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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 : الضمان االجتماعي في عالم الشيخوخة
 التأقلم مع التحديات السكانية

 
ه            .    يعتبر التغير الديموغرافي آأحد أهم التحديات التي تواجه مؤسسات الضمان االجتماعي         ل األفضل ل إن التحلي سبب، ف ولهذا ال

الي             اعي الح ضمان االجتم ة لل ة الدولي ام     .    التزام أساسي في برنامج عمل الجمعي داد          2010في ع ، سيخصص مجموعة من أع
ا         إضاءات على السياسات االجتماعية   للترآيز على آثار التغيرات السكانية على الضمان االجتماعي  ومحاآاة القضايا الخاصة بم

دد من          .  في ذلك تمويل األنظمة التقاعدية والمنافع العائلية والرعاية الصحية ودور الثقافة الوقائية  ذا الع إضاءات  وآما يوّضح ه
ال ومعدالت               على السياسات االجتماعية   ير من األطف  مختلف خطوات التحّول لسكان الدول بين نموذج ديموغرافي يتميز بعدد آب

ومع ذلك، بالنسبة ألغلبية الدول، فإن التوجه خالل  .    حياة منخفضة ونموذج يقل فيه عدد األطفال وترتفع فيه معدالت توقع الحياة 
شباب                         ة ال ه تراجع في فئ سن يرافق ار ال داد آب ادة أع ى السياسات             .    العقود القادمة سيكون نحو زي يرة عل ار آب ذلك آث وسيكون ل

ال         ن األجي دد من          .    المرتبطة بكيفية اختيار المجتمعات إلعادة توزيع المصادر بي ذا الع ا يخلص ه ى السياسات       إضاءات  وآم عل
دروس المرتبطة                   االجتماعية   تفادة من بعض ال فإنه آي تتمكن آافة الدول من التأقلم بنجاح مع التحديات المستقبلية، البد من االس
 .بالسياسات

 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام للجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي      

 
  

 الشيخوخة السكانية حول العالم
 

رن الحادي         سية للق تعتبر الشيخوخة السكانية حول العالم من التحديات الرئي
ك التحول                   ا في ذل الم بم والعشرين، ومع التحول الديموغرافي في دول الع

ال   (من معدالت خصوبة ووفيات مرتفعة     وبالتالي أعداد آبيــرة من األطفـــ
ات          )  ومعدالت توقـع حياة منخفضة    ة ومعدالت وفيــ نحو معدالت خصوبــ

ع               ( منخفضــة   اة مرتف ع حي ال وتوق ل من األطف زداد   )و بالتالي عدد قلي ، ي
شباب من               سبة ال عدد ونسبة األآبر سنًا في المجتمعات وبالتالي يقل عدد ون

 .السكان
 

انظر الصندوق رقم (   إن   التحول السكاني جاري حاليًا في آل أقاليم العالم       
عدالت                           )   1 م فظ ب حت زال ت ي ال ت ت ة وال ي ق ري باستثناء شبه الصحراء اإلف

ة هي             .     خصوبة ووفيات مرتفعة   ي ن ي الت ا ال ك وبالطبع فإن أقاليم آسيا وأمري
ل من                            ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن أن آـ ـ ـ ـ ـ األسرع في التحول نحو الشيخوخة وفي حيــــــ
  أوروبـــــــا وأمريكـــــــــا الشماليـــــــــة تحتـــــــــــاج لحوالــــــــــــــــــي

 : هذا العــــدد

 
ة حول                 - ي ان تلخيص للتطور في الشيخوخة السك

 العالم
اع نسب             - ف ارت تقرير حول التحديات المرتبطة ب

ة               ظم ي أن ار السن ف ب وف آ ي صف ة ف ال اإلع
 الضمان االجتماعي في المجتمعات المسّنة

تفصيل حول فرص سوق العمل واالدخار في                -
ة في              ال المجتمعات التي تتراجع فيها نسب اإلع

 صفوف الشباب
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كاني ناضـج          150 ع ـس و مجتـم دد      (   عامًا لالنتقال الكلي نـح وق ـع ث يـف حـي
صورة       ) آبار السن، عدد المعالين الشباب     شيخوخة ـب دالت اـل ، ستتراجع مـع

سبة                        سن بـن ار اـل دد آـب يزداد ـع ة وـس نة القادـم شرين ـس دى الـع ى ـم آبيرة عـل
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ستتــسارع          .    2030فقــط بحلــول عــام       %  50

زاء                 ي بـعض األـج تى ـف ة وـح ا الالتينـي يا وأمريـك الشيخوخة السكانية في آـس
ي              صل لحواـل ط، لـت شرق األوـس ا واـل داد      %  150من إفريقـي ي أـع ادة ـف آزـي

ة        نة القادـم به          .    آبار السن خالل العشرين ـس تثناء ـش ال، وباـس ى أي ـح وعـل
م                ن ـه داد ـم ي أـع يرًا ـف ًا آـب الصحراء اإلفريقية، ستواجه آافة الدول تراجـع

ة             15في سن أقل من   ي آاـف ن الُخـمس ـف ل ـم  عامًا لتتراجع حول العالم ألـق
 .2050األقاليم بحلول عام 

 

 
  

 إجمالي نسب اإلعالة 
 

سب                         اع ـن ا وارتـف د ذاتـه شيخوخة بـح ن اـل ول ـم م التـح ن المـه ه ـم وعليه، فإـن
ه               ث أـن ات، حـي إعالة آبار السن نحو أثر انخفاض آل من الخصوبة والوفـي
ي           اض إجماـل ى انخـف في بعض الدول يؤدي انخفاض نسب إعالة الشباب إـل

علــى ســبيل المثــال، ستــشهد جمهوريــة الــصين           .    مجمــوع نــسب اإلعالــة    
انخفاضـــًا فـــي إجمـــالي مجمـــوع نسبــــه       )  سنختـــصرها بالـــصين (الـــشعبية  

  100 معــــــــال لكــــــل 80اإلعالـة، من رقـم مرتفــــــع سّجــــــــــــل 

ــ              سبعينات ل ستينات واـل ة اـل ي حقـب ام         60عامل ـف ول ـع ال بحـل .  2050 مـع
ل      40في الواقع، فإن الصين حاليًا تشهد انخفاض يصل لـ       ال لـك  100 مـع

ل                       ة الطـف ن سياـس اتج ـع ي الـخصوبة الـن سريع ـف اض اـل ة لالنخـف عامل نتيـج
جلت              .   الواحد تي ـس ة واـل دة األمريكـي ات المتـح سبة للوالـي وآذلك األمر بالـن

اك       1965أعلى نسبة إعالة آلية عام       ل       95 عندما آان هـن ل ـآ ال مقاـب  مـع
 . عامل100

 
تكون ملحوظـة                       سن ـس ار اـل ة لكـب سب اإلعاـل اع ـن إن ارتـف ال، ـف وعلى أي ـح

ريع             .    لدى العديد من الدول    ة تحّـول ـس نوات القادـم شر ـس حيث ستشهد الـع
ــصناعية                   ــدول اـل ـــي معظـــم اـل ــسن ف ــار اـل ـــة آـب ـــسب إعال ــاع ن .  نحـــو ارتـف

ام             صل    2050وستتضاعف تلك النسبة في ايطاليا ما بين اآلن وـع  70 لـت
ي       .     عامل100مقابل آل    ًال ـف سب قلـي وعلى النقيض من ذلك، سترتفع الـن

 .100 : 67المملكة المتحدة لتصل لـ 
 

وجمهوريــة آوريــا وســنغافورة   )  الــصين  (  ستــسجل آــل مــن هونــغ آــونج       
تــشهد .    2030والــصين المدنيــة نــسب إعالــة لكبــار الــسن متــشابهة عــام              

ضاعف          ع ـت ع توـق ير ـم جمهوريــة الصين تسارع في الشيخوخــة بشكل آـب
ــ             ن ال وق ـس ن            60عدد السكان آبار السن من هم ـف ي ـس م ـف ن ـه اع ـم  ارتـف

ام     .    2030 فما فوق بأربعة أضعاف بحلول عام       80 ي ـع  ،  2040حواـل
ستــشهد آــل مــن الــصين وتايالنــد زيــادة ســريعة فــي نــسب اإلعالــة لكبــار                

ام             ا ـع ام      2045السن، في حين يحدث ذلك في ماليزـي ي ـع  2050 وحواـل
ن            سيا والفلبـي د واندونـي ن الهـن ل ـم ًا           .    بالنسبة لـك ثر لفـت ي األـآ ان فـه ا الياـب أـم

ن        ل عاملـي للنظر، حيث أن إجمالي نسب اإلعالة ستزداد من معال واحد لـك
 .2050 عام 1:1 لتصل لـ 1950اثنين عام 

 
 النافذة السكانية

 
بــالرغم مــن حقيقــة أن العديــد مــن دول آســيا وأمريكــا الالتينيــة ســتواجه                    
ح                   كانية تمـن ذة ـس اك ناـف يبقى هـن مستقبًال نسب إعالة مرتفعة لكبار السن، ـس

ديموغرافي "  يطلق عليها   –الفرص العديدة خالل العقود القادمة   "  العائد اـل
ويحدث هذا عادة في مرحلة متأخرة من المرحلة االنتقالية الديموغرافية      -

واج صـغيرة                ن أـف ة ـم عندما يتبع سلسلة أفواج آبيرة من الوالدات مجموـع
ســيؤدي هــذا النخفــاض المعاليــن        .    مرتبطــة بانخفــاض معــدالت الــوالدة       

 .صغار السن وبالتالي انخفاض نسب  اإلعالة بين الشباب
 

يرافــق ذلــك زيــادة آبــيرة فــي القــوى العاملــة المحتملــة، واحتماليــة ارتفــاع             
داد                دى أـع تهالك ـل ات االـس معدالت االدخار خاصة عندما تنخـفض احتياـج

كاني     .     آبيرة من األطفال المعالين    قد يؤدي هذا لناتج أعلى للفرد و نمو ـس
ي                   ة، وبالتاـل تثمار المرتفـع دالت االـس ة  ومـع وى العامـل من خالل تعزيز الـق

ديموغرافي       د اـل ع           .     إنتاج ما يسمى بالعاـئ ذا للمجتـم سمح ـه ذلك ـي وإضـافة ـل
ضج،        بزيادة إجمالي مستوى الدخل الفردي قبل وصول السكان لمرحلة الـن
ل             ي تموـي ا ـف آما ويسمح آذلك بتجميع األصول والتي يمكن االعتماد عليـه

 . احتياجات االستهالك المرتبطة بالسكان آبار السن
 

د                 صين وتايالـن ن اـل ل ـم ديموغرافي لـك د اـل من المتوقع أن تستمر فترة العاـئ
 والهنــد واندونيــسيا حــتى عــام         2045  –  2035حــتى األعــوام مــا بيــن         

ى       .  2050 وعلى العكس من ذلك فإن ضعف الحاآمية ونقص االنفتاح عـل
التجــارة يبــدو أنهمــا خفــّضا النمــو المحتمــل الــذي آــان مــن الممكــن للعائــد               

 .الديموغرافي جلبه لدول أمريكا الالتينية
 

 التحديات المجتمعية والقدرة على التكّيف
 

ستؤثر الشيخوخة على آثافة منافع الضمان االجتماعي في الرعاية طويلة          
ى             ة إـل ز والبطاـل افع العـج األمد، والرعاية الصحية والرواتب التقاعدية ومـن

 .الهياآل العائلية التي تؤثر على المنافع العائلية
إن               ال، ـب بيل المـث يجادل بعض المراقبون مثل صندوق النقد الدولي على ـس
  الشيخوخة السكانية تضع بعض المعطيات الهيكلية الرئيسيــــــــــــــة أمام
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يتجاوزون سن الـ     2030بحلول عام   - ، نصف سكان أوروبا الغربية س
وق               50 ا يف سن لم ك ال اة عن ذل نة   40 بارتفاع بمعدالت توقع الحي  س

 .إضافية
ام       - ول ع ة،             2030بحل صناعية الغني دول ال كان ال الي س ع إجم ، رب

يتجاوزون سن الـ          65سيتجاوزون سن الـ      عامًا ونصف سكان آسيا س
60. 

ار           2000وصلت أوروبا مرحلة النضج عام         -  ، حيث تجاوز عدد آب
، 15 ، عدد صغار السن تحت سن الـ       60السن ممن هم فوق سن الـ      

 .2040وستصل آسيا مرحلة النضج حوالي عام 
ل               - صوبة األق دالت الخ الي مع ًا إجم ة حالي دول اآلسيويــ سّجل ال ت

ل لكل      )  الصين(  انخفاضًا، حيث وصلت في هونج آونج   ألقل من طف
ل                 ًال الطف وق قلي ا يف ة لم ة آوري نغافورة وجمهوري ة وس رأة منجب ام

 .الواحد
دالت                   - الي مع سجل إجم ث ت ستان حي ستان وأفغان ي باآ تى ف و ح

ك المعدالت        6.6 و 4الخصوبة فيهما    ع تراجع تل  على التوالي ، يتوق
 .2050لما يتجاوز اإلحالل قليًال بحلول عام 

الم،                 - ول الع والدة ح د ال اة عن ع الحي دالت توق اع مع ع ارتف ن المتوق م
دمًا في      77 في األقاليم المتقدمــة و 84لتصل لسن     في الدول األقل تق

وق      65سيسجل السكان في سن        .    منتصف هذا القـــرن   ا ف % 36 فم
م في سن            من إجمالـــي سكان اليابان، في حين سيصل السكان ممن ه

 . 2050بحلول عام  % 15 فما فوق لحوالي 80الـ 
ام       - ول ع سن            2050بحل ار ال ة آب سبة إعال تتجاوز ن ي %  70، س ف

تبقى تحت                 ن س ان في حي بانيا والياب دنمارك    %   40إيطاليا واس في ال
 .وأيسلندا ولكسمبورج والمكسيك وترآيا والواليات المتحدة 

ام      - ول ع يا             2025بحل ي آس ل ف ي سن العم سكان ف دد ال صل ع ، سي
 .من إجمالي السكان % 68حوالي 

ا بخصائص سكانية                 - يتمتع سكان اإلتحاد الروسي ودول شرق أوروب
ة  .  حالية ومتوقعة مختلفة عن باقي دول أوروبا وآسيا  بالرغم من حقيق

ضًا أن                ع أي ن المتوق ه م دالت الخصوبة، فإن اع مع ول ارتف ع ح التوق
سمة لـ           144ينخفض السكان من   ون ن ام      104 ملي ون ع  2050 ملي

 . مليون خالل نفس الفترة30 مليون لـ 50وفي أوآرانيا من 
ي                 - سن ف ار ال صحية لكب ة ال ى الرعاي اق عل اع اإلنف ع ارتف ن المتوق م

 .في اإلقليم آكل % 25 لتصل لـ 2030أمريكا الالتينية بحلول عام 

  التحول الديموغرافي



 أنظمة الرعاية الصحية المماثلة التي تقود إلجراء إصالحات في األنظمة      
ة ة            .    التقاعدي دعم وجه ة ت ة البحوث التجريبي إن غالبي ال، ف ى أي ح وعل

د في نطاق                   اع المتزاي ل االرتف ة، مث النظر بأن العوامل غير الديموغرافي
ل المرضى                    ن مي ا بي ر م وتعقيد وتكلفة الرعاية الصحية، إلى جانب التوت
لطلب المزيد من الخدمات الصحية وعدم رغبة دافعي الضرائب من تقديم    
شيخوخة              ة من ال تمويل إضافي للرعاية الصحية، تعتبر عوامل أآثر أهمي

الي أو صحي، يبقى                    .     السكانية ان م ب، سواء آ وبغض النظر عن الطل
سكانية               شيخوخة ال ى التكيف مع ال . التحدي الرئيسي هو قدرة المجتمع عل

 : يتضمن ذلك
لوآهم االدخاري                 - ي س ديالت ف راء التع ى إج راد واألسر عل درة األف ق

تثمار في الرأسمال              ال واالس وتوفير العمل، والتناقل الخاص بين األجي
 .  البشري

ات                   - ير الترتيب بة لتوف ديالت المناس راء التع ى إج سات عل درة المؤس ق
ال             ن األجي اص بي ل الخ ل والتناق ير العم دخرات وتوف ة بالم المتعلق

 .واالستثمار في الرأسمال البشري
 

 األهداف االجتماعية والشيخوخة السكانية
 

ى               سكانية، يبق شيخوخة ال ع ال اح م ات التكيف بنج ة المجتمع د  محاول عن
داف                     أثير األه ة ت ول آيفي ة ح ات العام رتبط بالسياس سي م ؤال رئي س
يتم دعم                ة وآيف س الجماعية الوطنية على تلك التعديالت المجتمعية الهام
ية                      داف المجتمعــ ل األه ن قب ة م ديالت المطلوب ك التع تراض تل أو اع

 .الحالية
 

يعتبر هذا الهدف األولي لمعظم الدول حيث أن    .    هدف زيادة الرخاء العام 
ج                    شة والنتائ ستوى المعي ن م ل م د آ ر ويزي ن الفق د م ام يّح اء الع الرخ

هناك تخوف في بعض     .    الصحية للسكان، وليس بالضرورة نوعية الحياة   
ي              صادي وبالتال الدول من أن تؤدي الشيخوخة السكانية لتراجع النمو االقت

ر           ذا األث ه يظهر    .    فإن التحدي أمام السياسات يتبلور في الحد من ه وعلي
الي نسب               ديل إجم ديموغرافي وتع أهمية تعظيم المنافع المرتبطة بالعائد ال
سن         اإلعالة، من خالل السياسات التي تنظم دخول الشباب وخروج آبار ال
م                  ال، تدع بيل المث ى س تي عل ات ال ب السياس ى جان ل، إل وق العم ن س م
وق                 ى ســــــــــ ز إلـــــ االت العج حاب ح ول أص اث ودخ شارآة اإلن م

 . العمل
 

ة             ال المختلف ل الواحد واألجي راد الجي شكل هدف       هدف العدالة بين أف د ي  ق
ًا                 دفًا هام ة، ه ال المتعاقب د واألجي ل الواح راد الجي ن أف ة بي ق العدال تحقي
ستخدم أهداف             تي ت ة ال للحكومات في العديد من سياسات األنظمة التقاعدي
شكيل وصناعة السياسات المرتبطة                   العدالة بين أفراد الجيل الواحد في ت

بة           .     بالتحوالت بين أفراد الجيل الواحد     سبة مناس ك اإلحساس بن ضم ذل وي
ضم    .    ما بين متوسط معدل الدخل التقاعدي ومتوسط دخل العامل        ا وت آم

واج                  اه األف ى رف ة عل ات العام ل للسياس األثر المحتم تراف ب ذلك االع آ
ع                   وم بتوزي ة تق ك السياسات االجتماعي المختلفة من األعمار وإذا آانت تل
بر واألصغر                ة األآ ات العمري عبء الشيخوخة السكانية بعدالة ما بين الفئ

 .سنًا
 

ك                 يتغير ذل ان س ا إذا آ ويعتبر مفهوم العدالة مابين أفراد الجيل الواحد وم
إن العقد التقليدي ما   .في ضوء الشيخوخة السكانية الحالية، عامًال مهمًا هنا 

ل الواحد،                     اء الجي ن أبن ل بي ة بالمث بين األجيال، يرتكز على نظام المعامل
غر             الين األص نًا للمع بر س دم األآ ث يق ال(حي ا   )  األطف ل وعندم وبالمقاب

الين                     ن مع سئولين ع حوا م إنهم يصبـــــ ارًا ف نًا آب غر س صبح األص .  ي
وى                 ى المستـــــــــــــ سائد في معظم المجتمعات عل وذلـــك هو التوجه ال

ائلي   ال       (الع ال، واألطف ن األطفــــــــــ سئولين عـــــــــــ ن م الوالديــــــ
ين        ديهم المسنـــــــــ ن وال ًا ع وى   )  الحقـــــــــ ى المستــــــــ وعلــــــــــــ

 المجتمعـــــــي حيــــــــــث يدعــــم الكــــــــبار في ســــــــــوق العمــل، 

نًا                   بر س الين األصغر واألآ ن المع ل م ة، آ ويالت العام الل التح ن خ م
ى               ل علـــ اية الدخـــــ م وحمـــــــــــ صحية والتعلي ة ال ير الرعاي وتوف

 .التوالـــــي
 

اتج عن انخفاض معدالت                   سن والن ار ال سكان آب يبقى السؤال المرتبط بال
ة الناجحة                 ات العمري سبة  (الخصوبة والوفيات، حول ما إذا آانت الفئ بالن

والدات            ات وال ل عبء تكاليف        )  لكل من تخفيض معدالت الوفي وم بنق تق
بين "  التقليدي"  ذلك النجاح على الفئات العمرية المستقبلية من خالل العقد      

اء                   ن أبن د بي أبناء الجيل الواحد، أو أنها تتحمل تكلفة نجاحها من خالل عق
ر              ".    مكّيف  "  الجيل الواحد    ة أآب ات عمري إذ أن العقد المكّيف يتطلب فئ

ال، تحمل                بيل المث في تحمل تكاليف الحياة األطول لهم من خالل، على س
اههم و               ى رف ضاف عل د لت د التقاع ى بع تراآات أعل سب اش ترات  /ن أو ف

 .  عملهم األطول
 

ى       .    هدف الحفاظ على التماسك االجتماعي  سيتم التطرق لهدف الحفاظ عل
ات                  دة في المجتمعات والثقاف ة عدي رق متنوعــ ي بطـ التماسك االجتماعــ
ى         رًا علـ يزًا آبيــ المختلفة، وبشكل خاص، ستضع بعض الحكومــات ترآ

سكانية       شيخوخة ال .  الهجرة آسياسية للحد من األثر االقتصادي المرتبط بال
ار                    رتبط بهجرتهم واآلث اريخ الم ا، الت د م ى حــ وبالتالــي، سيعكس هذا إل
ه                ار، وعليــــ االجتماعية، التي قـــد تنشأ من وصول عـــدد آبير من الكب
ل               ا الطوي دة، بتاريخهم ات المتح دة والوالي ة المتح ن المملك ل مـ إن آ فــ
ا باستخدام          المرتبط بتشجيع المهاجرين من آافة أنحــاء العالـــم حيث قامت

دأت    .    الهجرة بحرية للتعويض عن الشيخوخــة السكانية لديهــم  في حين ب
اريخ،                    ذا الت ان ه ذين ال يمتلك ا، وال تدرس آل من  اليابان وجمهورية آوي

 .اآلثار االجتماعية المحتملة المرتبطة بالهجرة
 

 اآلثار المترتبة على السياسات
 

اذ            على السياسات وضع إطــار عمــل المحفــزات التي من خاللها يتم اتخ
سية     ة والمؤس رارات الفرديــ ه         .    الق ذي تفرض دي ال ن التح ج ع وينت

ات                      ك السياس ى تل ة عل ار المترتب ن اآلث دد م سكانية ع ة ال .  الشيخوخــ
د                      افع عن ة المن ى تأدي ة عل اعي القائم ضمان االجتم رامج ال رض ب تتع

تحقاقها    سجيلها                PAYGاس تى ت د أو ح دل العائــ اض  مع دي انخف  لتح
دل                    و، حيث أن معـــ ة عن  النم معدالت سلبية عنــــد توقف القوى العامل

ورة األجور             ي فاتــ ا  .    العائد المستدام يساوي معـــدل النمو في إجمالـــ أم
ر التحول في                األنظمة الممولة ذات االحتياطات الرأسمالية فإنها تواجه أث

 .هياآل األعمار السكانيــة من خالل تأثر أسعار األصول
  

 :وتشمل االعتبارات المرتبطة بالشيخوخة السكانية ما يلي
ة و                    - ن الحواالت العام ا بي شكل مناسب م أهمية تكامل دمج األدوار ب

م                   ك فه ا في ذل ستقبلية، بم اعي الم الخاصة في أنظمة الضمان االجتم
ل                  راد الجي ن أف ة والخاصة بي العالقة التكميلية ما بين الحواالت العام

ة           دة والمتراجع واالت المتزاي ن الح ا بي ة م د والعالق شير .  الواح ت
ل من الحواالت                    ة للتقلي ؤدي الحواالت العام ن ت األبحاث بأنه في حي
ه                    إن ل نًا، ف بر س دين األآ شباب للوال اء ال التصاعدية الخاصة من األبن
تأثير أقل بكثير على الحواالت الخاصة من الوالدين الكبار إلى األبناء     

 .واألحفاد
دات                      - شارك بعائ ل الواحد من خالل الت راد الجي ن أف اعتبار العدالة بي

دين         املين والمتقاع ن الع ا بي و م بيل         .    النم ى س ك عل دث ذل د يح وق
ة                     ب التقاعدي ن الروات ا بي ط م ى راب اظ عل الل الحف ن خ ال، م المث
صادي              و االقت ن النم صة م د ح ى المتقاع ث يتقاض ور بحي واألج

اع         . ..الوطني ة باالرتف وقد يطّبق ذلك من خالل ربط الرواتب التقاعدي
ستويات                 ي م يرًا ف ًا آب دون انخفاض د المتقاع ث ال يج عار بحي باألس

ضخم    ة الت شة نتيج ط           .    المعي الل رب ن خ ك م د ذل ن تأآي ن الممك وم
اتورة                     الي ف و في إجم درة النظام من خالل النم الرواتب التقاعدية بق

دة             .     األجور دمج ع ني نظام ي أو من الممكن تحقيق ذلك من خالل تب
 .مؤشرات
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ومن الممكن  .    البحث عن أطر عمل لدعم وتشجيع المسؤولية الفردية   -
الجــدل، علــى ســبيل المثــال، بــأن الــشيخوخة الــسكانية تحتــم ضــرورة             
ر                 ن الفـق دين ـع سكان بعـي اء اـل ي إبـق الفصل ما بين مسؤولية الحكومة ـف

صية               شة الشـخ ستويات المعـي ب ـم ة المرتبطـة بتجـن .  والمسؤولية الفردـي
ى دور   .  هناك أشكال متنوعة من األحكام الداعمة لتلك المسؤولية     ويبـق

ة         يرات المطلوـب م وـفرض التـغ .  الحكومة هامًا في تصميم وتنفيذ وتنظـي
فعلى سبيل المثال، في حين ابتعدت آل من المملكة المتحدة وآندا عن    
ل                    ن قـب صية ـم ة الشـخ افع التقاعدـي ير المـن ن توـف ة ـم المستويات المرتفـع
الدولــة والمؤســسات وتوجهــت  بــشكل أآــبر نحــو المــسؤولية الفرديــة             

فــإن اليابــان ال تقــدم أنظمــة المــدخرات الفرديــة             –واالدخــار الفــردي    
د                  ة التقاـع رًا بأنظـم ا مؤـخ ة آورـي محت جمهورـي ن ـس التقاعدية، في حـي

وتحــت تلــك الــسيناريوهات يبقــى دور الحكومــة        .    االختياريــة الفرديــة 
 .مهمًا في تصميم وتنفيذ وتنظيم وفرض تطبيق التغيرات الالزمة

   
 دروس رئيسية في السياسات

 
اعتمــدت المجتمعــات المــسّنة فــي الــدول ذات االقتــصاديات المتقدمــة فــي               
ن دول                     اجرين ـم ال المـه الل العـم ن ـخ شري ـم ال الـب الشمال على رأس الـم

صادياتهم                 دعم اقـت ر ـل نًا واألفـق وب األصـغر ـس ي الجـن وط   .     العالم ـف إن الهـب
الحــاد فــي معــدالت الخــصوبة الــسكانية حاليــًا فــي آــل مــن آســيا وأمريكــا                 

 .الالتينية تعني بأن ذلك لن يكون خيار حيوي في العقود القادمة
ة                      ن الحاـج ل ـم د يقـل ة ـق ا الحديـث بر التكنولوجـي تبدال ـع وبالرغم من أن االـس
للنمــو فــي ســوق العمــل، تــدرك العديــد مــن الــدول اآلن أهميــة االحتفــاظ                    
بء                         ل تخفـيف الـع ن أـج ط ـم ل، لـيس فـق وق العـم ي ـس نًا ـف بالعمال األآبر ـس
التقاعــدي وإنمّــا أيــضًا لالحتفــاظ بالمهــارات القيمّــة والخــبرات فــي ضــوء             

 .نقص المهارات على مستوى العالم الذي سيحصل في المستقبل القريب
 

ر       إن هذه التحديات يصعب إيجاد حل لها، حتى بالنسبة لالقتصاديات األآـث
دة             .     تقدمًا االت بعـي ب الـح ي أغـل آما وأن االقتصاديات االنتقالية والنامية ـف

وعلــى أي حــال، فــإن عناصــر تلــك           .    آثــيرًا عــن تحقيــق تلــك األهــداف         
ة              اعي الوطنـي ضمان االجتـم ة اـل م      -:الدروس قد تّم صياغتها في أنظـم تدـع

ل                       ا وتعـم ل، آـم ي العـم سن ـف ار اـل اء آـب دا إبـق آل من الواليات المتحدة وآـن
ي                برامج الـت ة والخاصـة، اـل العديد من الحكومات نحو تكامل األنظمة العاـم

فرنــسا والمملكــة المتحــدة    (تنــادي بالــشيخوخة النــشطة نجــدها فــي أوروبــا          
ال       ى ســبيل المـث ا، عـل ونج والــصين     (وآســيا  )    وألمانـي نغافورة وهــونج ـآ ) ـس

شمالية         ا اـل ال، وأمريـك بيل المـث م           .    على ـس رامج التعلـي تحداث ـب ّم اـس ا وـت آـم
 .المرتبطة بالحياة الطويلة في دول أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية

 
ي                سكانية ـه شيخوخة اـل ات المرتبطـة باـل اء السياـس  إن اللبنات األساسية لبـن

دول        ن اـل د ـم سبة             .    موجودة في العدـي ترة ـن ًا ـف صناعية حالـي دول اـل دخل اـل ـت
اة          اإلعالة المرتفعة لكبار السن آما وعلى أنظمة الضمان االجتماعي محاـآ
نسب اإلعالة الكلي من خالل استحداث سياسات لتنظيم دخول الشباب إلى     

ال يــزال أمــام    .    ســوق العمــل وخــروج آبــار الــسن، ضــمن أمــور أخــرى            
د              تغالل الفرصـة المرتبطـة بالعاـئ االقتصاديات االنتقالية النامية الوقت الـس
الــديموغرافي وإمكانيــة الزيــادة الكبــيرة فــي ســوق العمــل، وفــي بعــض                    
األحيــان، إمكانيــة تحقيــق معــدالت ادخــار أعلــى، والــتي ســتحتاج آالهمــا              
 .للتحقق من التحديات المرتبطة بنسب إعالة آبار السن المرتفعة مستقبًال

شيخوخة الــسكانية                    ي ظـل اـل ات ـف ة المرتبطـة بالسياـس دروس الهاـم ضم اـل ـت
ن               ل ـم سبة لـك تطوير مناهج متعددة الدعائم واسعة ومتماسكة ومتكاملة بالـن

 :بحيث.  أسواق العمل والضمان االجتماعي
م وصـقل           - دريب والتعلـي تمّكن وتدعم العمل لسنوات أطول من خالل الـت

 .المهارات وتوفير أجواء عمل مناسبة لكبار السن
ى               - د أدـن ل، ـح ى األـق ير، عـل بعد ضمان العدالة في التغطية أوًال، و توـف

مــن آفايــة أنظمــة الــضمان االجتمــاعي اإللزاميــة، يجــب ضــمان أن                 
ع          /   الحواالت العائلية    شكل مناـسب ـم األسرية الخاصة يمكن تكاملها ـب

 .أنظمة تأمين الشيخوخة، إن أمكن
دعــم البيئــة الوقائيــة مــن أجــل رفــاه وتمكيــن العيــش الــصحي الفعــال                  -

اة              م الحـي صحية ودـع للتقليل من األمراض المزمنة وتكاليف الرعاية اـل
 .النشطة إلى أبعد حد ممكن

ة                 - ضمان تهيـئ اة ـل دى الحـي ى ـم م عـل توفير إمكانية الحصول على التعلـي
آافة األفراد حسيًا وعقليًا واجتماعيًا واقتصاديًا لتتماشى مع قدرة أآبر    

 .من المسؤولية الفردية لتأمين الشيخوخة
 
 

 
 

ة أآسفورد،              شيخوخة في جامع نشكر مشارآة سارة هاربر، أستاذة علم ال
ن               المملكة المتحدة، والرئيسة الدولية  لصندوق ادخار الموظفين في التأمي
المالي للشيخوخة، جامعة ماالي، ماليزيا في إعداد هذا العدد من إضاءات          

 . على السياسات االجتماعية
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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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