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 الحد من ارتفاع ظاهرة العجز المتزايدة:  العجزمنافع
 

افع المرض           ل المدى   والعجز     منذ السبعينات، شهد العديد من االقتصاديات المتقدمة زيادة آبيرة في أعداد المستفيدين من من .  طوي
 .وحدث هذا على الرغم من التحسن الملحوظ  في مجال الصحة العامة

 
وعلى .     في المائة من السكان في سن العمل يستفيدون من منافع العجز  10 تتجّلى هذه المشكلة بوضوح أآبر في هولندا حيث أن  

م تكن                                        ستويات ل داد متقاعدي العجز م اآن أخرى، وصلت أع دي في أم المرض الهولن سمى ب ا ي دة ظاهرة م الرغم من عدم ش
ى العجز                          .  بالحسبان سابقًا في العديد من الدول      ة عل صادي والتنمي اون االقت ة التع دان منظم د من بل اق العدي ونظرًا لتضاعف إنف

 .مقارنة باإلنفاق على البطالة، آان ال بد من تسليط الضوء على برامج العجز
 

 : هناك سلسلة من التحديات التي تواجه برامج للعجز
 تزايد أعداد المستفيدين من منافع العجز  -
 انخفاض متوسط أعمار المستفيدين من منافع العجز  -
 انخفاض أعداد المستفيدين من المنافع الملتحقين ببرامج إعادة التأهيل   -
 طول فترة االستفادة  من منافع العجز، و   -
  الطبيعة المتغيرة والمتطورة لنسب العجز المقّدرة  -
  

  
  استمرار تزايد األعداد

 

ال                     واعث االنشغ ة هو أحد ب ي ال م على الرغم من آون تحقيق االستدامة ال
ة                   ف ل ك ت ن وال دي ي الرئيسية، ال يوجد أي ارتباط جلي بين ارتفاع أعداد المستف

ا                   .     اإلجمالية لبرامج العجز   ي ان ط ري ارك ، وب م دن على سبيل المثال ، في ال
ام                          ا ع ه ى ذروت امج  إل رن ب  1995العظمى، والسويد، وصلت تكاليف ال

وإلى حد آبير، حدث هذا التراجع دون تراجع في عدد      .   وانخفضت بعد ذلك  
في الممارسة العملية ، ثبت  أنه من األسهل          .   المطالبات، أو تراجع ال يذآر    

 .خفض التكاليف بدًال من الحد من عدد حاالت العجز
 

اعي           م آما هو مبين في الدراسة التي أجرتها الجمعية الدولية للضمان االجت
مريضة؟          :      تحت عنوان2006عام   عات ال م جت ، Sick Societies  الم
دة                 3حوالي  فإن   ح ت م ات ال والي  في المائة من السكان في سن العمل في ال

يستفيدون من منافع العجز، بينما في الدنمارك وبريطانيا العظمــــــــــــــى،          
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 االتجاهات الحديثة فــــــــي منافــــــع العجــــز  -
 تحديد القوى الدافعة للنمو في مطالبات منافع          -

    العجز
مناقشة اآلليات المتنوعة  للحد من عدد   -

 مطالبات منافع  العجز
عرض المدخالت الرئيسية لتحقيق المخرجات    -

 والنتائج المرجوة



ن          ة و        7وهولندا، والسويد، تتراوح األرقام ما بـي ي الماـئ ة    10 ـف ي الماـئ  ـف
اني    (  م البـي ة               ) .   انظر الرـس ز مرتفـع االت العـج ى ـح ة، تبـق ك األمثـل ًا لتـل ووفـق

ستفيدة           .       جدًا داد الـم ن األـع د ـم ة للـح .  وهذا على الرغم من الجهود الوطنـي
االت                     ي ـح اع ـف اه يعـكس تواصـل االرتـف إن االتـج دولي، ـف وعلى الصعيد اـل

 .العجز
 

 العوامل الدافعة
 

االت                        ي ـح ادة ـف ذه الزـي سير ـه ى تـف ساعد عـل تي ـت ل اـل هناك عدد من العواـم
ار                 .     العجز طات األعـم ي متوـس ير ـف اض الكـب و االنخـف أحد هذه األسباب ـه

 .عند استحقاق العجز ألول مرة أآثر من أي وقت مضى
 

ز،            افع العـج ل        السبب اآلخر أن قلة من مستحقي مـن أهيلهم للعـم ادة ـت م إـع يـت
 .بنجاح  مما يؤدي إلى ارتفاع معدل  فترات االستفادة من منافع العجز 

 
ـــد تغـــيرت أيـــضاً        وقـــد الحظـــت منظمـــة التعـــاون      .    أســـباب االســـتحقاق ق

اس                  ى أـس م اآلن عـل ات يـت ن المطالـب االقتصادي والتنمية أن عددا متزايدا ـم
ة     صحة العقلـي ز                 .     مشاآل اـل افع العـج ت مـن ي الماضـي، آاـن ه ـف ن أـن ي حـي ـف

از                عادًة تمنح لكبار السن من الرجال بسبب مشاآل صـحية مرتبطـة بالجـه
 .العضلي العظمي أو أمراض القلب واألوعية الدموية

 
شباب                 ة اـل ن فـئ ستفيدين ـم عموما، تظهر االتجاهات الحالية تزايد أعداد الـم

 .واألعمار المتوسطة إلى جانب ارتفاع أعداد النساء
 

ة    .    من الواضح إن تغير طبيعة العمل يعتبر مؤثرًا  فعاالً       إن ارتفاع العماـل
اطر صـحية                        دان أّدى لمـخ ن البـل د ـم ي العدـي دمات ـف في قطـاع صـناعة الـخ

علــى ســبيل المثــال فــإن معظــم       .      جديــدة مــع حــاالت عجــز جديــدة ناتجــة        
مستخدمي الحاسوب الشخصي،   قد اعتادوا على آالم  العضالت المزعج    

 .بينما تزداد  االضطرابات النفسية  في آل مكان
 

وبطبيعــة الحــال، مــا زال آبــار الــسن مــن العمــال يتقــدمون لمنــافع العجــز               
صاديات، أصـبح                   .     أيضًا ن االقـت ير ـم ي آـث ة ـف صناعات الثقيـل مع تراجع اـل

ل             ج      –العمال آبار السن وغالبا باإلتفاق مع أصـحاب العـم ينظـرون لبراـم
بالنــسبة و.  منــافع العجــز باعتبارهــا الطريــق للخــروج مــن ســوق العمــل                

ة                     افع المقدـم ل صـرامة والمـن تحقاق أـق روط االـس ت  ـش للكثيرين ، آلما آاـن
 .أفضل، آلما رؤوا في ذلك  البديل األفضل الحتماالت البطالة

 
 
 

افع العجز               برامج من دول ل ولم يكن أقل تأثيرا من ذلك،  استغالل بعض ال
امج،             .     لتمويه البطالة  اليف البرن شأن تك ئة ب غير أن تزايد المخاوف الناش

فضًال عن مخاوف التحول نحو المجتمعات المسّنة وما يرتبط بالعمالة من      
 .نقص المهارات، تفرض إعادة التفكير

 
 

 عاجزون أم غير قادرون على العمل
 

ى سوق                  داخلين إل داد ال سكانية، هي تراجع أع شيخوخة ال ائج ال إحدى نت
ال                     .   العمل ير من العم دو أن استمرار الخروج المبكر من العمل لكث ويب

شكلة      ؤدي لمضاعفة الم نًا ي بر س ستويات      .  األآ ى م اظ  الحتمي عل وللحف
 . اإلنتاجية ، ستكون هناك حاجة للمزيد من العمال

 
ة                  ارات، سترتفع  القيم في حالة ازدياد حّدة وصعوبة  العمل ونقص المه

ة            درتهم اإلنتاجي ا هو    .    اإلنتاجية حتى بالنسبة ألولئك الذين تراجعت ق آم
د األشخاص                        د بالفعل لتحدي د من الجه ذل المزي م ب أتي، يت متوقع لما قد ي

 . العاجزين القادرين على القيام بنوع من العمل على األقل
وعلى هذا األساس، فإن إعادة إصالح برامج العجز اآلن أآثر ثباتا على                

 .جدول األعمال
 

 

    أهــداف اإلصالح
 

رامج من                       ب ة ال دام ت ان اس مثاليًا، اإلصالح ينبغي أن يسعى لتحسين ضم
ي                      ت حاالت ال ل ع ل اف ن م الناحية المالية وفي الوقت نفسه أن يضمن آفاية ال

ه          .     تعاني من انخفاض أو عدم القدرة على العمل        ع أن وق اك ت بالمقابل، هن
عجز في                      ينبغي على اإلصالح أن ييّسر إعادة إدماج أصحاب حاالت ال

 .المجتمع
   

  االستجابات  لخفض األعداد
 

من الناحية العملية،  ثالث مجموعات من التدخالت يمكن أن تساعد في             
 :الحد من حاالت العجز

 
 

جعل                   : إعادة التأهيل     - إلزالة أو تحسين الحالة البدنية أو العقلية التي ت
ع    .  الشخص غير قادر على العمل  ن م آإجراء وقائي، يؤدي ذلك أيضًا  ل

ل أيضا         .     تدهور بعض الحاالت البدنية أو العقلية      ي أه ويمكن إلعادة الت
       .أن يهدف إلى تحسين المهارات المهنية
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 الذين يتلقون منافع العجز في بلدان مختارة)  ٪(السكان في سن العمل 

 هولنــــــــدا
 السويـــــــد
 الدنمــــارك
 بريطانيا العظمـى
 اسرائيـــــل
 الواليات المتحدة

مصدر    مب      :     ال ي دن         Kempآ  ،   Sunden ، وسن
 Bakker Tauritz ) (2006وباآر توريتز 



ى             :الحوافز اإليجابية والسلبية   - ودة إـل اء أو الـع ى البـق لتحفيز األفراد عـل
فمــن جهــة يتــم دعــم األجــور؛ ومــن جهــة آخــرى، فــإن                .  ســوق العمــل    

التــشدد فــي معــايير األهليــة للعجــز وترشــيد ســخاء المنــافع تلعبــان دورًا             
ل،              .   مؤّثرًا اب العـم ن أرـب لٍّ  ـم آما أن الحوافز التي يتم توفيرها تدفع بـك

ادة               ل وإـع اظ بالعـم ة االحتـف ومزودي الخدمات، واإلداريين لتسهيل مهـم
 .االندماج في سوق العمل

 
شغيل          - شغيل      : برامج خاصة للت رامج خاصـة للـت واء         - ـب م أو إـي ل دـع مـث

ن                   اد أماـآ ات أو إيـج م االحتياـج ة لتقيـي العمالة  وخلق بيئة العمل المالئـم
 .عمل مناسبة لألشخاص الذين يعانون من المعوقات البدنية أو العقلية

 

 االتجاهات المتغيرة
 

ات     ن                  .   تتغير االتجاـه املين ـم راج الـع ز إلـخ افع العـج تغالل مـن د اـس م يـع فـل
ا فيــه      وق العمــل مرغوـب اعي ويهــدد بتفاقــم          .    ـس ه مكـلف للــضمان االجتـم إـن

يجــب تــشجيع غيــر      .    النقــص المتزايــد فــي العمالــة والمهــارات الناشــئة            
القادرين على العمل والمرضى على المدى الطويل على العودة إلى العمل       

ى                 .  آلما آان ذلك ممكنا  ة عـل ل حاـل اس ـآ ى أـس ك عـل ونعم، يجب أن يتم ذـل
حدة، باإلضافة إلى تقديم إعانات نقدية، ينبغي على برامج منافع العجز أن   

 .تشجع على استئناف العمل آلما آان ذلك ممكنا
 

 تعزيز العيش النشط و المستقل
 

ان                             ي الضــم وة ـف رـج ـم ج اـل اـئ ـت ـن ق أفضـل اـل ـي ـق تأمين استدامة البرامج وتـح
ة              .     االجتماعي يتطلب مجموعة من السياسات الموّحدة      ـي ـع ـم ـج ـل ة ـل ـب ـس ـن اـل ـب

ل،                    ـي أـه ـت ادة اـل و  إـع الدولية للضمان االجتماعي، أحد الخيارات المتاحة ـه
ز                             واـف ـح ادرة واـل ـب ـم ل األدوار اـل ـي ـع ـف دام وـت ـخ ـت ة، واـس ـي واتخاذ تدابير وقاـئ

 .والحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة بالعمالة
 

ة،                    اـم ـع ات اـل ـي ـج ـي راـت ـت ات واالـس اـس و آعنصر متكامل في إطار أوسع للسـي
ل                      ـق ـت ـس ـم ـيش اـل ـع ة واـل . يجب أن تسهم  تلك التدابير في تعزيز الحياة الفّعاـل

ر                          ه أـث ون ـل ـك ي أن ـي ـغ ـب وفي المقابل، فإن  التأآيد على تعزيز العمالة،  يـن
 .إيجابي أيضًا على القدرة التنافسية االقتصادية

 
اـشى                     ـم ـت ـت ز ـل على هذا النحو، فإن متابعة هذه التطورات تضع برامج العـج
ج                           راـم ع ـب ـي ـم ن ـج وة ـم رـج ـم داف اـل تماما مع ما ينبغي أن تكون عليه األـه

 .الضمان االجتماعي
 

ة                    ـي دوـل ة اـل ـي ـع ومن اجل تحقيق أفضل  األهداف لبرامج العجز ، تؤيد الجـم
 :الضمان االجتماعي  الترآيز بشكل أآبر على

 
 تعزيز إعادة التأهيل المبكر، وإعادة التدريب، والوقاية  -
 تشجيع  اإلبقاء على العمل واستئناف العمل  -
 تفعيل اشتراك صاحب العمل في إعادة تأهيل العاملين،  -
 .تقييم آثار آل التدابير المحّفزة   -

ة،                 ع الظـروف الوطنـي دخالت ـم ة تكيـيف  الـت في حين ينبغي  على آل دوـل
 :فإن تحليل الممارسات الجيدة الحالية يحدد خمس قضايا للنظر فيها 

 
 الحد من التدفق المتوقع لحاالت العجز . 1

دالت                     اض مـع ي ظـل انخـف أثيرًا خاصـة ـف د ـت ويعتبر هذا المعيار عادة األـش
رى ال            إعادة التأهيل بسبب معوقات ترتبط بااللتحاق بالعمالة ومسببات أـخ

 .تحّفز العاملين على العودة للعمل
 
 المؤثرات البديلة يجب أن تؤخذ في االعتبار. 2

ار        يجب أن تضمن استراتيجيات الحد من استحقاق منافع  العجز عدم اعتـب
د             دى البعـي ى الـم ز عـل دم    .    مزايا نقدية أخرى بديال عن منافع  العـج د يتـق فـق

البعــض للحــصول علــى التقاعــد المبكــر،  والبطالــة، أو منــافع المعونــة                     
ي        .  االجتماعية بدال عنها  دخالت الـت ومن هنا، تعلق أهمية آبرى على  الـت

 .تشجع على البقاء في العمل  أو استئنافه
 
 اعتماد منهجية إعادة التأهيل قبل المنفعة. 3

إعــادة التأهيـــل المبكـــر، وإعـــادة التـــدريب، واســـتراتيجيات الوقايـــة التـــي            
ثر الطـرق           بر أـآ تستهدف األفراد في اإلجازة المرضية طويلة المدى ، تعـت

ال ينبغي أن تمنح منافع العجز   . فعالية للحد من االعتماد على منفعة العجز 
وآون إعادة التأهيل الكفؤ  قد يتطلب جودة .    حتى تستنفذ مثل هذه التدابير  

د ال                       ل ـق ادة التأهـي ة  إـع إن فعالـي ة ،ـف ستمرة والفردـي عالية ، والتدخالت الـم
 .تترجم تلقائيا مؤدية  إلى انخفاض تكاليف البرنامج

 
ترات             .  4 وظفين المرضى لف اه الم ل اتج سؤولية أصحاب العم ادة م زي

 طويلة 
ل أصـحاب        للمساعدة على الحد من تدفق المستفيدين، إن التدابير التي تجـع
ن               ترة المرضـية ـم العمل مسئولين عن تأدية  األجر سلفًا للموظفين عن الـف
ل                   ى  ضـرورة العـم زون عـل ل يرـآ غياب الموظفين، تجعل أصحاب  العـم

 .على  إعادة الموظفين إلى صفوف القوى العاملة
 
 إعادة تقييم الحوافز. 5

ن أن               ل، يمـك ى العـم شّجعة عـل جميع التدابير والحوافز المالية والحوافز الـم
ع     .    يكون لها أيضا دور ايجابي بطرق غير مباشرة   ينبغي إعادة تقييم جمـي

وة         ائج المرـج ق النـت وب          الحوافز لضمان تحقـي ير المرـغ ائج ـغ ب النـت ولتجـن
  .فيها
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