد اتفاقيات
الضامن االجتامعي متعددة األطراف مبثابة منرب لتعزيز
التعاون األوثق .واألمثلة الرئيسية عن ذلك هي مؤمتر
البلدان األفريقية املعني بالضامن االجتامعي ( )CIPRESيف
وسط وغرب أفريقيا؛ واالتفاقية اآليبريية األمريكية متعددة
األطراف بشأن الضامن االجتامعي التي وقعتها إسبانيا
والربتغال و 12بلدا ً من أمريكا الالتينية؛ واالتفاق بشأن
الضامن االجتامعي للمجتمع الكاريبي (،)CARICOM
واتفاق السوق املشرتكة بني األرجنتني والربازيل وباراغواي
وأوروغواي؛ واتفاقية مجلس التعاون الخليجي ،وإعالن باكو
لعام  2005الذي يغطي بلدان أوراسيا.
وإن التطورات اإلقليمية مستمرة .وتتمثل إحداها يف وضع
مرشوع اتفاق بشأن توفري املعاشات التقاعدية لعامل الدول
األعضاء يف االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية،
والذي يسعى إىل استبدال اتفاق عام  1992الذي أنشئ بعد
انهيار االتحاد السوفيتي.

الهجرة

االبتكار :تعزيز الضامن االجتامعي للعامل املنزليني املهاجرين
ينشط العديد من العامل املهاجرين اقتصادياً يف املناطق التي متيل إىل أن تكون أقل اعتامدا ً عىل العالقة الرسمية بني
صاحب العمل والعامل ،وهو أمر أسايس لتصميم نظام الضامن االجتامعي .وهذا هو الحال يف الغالب بالنسبة ألنواع
الرعاية والعمل املنزيل الذي تقوم به عديد من العامالت املهاجرات .وهذه األنواع من العمل ،والتي غالباً ما تكون
سيئة التنظيم مبوجب قوانني ولوائح التوظيف ،قد تسبب مشاكل يف تسجيل العامل يف نظام الضامن االجتامعي.

واعتمدت منظمة العمل الدولية االتفاقية بشأن العمل الالئق للعامل املنزليني (رقم  ،)189يف عام  ،2011تقديرا ً
للمساهمة الكبرية للعاملني املنزليني يف االقتصاد العاملي ،واعرتافاً بأن العمل املنزيل ال يكتيس قيمته الحقيقية وإنه
غري مريئ ويقوم به بشكل رئييس نساء وفتيات ،كثريات منهن مهاجرات.

وعىل وجه الخصوص ،تنص املادة  14من االتفاقية رقم  189عىل أنه يتعني عىل كل دولة عضو أن تتخذ التدابري
املناسبة ،وفقاً للترشيعات واللوائح الوطنية ،مع إيالء االعتبار الواجب لخصائص العمل املنزيل ،لضامن متتع عامالت
املنازل برشوط ال تقل مواتاة عن تلك حيث يتم حامية العامل اآلخرين بشكل عام بواسطة أنظمة الضامن
االجتامعي ،مبا يف ذلك ما يتعلق بحامية األمومة.

وقام عدد من البلدان بتعديل الترشيعات الوطنية للضامن االجتامعي وتكييف هياكل االستحقاقات واملساهامت
لتوسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي للعامل املهاجرين.

وانطالقاً من االتفاقية رقم  ،189اتخذت سلطات شييل خطوات مهمة لتعزيز الضامن االجتامعي وحامية الصحة
للعامالت املهاجرات .وميكن للمهاجرات الحوامل اللوايت املقيامت يف شييل الحصول عىل الخدمات الصحية ،يف حني
ميكن ألطفال العامل املهاجرين االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية.

وأنشأت اإلدارة الفيدرالية للموارد العامة يف األرجنتني سجالً مركزياً للضامن االجتامعي خاص بالعاملني يف املنازل ،مبن فيهم العامل
املهاجرين ،وبالتايل منحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العامل اآلخرون .وتشمل اآلثار اإليجابية ارتفاع مستوى العاملة املسجلة،
وتعزيز امتثال أصحاب العمل ،وضامن جودة املعلومات املتاحة وزيادة املساهامت والتغطية.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي
إن توسيع نطاق التغطية ليشمل العامل املهاجرين يعزز التامسك االجتامعي ،وتنقل العامل ،والنمو االقتصادي ومتويل الضامن
االجتامعي ،يف حني تقل احتامالت استغالل العامل املهاجرين .وبالنسبة ملؤسسات الضامن االجتامعي ،ميكن تقديم االستجابات
الرسيعة املهمة األخرى:

مع التدفقات املرتفعة للمهاجرين ،تظل االتفاقات الثنائية أهم آلية لتنسيق االستجابات
اإلدارية لضامن قابلية متتع العامل املهاجرين بحقوق الضامن االجتامعي.

تسمح حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واالبتعاد عن السجالت الورقية ،بتحقيق قدر أكرب
من الشفافية وتحسني التغطية للعامل املهاجرين الرسميني.

ينبغي الدعوة إىل تبادل املامرسات الجيدة الوطنية واإلقليمية لتلبية احتياجات العامل
املهاجرين من حيث الضامن االجتامعي والرعاية الصحية والصحة املهنية.

ينبغي أن تصمم مؤسسات الضامن االجتامعي الوطنية برامج االستحقاقات
واسرتاتيجيات االتصال بحيث تلبي مختلف احتياجات مجموعات العامل املهاجرين.
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تدفقات املهاجرين

67%

>60%

 258مليون
عدد املهاجرين الدوليني ()2017
املصدر :األمم املتحدة ()2017

مجموع املهاجرين الدوليني الذين
يعيشون إما يف آسياً واملحيط الهادئ
وإما يف أوروبا ()2017

يقطن  60%من مجموع املهاجرين
الدوليني يف  20بلدا ً فقط ()2017

خصائص املهاجرين

51.6%

 260مليون

10.8%

48.4%

أكرث من نصف تقديرات أعداد العامل
املهاجرين الدوليني رجال ()2017
املصدرmigrationdataportal.org (2018) :

13.9%

يشكل العامل الشباب (الذين
ترتاوح أعامرهم بني  18و 24سنة)
نسبة صغرية من تقديرات مجموع
املهاجرين ()2017

يشكل األطفال (الذين تقل أعامرهم عن
 18سنة) أيضاً نسبة من تقديرات تدفقات
املهاجرين ()2017

إتفاقيات الضامن اإلجتامعي الثنائية

>50%

<2,000

1904

إتفاقية ضامن إجتامعي ثنائية
حول العامل

يف هذا العام ،أُمضيت أول إتفاقية ثنائية
يف العامل وكانت بني فرنسا وإيطاليا

يف املجمل ،معظم إتفاقيات الضامن
اإلجتامعي الثنائية تشمل بلدان أوروبية

املرجعISSA; ILO/NATLEX :

املرجعILO (2012) :

املرجعISSA; ILO/NATLEX :

 10تحديات عاملية تواجه الضامن االجتامعي 2019 -

85

International Social Security Association
4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Geneva 22
Switzerland

www.issa.int

