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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

 :التجاوب مع األزمة ضمان اجتماعي ديناميكي في أوروبا
 نموذج اجتماعي لالنتعاش والتقدم

 
وب   .    حسب الشواهد الرئيسية الحديثة المرتبطة بالتجربة األوروبية، فإن إصالح الضمان االجتماعي أصبح أّشد تعقيداً      ليس المطل

ع             ل يجب أن يتطل من اإلصالح ضمان آفاية الحماية المقدمة للجميع تحت مظلة المخاطر التي تغطيها األنظمة التأمينية فحسب، ب
بر في                   .    اإلصالح إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة   ة أآ ير حري ى توف د عل يز الجه وبالنسبة لبعض برامج المنافع، يجب ترآ

: وعليه، فإن تحقيق تلك األهداف، يتطلب إعطاء أهمية أآبر للمدخالت التي يقّدمها المسؤولون عن تطبيق السياسات   . . ..  الخيارات
ر العوامل               .     إدارات الضمان االجتماعي   ى أث آما ويجب إيالء أهمية لألدوار التي تؤديها األطراف المؤسسية األخرى عالوة عل

إن             .    المشترآة مثل العولمة والشيخوخة السكانية واالقتصاد     الي، ف صادي الصعب الح ي    "وفي ظل اإلطار االقت وذج األوروب النم
اعي ودعم أفضل            .  أثبت صالبته وآذلك مرونته "   االجتماعي ضمان االجتم وعلى أي حال، ومن أجل ضمان آفاية تقديم برامج ال

 .لالنتعاش االقتصادي والنمو المستقبلي، البد من اتخاذ إجراءات أآبر للتكّيف
ضمان                        سؤولية إدارات ال إن من م سياق، ف ذا ال ه ضمن ه ى أن ة، إل ى السياسات االجتماعي دد من إضاءات عل ذا الع ويخلص ه

 .االجتماعي أن تكون مثاًال يحتذى به
 

 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام للجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي      
 

 عوامل التغيير
 

ا       ( بالنسبة إلقليم أوروبا     وهنا نغطي إقليم منظمة العمل الدولية ألوروبا وآسي
دة      ) الوسطى زاي ت ، تزداد التوقعات المرتبطة بالطبيعة المؤسسية والحاجة الم

طة        .     للضمان االجتماعي  وتعني تلك التوقعات بأن على اإلصالحات المرتب
ى                 ة األول ي س بالبرنامج والسياسات بأن تتخطى وتنظر أبعد من المهمة الرئي

ق                         .     حول ضمان آفاية الدخل     ي حق ت ك اإلصالحات أن تسعى ل ل ى ت ل ع ف
بعض      .     تحسينات في نوعية المنافع والخدمات وبصورة متزايدة   وبالنسبة ل

ار                           ي خ ل ر ل ب ة أآ ي ان ك إم ن ب دي ي ف .  برامج المنافع، يمكن اعتبارها منح المست
دات                       ي ق ع ت د ازدادت ال ق اإلصالح، ف ونتيجة لألهداف الطموحة المرتبطة ب

اعي                 م ان االجت ي الضم ك      .     المرتبطة بالتحديات التي تواجه إداري ل آل ت
ا                   ر اإليس ري ق اجات ت ت ن ت ان     -: المشاهدات تجتمع لتشكل جزءًا من اس الضم

  .االجتماعي الديناميكي ألوروبا

 : هذا العــــدد

 
يبحث في التطورات الحديثة واالتجاهات في الضمان         -

 االجتماعي في أوروبا
ي                         - ة ف ي س ي رئ وعة من اإلصالحات ال طرح مجم ي

 سياسات وبرامج الضمان االجتماعي
ان                  - ى إصالح الضم ة عل يحلل أثر العوامل المشترآ

 االجتماعي
ان           - ي الضم يناقش التحديات التي تقف في وجه إداري

 االجتماعي
خاصة                           - ة ال ي س ي رئ ل ال ائ رس وعة من ال جم ّدم م ق ي
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دمات،         افع والـخ ولضمان الكفاية والنوعية والخيارات المناسبة بالنسبة للمـن
وألخــذ التكــاليف المتزايــدة للــضمان االجتمــاعي بعيــن االعتبــار، خلــصنا              
اه                     سؤولية تـج صالح ـم ع أصـحاب الـم ى جمـي أن عـل ر ـب لنتيجة أخرى للتقرـي

وضــمن هــذا الــسياق، شــهدت الــسنوات األخــيرة بعــض          .    تكييــف ســلوآهم 
إصالحات األنظمة التقاعدية الهادفة لحمل آبار السن على تأخير تقاعدهم     

آما وأن اإلصالحات في المنافع العائلية   .  والبقاء لفترات أطول في العمل 
اآلن تــشّجع النــساء علــى العمــل واإلنجــاب معــًا، وأن يــساهم الرجــال فــي               

آمــا وتنــادي اإلصــالحات     .    تحّمــل مــسؤولية رعايــة األســرة مــع المــرأة          
ة المرتبطــة بالرعايــة الــصحية آــل مــن المــزودين والمرضــى علــى             الحديـث
اد                    الل االعتـم ن ـخ شفيات وـغرف الطـوارئ ـم ى المسـت ادهم عـل تقليل اعتـم
بــصورة أآــبر علــى الوقايــة والرعايــة األوليــة الــتي توفرهــا المجتمعــات                

 .المحلية
 

شكيل طبيعــة                   ذلك فــي ـت ع تلعــب دورًا ـآ شترآة فــي المجتـم ل الـم إن العواـم
ار       .    اإلصالحات في أوروبا  ة آـث ر أهمـي ومن األمثلة المحددة، يعزز التقرـي

 .العولمة والشيخوخة السكانية واآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة
 

 
 العولمة

 
أصــبحت الــضغوطات المرتبطــة بالعولمــة تــضع الــدول تحــت ضــغوطات           

ّدم                   .     المنافسة تي تـق ع اـل ى المواـق وال إـل دفق رؤوس األـم ي ـت ومع الحرية ـف
ات تـحت ضـغط                 ن الحكوـم د ـم دًا، وقـعت العدـي تكاليف إنتاجية منخفضة ـج

لتتمكــن المؤســسات مــن توظيــف وتــسريح العمّــال        ,  تخفيــف قــوانين العمــل   
 .بسهولة وتخفيض تكاليف التشغيل ونشر العمال بمرونة أآبر

.  أدت تلــك التطــورات لزيــادة فــي الوظــائف المؤقتــة والعمــل بــدوام جزئــي           
ـــترة مـــا بيـــن         (EU-15)وفـــي   ، ازداد العمـــل    2006 و    1995 فـــي الف

ر               %25المؤقت بمعدل    ي أآـث ل ـف ي أصـبح اآلن يتمـث دوام جزـئ ، والعمل ـب
رق             .     من وظيفة واحدة في خمس     ي وـسط وـش ة ـف دثت تطـورات مماثـل وـح

مي                    .     أوروبا ير الرـس ل ـغ شار العـم اطرة انـت ي مـخ ك التطـورات ـف د تـل تزـي
 .وعدم التأدية الكاملة الشتراآات الضمان االجتماعي

 
 

وبـــشكل عـــام، بالنـــسبة ألنظمـــة الـــضمان االجتمـــاعي، تفـــرض العولمـــة             
المخــاطرة المرتبطــة بانخفــاض التغطيــة التأمينيــة وآفايــة المنــافع، حيــث              
تحــاول الحكومــات جاهــدة خلــق بيئــة تــشّجع العمــل مــن خــالل تثبيــت أو                  

ق    .  تخفيض معدالت اشتراآات الضمان االجتماعي  ه، تخـل وفي الوقت ذاـت
.  العولمــة الحاجــة الماّســة لتغطيــة العــاملين فــي الوظــائف غــير المــستقرة               

ّذي تطـورات               د يـغ وبالنسبة لدول اإلتحاد األوروبي، فإن هذا التحدي المعـق
سمى           ا ـي ة          –  (Flexicurity)تنّصب في إطـار ـم ن الحاـج ارة ـع و عـب وـه

لــدعم خليــط مــن أســواق العمــل المرنــة ومــستويات مرتفعــة مــن الــضمان                
تخدام الفعّـال                –االجتماعي   ة لالـس ود الرامـي ك، الجـه وال يقل أهمية عن ذـل

ل                   ن أـج ل ـم وق العـم ع ـس أقلم ـم لسياسات التشغيل والضمان االجتماعي لتـت
ل أـفضل            .  ليس فقط خلق المزيد من الوظائف فحسب، بل إيجاد فرص عـم

وبالنسبة لجميع الدول، فإن خلق فرص عمل أفضل يجب أن يتضمن خلق     
رات     .    ظروف عمل نوعية أفضل  فمن المهم أن يكون للتطورات في مؤـش

اه            ة والرـف صحة العاـم دابير اـل الصحة والسالمة المهنية تأثير إيجابيًا على ـت
 .والتنافسية االقتصادية واإلنتاجية

 
 

 الشيخوخة السكانية
 

وام       ن األـع ي دول             2000 و   1960ما بـي اة ـف دل الحـي ع متوـسط مـع ، ارتـف
وعلــى النقيــض، بالنــسبة لــدول وســط        .    اإلتحــاد األوروبــي أربــع ســنوات     

ترة                  ي ـف سي ـف ع عـك دث تراـج وشرق أوروبا واإلتحاد السوفيتي السابق، ـح
.  التــسعينات، أدت النخفــاض توقــع الحيــاة، خاصــة فــي صــفوف الــذآور                

ب               ي أغـل سه ـف وعلى أي حال، ومنذ ذلك التاريخ بدأ ذلك االتجاه يعـكس نـف
 .تلك الدول

 
اة  2060 و 2000بين األعوام    ، من المتوقع أن ترتفع معدالت توقع الحـي

نوات   6.9في اإلتحاد األوروبي بمعدل ثمان سنوات ونصف للرجال و        ـس
ولكــن انخفــضت معــدالت الخــصوبة جــدًا عــن معــدل االســتبدال             .    للنــساء

ففــي دول االتحــاد األوروبــي حيــث       .     والدة لكــل امــرأة    2.1الــالزم وهــو    
دالت                ك المـع دا، تـقف تـل معدالت الخصوبة األعلى، أال وهي فرنسا وايرلـن

دول      .   والدة لكل امرأة2.0عند أو ما دون   ة اـل إن غالبـي وعلى أي حال، ـف
ا دون                  ادل أو ـم ًا تـع دالت ـخصوبة حالـي ى   1.4األوروبية تسجل مـع ، وعـل

ــ            ن     3.3النقيض من ذلك، تسجل طاجاآستان معدل والدة يصل ل ي حـي ، ـف
 فــي آــل مــن آازاخــستان، وقيزخــستان،         2.5تــصل تلــك النــسبة لحوالــي        
 .وترآمستان وأوزباآستان

 
تتوقــع المفوضــية األوروبيــة بــأن األثــر المــشترك لتحــّسن توقــع الحيــاة                    
شطين                  سبة األـشخاص الـن يؤدي لتخفـيض ـن والدة، ـس دالت اـل وانخفاض مـع

 فــي عــام    1 مقابــل    2.7إلــى غــير النــشطين فــي االتحــاد األوروبــي مــن              
وعليــه، يترتــب    .    2060 فــي عــام       1 مقابــل    1.4، ليــصل إلــى       2009

ر               سكان غـي دعموا اـل مستقبًال على السكان النشطين المتراجعين عدديًا أن ـي
 ولمواجهــة هــذا التحــول، وبــالنظر لمعــدالت        ً.النــشطين المتزايــدين عــدديا   

دي                 سن التقاـع ى اـل اء عـل ان اإلبـق ون باإلمـك اإلنتاجية للعمالة الحالية، لن يـك
افع         تراآات والمـن راء      .     المطبق حاليًا أو مستويات االـش ة إلـج ر الحاـج تظـه

وهــذا مــا يحــصل حاليــًا فــي       .    تعــديالت جوهريــة فــي اإلنفــاق االجتمــاعي      
 .العديد من الدول

 
ن                      دد األـشخاص الذـي ن ـع سكانية ـم شيخوخة اـل تزيد اـل ك، ـس ى ذـل عالوة عـل
ا                د، مـم ة األـم ة طويـل ب رعاـي يعانون من مشاآل صحية مزمنة والتي تتطـل

ة              ك الرعاـي ير تـل اليف المرتبطـة بتوـف ن التـك دول،      .    سيزيد ـم ب اـل ي أغـل وـف
د             ة والمزـي تشهد نفقات الرعاية الصحية ارتفاعًا تجاوبًا مع التطورات الفنـي

ز  .    من االزدهار والشيخوخة السكانية  وبالرغم من الجهود المتنوعة لتعزـي
ضل     تمويل األنظمة التقاعدية من خالل رفع السن التقاعدي، أو الربط االـف
ضمن        ما بين المنافع المستحقة وآامل فترة االشتراآات واستحداث آليات ـت
االستقرار األوتوماتيكي لتمويل األنظمة التقاعدية، فإن التكاليف المرتبطـة     

 .في تلك األنظمة مستمرة في االزدياد
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م                      - ون شخص، من بينه ي بلي ا حوال الي سكان أوروب  500يصل إجم
 .مليون يعيشون في دول اإلتحاد األوروبي السبع وعشرون األعضاء

 . سنة أو أقل14من السكان يبلغون % 16حوالي  -
 . سنة أو أآثر60من السكان يبلغون % 22حوالي  -
ارب               - ا يق ي المتوسط،  م ي، ف اد األوروب ن %  27تنفق دول اإلتح م

ة               ا الرعاي ا فيه ة بم ة االجتماعي ى الحماي الي عل ي اإلجم اتج المحل الن
ا          .     الصحية ة م ة االجتماعي ى الحماي في حين يصل متوسط اإلنفاق عل
دول غير األعضاء                %   13يقارب   الي في ال ي اإلجم اتج المحل من الن

 .في االتحاد األوروبي
ن                - ة م ة االجتماعي ل الحماي م تموي ي، يت اد األوروب ي دول االتح ف

 ). بالمئة38(والعوائد الضريبية )  بالمئة59(االشتراآات االجتماعية 
ة       - معظم دول غرب أوروبا قد حققت تقريبًا مستويات شاملة من التغطي

بينما تنخفض معدالت الشمول في أجزاء أخرى من اإلقليم،  .     السكانية
غالبًا بسبب القطاعات الكبيرة من العمل غير الرسمي وارتفاع حاالت      

 .عدم التبليغ عن األجور الحقيقية في االقتصاد الرسمي
ورة           - دمات صحية متط م خ م دول اإلقلي دى معظ ال،    .    ل ى أي ح وعل

ة والنقص في                   تعاني بعض تلك الدول من الفروقات في جودة النوعي
 .التزويد ولكنها جميعًا تواجه مشاآل في التمويل

وق                   ا يف صحية م ة ال ى الرعاي اق عل ففي اإلقليم، تتراوح معدالت اإلنف
ل                     11 ا يق سرا لم سا وسوي الي في فرن ي اإلجم اتج المحل  بالمئة في الن
 . بالمئة في آازاخستان4عن 

 بعض اإلحصاءات الهامة إلقليم أوروبا



ادة                   ة  الحاجة لزي در المفوضية األوروبي سكانية، تق وبسبب الشيخوخة ال
دل            ي بمع  4.7اإلنفاق الكلي على الرعاية االجتماعية في االتحاد األوروب

ام             ول ع الي بحل صندوق      (  2060بالمئة من الناتج المحلي اإلجم انظر ال
ن األهداف      "  إستراتيجية لشبونا "  واستجابة لذلك، تسعى ) .    1رقم   من بي

 األخرى، للتعامل مع التكاليف المالية المرتفعة
 .ورفع معدالت العمالة الوطنية.  للشيخوخة من خالل زيادة اإلنتاجية

اد                  ة في االتح افع العائلي ستخدم المن تراتيجي، ت وآجزء من هذا النهج االس
شجيع                   ي، لت اد األوروب ة لإلتح ير التابع دول غ ب ال ى جان ي إل األوروب

ساء               ة في صفوف الن ى من العمال سعى      .     مستويات أعل ّم، ي وبصورة أع
ة                دة نتيج ة المتزاي ات العائلي ة االحتياج ى تلبي ة إل افع العائلي إصالح المن

يرة             ة المتغ ل العائلي اطر والهياآ وف بالمخ ل المحف سعى .    العم وت
ي            ة تحدي االنخفاض ف ى مواجه ة إل درجات متفاوت ضًا ب اإلصالحات أي

 .معدالت الخصوبة
 

ة لإلصالح،                       اهج المختلف ك المن الرغم من آل تل ة المطاف، وب وفي نهاي
سكانية من األطراف المسؤولة عن                  شيخوخة ال تتطلب التكاليف المالية لل
اعي وأن        ضمان االجتم أنظمة الضمان االجتماعي أن تدفع المزيد مقابل ال

 .تتحمل التخفيضات في المنافع في بعض الحاالت
 

 األزمـــــة
 

ام              ذ ع دأت من تي ب ة ال صادية العالمي ة واالقت ة المالي د  2007إن األزم  ق
ا              م أوروب صاديات إقلي ير اقت ى حد آب ان أحد المخرجات      .    أضعفت إل وآ

ة            ة العام صناديق التقاعدي الرئيسية المباشرة هو الخسارة في قيمة معظم ال
ك التطورات األنظار نحو                      د لفتت تل ل، فق ا وبالمقاب والخاصة في أوروب
ص،                 ى األخ ة، وعل ة الخاص ة التقاعدي ة باألنظم رى مرتبط شاآل أخ م
ة              اب المواصفات القانوني ة وغي ضعف الحاآمية، وارتفاع الرسوم اإلداري

 .الحتساب المنافع
ام             ذ منتصف ع الي من  ،  2009وبالرغم من مؤشرات انتعاش السوق الم

ر               ن المخاط ف م راءات للتخفي اذ إج ة التخ ى الحكوم ضغط عل ستمر ال ي
ة الخاصة     ة التقاعدي ة باألنظم ك     .    المرتبط ة لتل اوب الحكوم ه، تتج وعلي

شترآين بمعلومات أوضح حول المخاطر              المطالبات من خالل تزويد الم
ة               سينات المرتبط سعي للتح ارات وال ن الخي ة م ر مجموع بر تطوي ع

وفوق ذلك آله، ونظرًا الزدياد التوجه في       .    بالحاآمية والتكاليف اإلدارية  
ر                     ا بصورة أآب م نحو الخصخصة وارتباطه ة في اإلقلي األنظمة التقاعدي
ب                 ن الروات ى م د األدن ضمان الح ة خاصة ل الء أهمي دخل، فيجب إي بال

 . التقاعدية وأثرها المحتمل على حوافز العمل
 

ام     ي ع ورو              2009ف ة الي صاد منطق أن يتقلص اقت ع ب ن المتوق ان م ، آ
دل   دل    %4.2بمع دل         %  3.7، وبمع ا وبمع رق أوروب ط وش ي وس ف

ستقلة      %  .      5.1 دول الم ث ال ي آومنول ض       .    ف ترح بع ن تق ي حي ف
زال                   ة ال ت المؤشرات بأن الفترة الصعبة انقضت، نجد أن معدالت البطال

م                 ة في اإلقلي وى العامل سبة للق ى  .    في ارتفاع وتشّكل تهديد خطير بالن فعل
ي           اد األوروب سبيل المثال، من المتوقع أن تصل معدالت البطالة في اإلتح

 .2010عام % 10لـ 

ا              شاملة في أوروب وفي هذا السياق، أصبحت أنظمة الضمان االجتماعي ال
" آمثبتات اقتصادية تلقائية  "  الغربية، بما فيها برامج منافع البطالة، تعمل   

.  من خالل توفير المصادر المالية لمن فقدوا وظائفهم أو انخفض مدخولهم        
ات                   ير معون يرة تتطلب توف ة لفجوات آب ك األنظم وبالمقابل، تعرضت تل

ة        دول      .  أآبر من إيرادات الدولة حيث التزايد الكبير في المديوني ا في ال أم
ذات الدخل المنخفض في جنوب شرق أوروبا وآومنولث الدول المستقلة،         
سعينات من حيث           فقد تّم تخفيض منافع البطالة بصورة آبيرة في حقبة الت

ستحقين      خاص الم ة واألش الغ المدفوع وات      .    المب ذه الفج إن ه الي ف وبالت
دفاع                         ن مجردين من خط ال اتين المنطقتي ال في ه رك العّم ى ت ستؤدي إل

 .األول الضروري لمواجهة الصعوبات االقتصادية
 

المي                     صادي الع ود االقت ترة الرآ إن ف ور ف ذا المنظ ن ه ار   –وم واآلث
ترة االنتعاش                 المترتبة عليه، بما فيها سرعة استحداث فرص العمل في ف

إذ أنه يترتب على ذلك، تحديد مدى استدامة  .  تعتبر ذات أهمية قصوى  –
ة          ه العجوزات طويل منافع البطالة الحالية ومقدار التضخم الذي سيؤول إلي

صادي            اش االقت ة االنكم ة نتيج ة التقاعدي ي األنظم دى ف ن   .    الم د م وأبع
وأ              ائج أس صادي لنت ود االقت ترة الرآ يؤدي طول ف ي، س اد األوروب اإلتح
دم               اعي وع ع التماسك االجتم ر أو تراج اقم الفق سبة لتف واء بالن ير، س بكث

 .االستقرار السياسي
 

 التحديات المرتبطة باإلدارات
 

شرآات                   شارآة ال واب لم دول األب د من ال في اآلونة األخيرة، فتحت العدي
ة                  ة والرعاي ب التقاعدي ديم الروات ذلك تق افع، وآ ديم المن ي تق ة ف الخاص

ة الحسابات      .    الصحية بالنسبة للرواتب التقاعدية، يتم ذلك من خالل أنظم
م           .     الفردية التي يديرها القطاع الخاص        صحية، يت ة ال سبة للرعاي ا بالن أم

ة                 ة الطبي أمين الصحي الخاص والرعاي ك من خالل الت سمح آال   .    ذل وي
ستفيدين                  ار للم ة المزودين وإعطاء الخي وعين من اإلصالحات بتعددي الن

ة      رارات معين سبة لق ة              .    بالن ة الرعاي د نظّمت بعض أنظم ك، فق وق ذل وف
زام                        الل إل ن خ سوق م ي ال سية ف ن التناف وع م ة ن صحية االجتماعي ال

بالنسبة للمنافع العائلية، تزيد الحكومات  .    المزودين بالتنافس على الموارد   
اك  .    حاليًا من مرونة شروط الدفع المرتبطة برعاية األطفال الخاصة      وهن

ة الحسابات                      ى أنظم ة عل ة القائم افع العائلي تبدال المن ة باس دى القل توجه ل
ارات                 يع الخي الي توس اعي، وبالت أمين االجتم شبيهة بالت ك ال ة بتل الفردي
ستحقة                  ساباتهم الم صرف بح ة الت ي آيفي م ف ؤمن عليه ام الم ة  أم المتاح

 ).إلعادة التدريب، اإلجازات أو إجازة الرعاية باألطفال(
 

ع                 ار مزودي المناف بالنسبة للمؤمن عليهم، فإن منحهم حرية أآبر في اختي
ات             دهم بالمعلوم ضرورة تزوي يرًا ب ًا آب رتبط ارتباط ة، ي افع الفردي والمن

فالنسبة لصانعي السياسات وإداريي الضمان االجتماعي،  .     بصورة أفضل 
ر                ة أآب ر حري تفرض مناهج اإلصالح التي تسمح بتعددية المزودين وتوف
م، مجموعة من                    اعي المناسب له ضمان االجتم ار ال شترآين في اختي للم

 :األسئلة الصعبة
د وفي الوقت               - شكل جي ة ب آيفية تزويد األفراد بخيارات مجدية ومنظم

ترض                تي من المف ة من المخاطر ال ذاته الحفاظ على الحماية المطلوب
 بأنظمة الضمان االجتماعي مواجهتها؟

ي                  - امن في نظام تأمين ير الك صاديات الحجم الكب آيفية الحفاظ على اقت
 وطني موحد؟

ة                    - اليف اإلداري اع التك ًة الرتف افع نتيج ة المن ل آفاي ب تآآ ة تجن آيفي
ر             ي توفي سية ف ة المؤس ة والتجزئ و التعددي التحول نح ة ب المرتبط

 الضمان االجتماعي؟
ات                - ة والمعلوم ارات الالزم راد المه الك األف مان امت ة ض آيفي

ا مخرجات                ج عنه تي ينت رارات ال الضرورية التي تساعدهم اتخاذ الق
 تعّزز من الرفاه االجتماعي؟
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اعي                   ضمان االجتـم ن إدارات اـل ع ـم ن المتوـق " إلى حد أآبر من ذي قبل، ـم
، أن تــؤمن خــدمات عامــة محــّسنة وأن تنــّسق          "  الموجهــة لمتلقــي الخدمــة     

م                   ات تقدـي ع هيـئ رى وـم ة  األـخ جهودها مع مثيالتها في الوآاالت الحكومـي
آمــا وأصــبح علــى عاتقهــا توفــير المعلومــات          .    الخــدمات غــير الحكوميــة   

ــق                   ــد تطبـي ــا عـن ــضايا تواجهـه ــول أي ـق ــات ـح ــصانعي السياـس ــة ـل الالزـم
وعليــه، فكــل تلــك العوامــل تجعــل مــن إدارات الــضمان                 .    اإلصــالحات

 .االجتماعي مطالبة بصورة أآبر بالقيام بالدور الفني
 
 

 بعض الرسائل الهامة المرتبطة بالسياسات: النظرة لألمام
 

د                   ا الـب ي أوروـب اعي ـف ضمان االجتـم هناك اعتراف أآبر بأن إصـالحات اـل
وأن تبقــى ضــمن إطــار التقاليــد االجتماعيــة األوروبيــة مــع تــصميمها بمــا              

ذه النظـرة        .    يتماشى مع التطور في البيئة المحلية المحيطـة        إن ـه ه، ـف وعلـي
ات               اعي ووجـه ضمان االجتـم ي اـل تدعو ألهمية االستفادة من خبرات إدارـي

ة       ا،    ...  نظرهم آمدخالت للتداوالت الخاصة بالسياسات االجتماعـي ن هـن وـم
ات النظـر         ادل وجـه يترتب على هؤالء اإلداريين أن يأخذوا المبادرة في تـب

ديات                        ه التـح ي وـج وف صـامتين ـف ن الوـق دل ـم ات ـب  –مع صـانعي السياـس
ع             –خاصة فيما يتعلق بتنفيذ تلك السياسات    ًا ـم ذا الموـقف تماـم ليتطـابق ـه

ى النظـرة               يز عـل سا والترـآ ديناميكي لإلـي اعي اـل إطار عمل الضمان االجتـم
 .المستقبلية إلدارات الضمان االجتماعي

 
وبــالنظر للمــستقبل، مــع أخــذ تطــور األدوار واألهــداف لكــل مــن صــانعي              
ن              ار، يمـك ن االعتـب ا بعـي السياسات وإدارات الضمان االجتماعي في أوروـب

 : رسائل هامة4تقديم 
 

ق                 :   أوًال ة وـف ّسقة ومنّظـم ة مـن ه بطريـق يزداد اإلصالح تعقيدًا ويـجب تطبيـق
داف الطموحــة                 ن األـه ق مجموعــة ـم عيًا لتحقـي مثــل (الظـروف المحيطــة ـس

آفايــة التغطيــة التأمينيــة والخــدمات النوعيــة والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة                
وتعدديــة آليــات تقــديم المنــافع والحاآميــة والتنظيــم المناســب والتكيّــف مــع            

 ).التغيرات الديموغرافية
 

ب                   :   ثانيًا شواهد، يتطـل ى اـل اد عـل ات باالعتـم و صـنع السياـس إن الـمضي نـح
ات                ى المعلوـم بر عـل يز األـآ ة والترـآ ضرورة جمع البيانات بصورة منظـم

وقــد يختلــف هــذا      .    والمعرفــة الــتي تقــدمها إدارات الــضمان االجتمــاعي          
المتطلــب بــاختالف مــستوى التطــور االقتــصادي للدولــة ونوعيــة ودرجــة            

 .الحاآمية فيها

لوآياتهم            :   ثالثًا سؤولية تكيـيف ـس ة ـم ك  ,  تقع على آافة األطراف المعنـي وذـل
لــضمان ســالمة الوضــع المــالي لكافــة الــبرامج وآفايــة المنــافع فــي ظــل                   
الشيخوخة السكانية والتحوالت في أسواق العمل ولتطوير نوعية الخدمات       

 .المقدمة في أثناء توفير حرية أآبر من خيارات المنافع والخدمات
 

ت   :   رابعًا اعي   " أثـب وذج االجتـم ي         "   النـم دور التفاعـل صانته واـل ي ـح األوروـب
االســـتباقي الـــذي يؤديـــه فـــي مواجهـــة التحـــديات الـــتي تفرضـــها النكـــسة              

ي                   .    االقتصادية الحديثة  ذلك ـف ه ـآ ذي يؤدـي دور اـل ة اـل ك أهمـي ال يقل من ذـل
م      ي اإلقلـي ة،              .     تحفيز االنتعاش ـف ود المالـي ي إطـار القـي ال، وـف ى أي ـح وعـل

ًا                  اعي وفـق ضمان االجتـم برامج اـل د ـل سيتم تحديد التحدي المالي طويل األـم
لفترة األزمة وآثارها الدائمة، خاصة بالنسبة لألثر على مستويات التشغيل   

ددة           ... وسرعة استحداث فرص العمل  ة المتـج دم الثـق ك، تـق ن ذـل وبالرغم ـم
 .سببًا للتفاؤل –وتزايد الدعم السياسي  –بالضمان االجتماعي 

 
ة              ة الدولـي ه الجمعـي ق علـي ا تطـل وآخالصة، يتطلب تحقيق تقدم أآبر تجاه ـم
للــضمان االجتمــاعي الــضمان االجتمــاعي الــديناميكي، ضــرورة وجــود               
خيــارات فــي السياســات االجتماعيــة مدروســة ويعلــم بهــا جميــع المعنييــن               

ولكــن ال تعتــبر تلــك العوامــل      ...وإدارات ضــمان اجتماعيــة مرتفعــة األداء     
ولنكــرر، فالبــد مــن تطويــر الــسلوك الخــاص بجميــع األطــراف                .    آافيــة

ضمان     .  المعنية للتكيف مع الظروف المحيطة  وعليه يجب على إدارات اـل
 .االجتماعي والمنظمات األعضاء في الجمعية أن يكونوا قدوةُ يحتذى بها

 

 
 
 

  المصادر
 

سا الخيــار :  ، الــضمان االجتمــاعي الــديناميكي ألوروبــا       2010  .اإلي
جنيفــا، الجمعيــة الدوليــة      ).    التطــورات واالتجاهــات   (  والمــسؤولية   

 .للضمان االجتماعي
 

ة   ية األوربي ـــام         2009  .المفوض ـــشيخوخة لـع ـــر اـل : 2009، تقرـي
اإلســقاطات االقتــصادية وتوقعــات الميزانيــة لــدول االتحــاد األوروبــي         

ـــرين      ـــسبعة وعشـــــ بروآـــسل، المفوضـــية     –)  2060  –  2008(ال
 .المديرية العامة للشؤون المالية واالقتصادية –األوروبية 

 
دولي     د ال ندوق النق انكمــاش االقتــصاد العــالمي، مــع انتعــاش             "  .ص

دولي   في مجلة " .     بطيء العام القادم   ، المسح الخاصة بصندوق النقد ال
 .  إبريل22

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/
so/2009/res042209a.htm 

 ).2010.01.18بالرجوع لها بتاريخ (

1   

اعي           ضمان االجتم ة لل ة الدولي سا(  الجمعي ة     )إي ي المنظم  ه
ضمان اإلجتماعي                 االت ال دة في جمع إدارات ووآ الدولية الرائ

ًا اد             .  مع صح واإلرش وث والن ات والبح ة المعلوم ر الجمعي توّف
ة                  ات وأنظم م سياس اء ودع ل بن ن أج ضاء م ات لألع والملتقي

 .الضمان االجتماعي الحيوية حول العالم
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