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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

  تتعلق بالسياساتأساسية قضايا : الضمان اإلجتماعي
 

ا    .   إضاءات على السياسات اإلجتماعية   :   ترحب بكم الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي في دوريتها الجديدة          مرات    3وبصدوره
ام                       إضاءات على السياسات اإلجتماعية   سنويًا، تّعد سلسلة     ا هو ه ل ونشر م ي ل ح ت  وسيلة جديدة هامة للجمعية لتقوم من خاللها ب

ة                          .   وجديد في عالم الضمان اإلجتماعي المتغير  ة مضاف م ي ة أيضًا ق ل س ل ك الس ل دم ت ق ت وآمراقب عالمي للضمان اإلجتماعي، س
 .لمخرجات الجمعية من األنشطة الفنية والبحثية المتنوعة

 
اول                 ن ت واعترافًا باالحتياجات واألولويات التي عّبر عنها العديد من المتمرسين في الضمان اإلجتماعي، تّم وضع أداة جديدة في م

ا                   ه اظرات ن ا وم حق      .   أيدي أعضاء الجمعية لتعزيز قدرتهم على محاآاة قضايا الضمان االجتماعي والمشارآة في نقاشاته وإذ تست
. القراءة، تّوفر تلك السلسة مصدرًا يسهل تداوله شامًال للحقائق واألرقام للقاعدة العريضة من المجتمع الدولي للضمان اإلجتماعي            

ه                         إضاءات على السياسات اإلجتماعية   وعليه، تهدف    بل ق ت اعي ومس م ان اإلجت .  إلى دعم جميع المشارآين في الجدل حول الضم
ا                     ه اعي أن م وإلطالق تلك السلسلة، يقّدم العدد األول نظرة عامة حول التحديات األربعة التي تعتقد الجمعية الدولية للضمان اإلجت

ة    :   تشكل تحديًا أمام نظم الضمان االجتماعي عالمياً  ي لف درجة        .   الشمول، آفاية المنافع، المالءة المالية، والحاآمية المؤسس خت وت
ة             .   التفاوت في النجاح للتصدي لتلك التحديات المعّقدة من دولة إلى أخرى           ا دول وعالوة على ذلك، قد ال تناسب الحلول التي تتبناه

خلص     .   يسير الضمان االجتماعي ُقدمًا.   ومع ذلك، فإنه تّم تعلم الدروس حول تلك السياسات وتبادل الخبرات.   ما، دولة أخرى  تست
اعي                       م النشرة عشر قضايا مرتبطة بالسياسات اإلجتماعية للتعامل مع التحديات والتي تعكس الثقة الجديدة في قدرة الضمان اإلجت

 .آفاية الضمان اإلجتماعي للجميع على التكّيف مع حاجات المجتمع بما يؤدي إلى تحقيق األهداف األسمى من خالل رفع
 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام 

 
 :صوت األفعال يعلو على صوت الكلمات  

 

ضمان االجتماعي                   ى ال د النظرة إل في ظل تنافسية االقتصاد العالمي، لم تع
وأصبح  .  تقّر به آضرورة معنوية وأخالقية بل هو ضرورة اقتصادية أيضاً    

ة                    ة االجتماعي ق العدال از وتحقي ا أن إنج ة مفاده د لحقيق ل متزاي اك تقبُّ هن
 .والتطور اإلقتصادي ال بد وأن يقترن بالضمان اإلجتماعي

 
وق                      حق مي ل ال ع ويؤدي هذا الوعي إلى إضفاء قوة إضافية على اإلعالن ال

كل شخص       ) :   " 22المادة ( ، 1948األنسان الذي تبّنته األمم المتحدة عام        ل
 ".بصفته عضوًا في المجتمع الحق في الضمان االجتماعي

 
ج                                ائ ت ن ى ال ؤدي إل ي ت ت ال ال ع م هو األف ه . جميلة هذه الكلمات، لكن ما ي

  يجــــدر بنــــا التوقـــــــف قليـــًال للتأمــــــل باألمــــــــر ونجـــــد أنــــــــه

 :فـــي هذا العــــدد

تي تواجه                - ية ال ى التحديات األساس إضاءات عل
 .الضمان اإلجتماعي حول العالم

تقديم الدليل حول تكّيف الضمان اإلجتماعي مع       -
 .التحديات
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 ".للجميع
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ان             60وبعد مرور     عامًا، يبقى هذا اإلعالن هو  الهدف بعيد المدى للضم
 .اإلجتماعي والتحدي الذي ال يزال قائمًا حتى يومنا هذا

 
اعي                     م ان اإلجت واجه الضم . ال يمكننا المبالغة في تقدير التحديات التي ت

امل                ع ت فعلى المستوى العالمي، ال يزال الضمان اإلجتماعي مقّصرًا في ال
 :مع التحديات الرئيسية التالية

 
 الواقع

 

ًا دون        %  50ُتشير التوقعات الحالية إلى أن    شون حالي من سكان العالم يعي
ن أن                ي حي اعي، ف ضمان اإلجتم ات ال ن حماي ة م م %  80أي حماي منه

اق    .  يفتقرون للحماية الكافية  ق اإلنف وقليلة هي الدول التي ال تقف بها عوائ
 .في وجه إنجاز المزيد من الرعاية الصحية وتحسين الرواتب التقاعدية

 
ولكن بالرغم من الحقيقة القاسية لتلك التحديات، يعمل الضمان اإلجتماعي     

ى                 .   جاهدًا على التكيُّف معها    شير إل ا ي ّم في الموضوع، هو وجود م الُمه
فعندما آانت سابقًا التغطية الصحفية هي    .   السير بإتجاه والدة الثقة الحديثة    

ار                  دأت األخب يئة، ب ة س اعي وآانت تغطي الوحيدة المتاحة للضمان االجتم
 .السارة باإلنتشار

 
 :حالة تدعو إلى الثقة

 

شمول في ظل البرامج                ى توسعة ال تدّل الشواهد في السنوات األخيرة عل
ل      .  القائمة والبرامج الجديدة  وأمثلة على ذلك، ما حدث في آل من البرازي

ا وتونس           وب إفريقي ا وجن ة آوري د وجمهوري تاريكا والهن صين وآوس وال
 .وغيرها

ة                             اي رع ة في ظل ال اي حم وسع في ال ت دول ال وفي حين فّضلت بعض ال
بعض         .   الصحية األساسية، توجهت دول أخرى للمنافع النقدية       ح ال ن وقد م

ة               طي أولوية التغطية لكبار السن واأليتام، في حين توجه البعض اآلخر لتغ
رسمي                  ر ال طاع غي ق ذه       .   العاملين في المناطق الريفية وعّمال ال قى ه ب ت

 .التطورات على المستوى الوطني والعائلي آل على حده إيجابية
 

شمول                  سين ال ة وتح ي التغطي ع ف ي التوس ن ال يكف ى   .  لك إذ تبق
ي                 ة فـــــ ع المقدمــــــ م المنافــــ ة حجــــــ ول آفاي ة ح شكوك قائم ال
   توفيــــــر األمـــــــان الكافـــــــــي، لتغطــــــي العديـــــد مـــــــــــــــــن

 

 مؤشرات سكانية عالمية مختارة
 

 http://esa.un.org/unpp: متاح) قسم السكان(االمم المتحدة :  المصدر

موضوع هو          .   أنظمة الضمان اإلجتماعي العامة والخاصة     فالمفرح في ال
ر              ارتفاع أهمية االعتقاد بأنه ال بد من التخفيف من المخاطر الفردية وتوفي

ات في الشمول                 .   الحد األدنى من الحماية المضمونة حالياً      ن ي حس ت ذه ال ه
 . والكفاية إنما تشير إلى تحول مهم لصالح الضمان االجتماعي

 
ى    آما تشهد إدارات الضمان االجتماعي تغييرات إيجابية إذ ُيجمع الكل عل
رارات               ق الديمومة المالية للضمان اإلجتماعي بغض النظر عن اختالف ال

 .بشأن مستويات اإلشتراك والمنافع من دولة إلى أخرى
 

ة                     اءل س م ال طة ب ب رت م وبالمثل، هناك توجه للتأآد من متطلبات الحاآمية ال
ق          .  المالية والشفافية  طل ن وتعتبر هذه قضايا جوهرية، على األخص من م

ال                    ي ن األج ي جسور ب دور استثمار صناديق الضمان اإلجتماعي في مد ال
 .المختلفة

 
ان               عند التطرق للحديث عن التكافل عبر األجيال، ال نستغرب دور الضم

إن      .   اإلجتماعي في تقديم دعم أآبر للعائالت التي لديها أطفال         ك، ف ومع ذل
م     .   تقديم الدعم للعائالت، ليس فقط مرتبط بالعدالة اإلجتماعية        ال ففي ظل ع

جدول  ( يسير بخطى سريعة نحو الشيخوخة السكانية   ك      )   أنظر ال ل ذل ُيشّك
شري                                  ب ال ال م ار في رأس ال م ث ت خّص اإلس ا ي م ي الدعم ترحيبًا آبيرًا ف

 .المستقبلي
 

ك هو السبب وراء                      إن ذل وآما تؤآد مؤشرات األمم المتحدة السكانية، ف
خة   ( مجابهة تناقص حجم القوى العاملة في المجتمعات المسّنة           ائ من  )   الش

اسات                          ي اعي وس م ان اإلجت اسات الضم ي ن س خالل ضرورة التنسيق بي
ى        .  وزارات العمل  ز عل ي رآ وآحل آخر مكّمل لذلك التنسيق، ال بد من الت

 .التعليم والتدريب المستمرين للعاملين في آافة األعمار
 

اك              ن ه أما فيما يخص التحديات األخرى التي تواجه الضمان اإلجتماعي، ف
 .حاجة للمزيد من التفكير بشأنها

 
طورات سوق                نعلم أن التحديات المباشرة المرتبطة بالنمو اإلقتصادي وت

ات        صاد             .   العمل تختلف بإختالف درجة تطور اإلقتصادي ت إلق ة ل ب س ن ب ال ف
داد                     ت صادي وام ت و اإلق م ن األقل تطورًا، يبقى المستوى غير الكافي من ال

ومع  .   العمالة غير المنّظمة من العثرات التي تعترض الضمان اإلجتماعي        
اعي        م ذلك، ُتشير تلك التحديات إلى وجود حد لدرجة تمّكن الضمان اإلجت

اب اإلرادة        .   من الوقوف وحيدًا بمعزل عن العوامل المحيطة       ففي ظل غي
ة          السياسية القوية والعقلية المتفتحة على المستوى الوزاري، ستواجه أنظم

 .الضمان اإلجتماعي صراعات شديدة متزايدة
 

 الطريق للمضي ُقدمًا
 

ي          ابقًا ف ا س ا ذآرن اعي  آم ضمان اإلجتم خة        :ال دة راس ة جدي و ثق نحــــ
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ات              ع احتياج ضل م صورة أف ًا ب أقلم حالي المي يت اعي الع ضمان اإلجتم ال
ضمان اإلجتماعي                 دول، أصبح ال د من ال العاملين والمواطنين، ففي العدي

سّنة       وإحدى الخطوات    .  يتوقع مسبقًا االحتياجات المستقبلية للمجتمعات الُم
ع                   ة المناف ائض لتأدي ر أو الف الُمحّببة في هذا السياق هي بناء صناديق الوف
ى           ادرين عل واطنيين الق المستقبلية إلى جانب تعديل التشريعات لتشجيع الم

سبوقة            .  اإلستمرار في العمل  ة غير م ة دولي ويحدث آل ذلك في إطار بيئ
 .من التغيرات الديموغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية والتكنولوجية

 
ال          وبالرغم من آل تلك الخطوات، يبقى العديد من الرجال والنساء واألطف

اع                 .   بحاجة للحماية  سها، آارتف ر عن نف ارة ُتعّب ديدة اإلث ضايا ش ى الق وتبق
ق واالضطراب                 شرفة للقل ان، والمخاطر المست ساواة، وعدم األم عدم الم

الم       اء الع ي مختلف أرج دني ف دمات          .  الم ير خ ي توف ع ف ن التوس د م ال ب
 .الضمان االجتماعي ليغطي المزيد من الفئات السكانية

 : التحديات األساسية

 
 عدد العاملين والمواطنين المشمولين  -
 آفاية المنافع  -
 االستدامة المالية  -
  جودة الحاآمية المؤسسية  -

  1985 1995 2005 2015 2025 

 %24.1 %25.9 %28.1 %31.5 %33.5 15السكان في سن أقل من 

 %15.1 %12.4 %10.4 %9.5 %8.9 59السكان في سن أآبر من 

 %2.0 %1.7 %1.3 %1.1 %0.9 79السكان في سن أآبر من 

 32.8 30.4 28.1 25.7 23.8 )بالسنوات(متوسط العمر 
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يجب أّال يكون الضمان اإلجتماعي صيحة  .   لنكن أآثر وضوحًا بهذا الشأن    
ون                     ا يـجب أّال يـك ة ـعصرية، آـم تخدام للـغ في عالم الموضة، أو مجرد إـس

ضمان             .  تمييزيًا ول اـل ة ـح ادىء العالمـي وأصًال ال بد من عدم المساس بالمـب
 .اإلجتماعي

 
يبقى تحقيق العدالة اإلجتماعية والشمولية الهدفين األساسين وراء الضمان     
اإلجتماعي من خالل البحث عن آيفية انسياب الضمان اإلجتماعي ضـمن           
ضمان                  ة اـل ل وإدارة أنظـم ة تموـي السياسة العامة، إلى جانب البحث عن آلـي

 .اإلجتماعي
 

 السياسة المتكاملة
 

ة                 ي إطـار السياـس اعي ـف ضمان اإلجتـم ل اـل يتزايد الترآيز على قضية تكاـم
شيخوخة      .   العامة العريضة  وآمثال على ذلك، تتطلب القضايا المرتبطـة باـل

ات                 ن سياـس سؤولة ـع وزارات الـم ا اـل تي تتبناـه السّكانية تكامل الخطوات اـل
العمــل، والــصحة، والتعليــم، والتخطيــط الحــضري، مــع تلــك السياســات                 

 . الخاصة بالضمان االجتماعي
رن         ي الـق ويدل هذا بوضوح على أن أثر الضمان اإلجتماعي على الحياة ـف

 .الحادي والعشرين ليس باألثر السطحي أو الهامشي
 

ضمان                ى اـل أصبح صانعو السياسات أآثر من أي وـقت ـمضى ينظـرون إـل
ة           موًال وعداـل اإلجتماعي آعامل رئيس في إيجاد وخلق عالم أآثر أمانًا وـش

 .إجتماعية
 

 الضمان اإلجتماعي للجميع
 

الكلمات لها وقع رّنان والثقة ُمهمة جدًا ولكن ما هو مطلوب حقًا هو الفعل       
 .والتحرك

 
ر                   دة غـي ات المتزاـي اعي التوقـع ضمان اإلجتـم ل اـل وفوق ذلك، يجب أن يتقـب

 .سابقة النظير إلى جانب االحتياجات المعّقدة لعامة الشعب
 

ومــا ُيحــّدد جعــل الــضمان اإلجتمــاعي للجميــع واقعــًا ملموســًا، هــو درجــة               
 . تحقيق التوقعات واالحتياجات المتزايدة والتعامل معها

 
 .هذا هو التحدي األآبر الذي ما بعده تحدٍّ! حقًا

 

 
 
 

 آيف نحّسن النتائج؟

 
خــالل عمليــة البحــث عــن الحلــول المتكاملــة، خرجــت الجمعيــة الدوليــة                  

 :للضمان اإلجتماعي بعشرة سياسات لتطوير نتائج الضمان اإلجتماعي
 
 .تعزيز فرص سوق العمل للرجال والنساء  -
 .مواجهة تحديات العمالة غير اآلمنة وتواريخ العمل غير الثابتة  -
 .ضمان المساواة بين الجنسين  -
 .توفير الدعم المادي وغيره للعائالت التي لديها أطفال  -
 .ضمان ديمومة أنظمة الرعاية الصحية واألنظمة التقاعدية  -
 .عكس النزعة نحو التقاعد المبكر وتحسين سياسات اإلستمرار بالعمل -
وضــع حــد للمخــاطر الفرديــة المرتبطــة بــالتجهيز للتقاعــد والمخاطــر                   -

 .األخرى
 .تسهيل إآمال التعليم والتدريب خالل سنوات الحياة  -
 .تعزيز السالمة والصحة في بيئة العمل  -
 .تكامل أفضل ودور أآبر للضمان اإلجتماعي في السياسات العامة  -

  المصادر
ـــسكي    .  ر ــــ ـــاآنيون    .  ، ر  Levinsky,Rليفـن ــ ــ ، Mckinnon,Rـم

2005. 
نحــــو ثقة جديـدة راسـخة      :  :   الضمــــــــــــان االجتماعـــــــي 
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 .الجمعية الدولية للضمان االجتماعي، جنيف
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اعي           ضمان االجتم ة لل ة الدولي سا(  الجمعي  هــي المنظمــة     )إي
ضمان اإلجتماـعي                 االت اـل ع إدارات ووـآ ي جـم دة ـف الدولية الراـئ

توّفــر الجمعيــة المعلومــات والبحــوث والنــصح واإلرشــاد             .  معــًا
والملتقيــات لألعــضاء مــن أجــل بنــاء ودعــم سياســات وأنظمــة                 

 .الضمان االجتماعي الحيوية حول العالم

4  route des Morillons 
 Case postale 1 
 CH-1211 Geneva 22 

T: +41 22 799 6616 
F: +41 22 799 8509 
E: issacomm@ilo.org   www.issa.int 
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