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االأكتواريون: العبون رئي�سيون يف حتقيق اأنظمة ال�سمان االجتماعي امل�ستدامة

تنامت اأهمية دور اخلرباء االأكتواريون يف اأنظمة ال�صمان االجتماعي؛ فال�صغوطات الدميوغرافية واالأزمة االقت�صادية املتوا�صلة تعمل على 

ت�صعيد م�صائل اال�صتدامة املالية يف حني اأن االإ�صالحات االبتكارية لت�صميم ومتويل منافع ال�صمان االجتماعي تتطلب مدخالت وخربات 

للمخاطر.  وتقييم  امل�صوؤوليات  وم�صتوى  لطبيعة  اأعظم  تقديراً  اأي�صًا  االحتياطي  �صناديق  اإدارة  تتطلب  الدول،  من  العديد  اأكتوارية. يف 

وحيث اأن االأكتواريني هم الالعبون الرئي�صيون الذين يدعمون �صالمة برامج ال�صمان االجتماعي من الناحية املالية، اأ�صبح العمل الذي 

ينطبق هذا  االأحيان،  اأغلب  الر�صيدة. يف  بااللتزام مبتطلبات احلاكمية  يطالبونهم  الذين  العموم  البحث والتمحي�ص من  به حمور  يقومون 

االأمر على الطريقة التي جترى بها التقييمات االأكتوارية وحتليلها، والكيفية التي ت�صدر بها التقارير ال�صاملة لهذه التقييمات. تخل�ص هذه 

االإ�صاءة، املدّعمة باأطر احلاكمية الر�صيدة مثلها مثل تلك التي ت�صدرها اجلمعية الدولية لل�صمان االجتماعي )االإي�صا(، اإىل اأن االأكتواريني 

يحتلون موقعًا فريداً من نوعه لتقييم واإدارة هذه املجموعة الوا�صعة النطاق من املخاطر التي تتهدد اال�صتدامة والتي يجب على نظم ال�صمان 

االجتماعي معاجلتها.

هان�ص - هور�صت كونكول�صكي - االأمني العام للجمعية الدولية لل�صمان االجتماعي

اخلربة االإكتوارية

االجتماعي.  ال�صمان  اأنظمة  عمل  جناح  يف  اأ�صا�صي  دور  االأكتوارية  للخربة 

فيما يلي املجاالت االأربعة الواجب اأخذها بعني االعتبار هنا:

ا�صتدامة نظم ال�صمان االجتماعي -

ت�صميم اخلطة وكفايتها -

منذجة االأ�صول/اخل�صوم )املوجودات/املطلوبات( -

التقارير واإي�صال املعلومات -

م�سائل اال�ستدامة

ال�صمان االجتماعي على  نظم  ا�صتدامة  االأكتواريني يف �صمان  ينطوي دور 

�صّقني اثنني: اأواًل، توفري تقييم )تقومي( للو�صع املايل احلايل وامل�صتقبلي لربنامج 

املزايا )املنفعة(؛ وثانيًا، ت�صميم التدابري الالزمة لتح�صني اال�صتدامة. 
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التقييمات االكتوارية

املدى  طويلة  املالية  اال�صتدامة  تقييم  يف  اأ�صا�صية  اأداة  االكتوارية  التقييمات  متثل 

للمدى  بالن�صبة  تتباين  قد  االكتوارية  املمار�صة  لكن  االجتماعي.  ال�صمان  لنظم 

الذي تنّفذ فيه التقييمات، وعدد برامج املزايا قيد التقييم، وتكرار )عدد مرات( 

اإجراء هذه التقييمات. مع تقّدم ال�صكان بالعمر وارتفاع تكاليف التقاعد، يوّجه 

املزيد من االهتمام يف ال�صيا�صات اإىل امل�صائل املتعلقة باال�صتدامة املالية واملدخالت 

اخلارجية  البيئة  تقييمها.  يف  حمورية  نقطة  ت�صكل  التي  االكتوارية  واخلربات 

ناهيك عن  فاأكرث  اأكرث  بالتعقيد  اآخذة  االجتماعي  ال�صمان  نظم  فيها  تعمل  التي 

ال�صكوك التي تكتنفها ما جعل هذه املهمة اأكرث تعقيداً. لذلك، يجب اأن تعك�ص 

التقييمات االكتوارية هذه البيئة اخلارجية ب�صكل مالئم، وال بّد من تاأمني خربات 

الفر�صيات  الو�صيلة امل�صتخدمة وعند و�صع  االأكتواريني واأحكامهم عند اختيار 

الدميوغرافية واملالية املالئمة الأي حتليل من التحليالت.

يجب اأن يظهر التقييم االكتواري احلقائق املحلية. ويجب اأن ي�صتويف النهج املتبع 

اأدنى  يف حتديد الو�صيلة والفر�صيات باالإ�صافة اإىل االإف�صاح عن املعلومات حّداً 

معينًا من املعايري. بهذا اخل�صو�ص، تعر�ص توجيهات احلاكمية الر�صيدة ال�صادرة 

املتعلقة  الرئي�صية  للمبادئ  )االإي�صا(  االجتماعي  لل�صمان  الدولية  اجلمعية  عن 

مب�صاركة اخلربة االأكتوارية.

  توجيهات اجلمعية الدولية لل�صمان الجتماعي

حول �صالمة )�صحة( املعطيات الكتوارية 

حتدد توجيهات �حلاكمية �لر�سيدة �ل�سادرة عن �الإي�سا �أربعة توجيهات 

تت�سل مب�ساركة �خلربة �الكتو�رية يف نظم �ل�سمان �الجتماعي. حتدد هذه 

�لتوجيهات �لهياكل �ملو�سى بها و�لعمليات، و�الآليات �ملطلوبة ل�سمان 

�لتز�م هذه �مل�ساركة باملمار�سات �جليدة. وهي تت�سمن �لتوجيهات �لتي 

حتدد �لهيئات �لتي ينبغي لها �مل�ساركة؛ و�عتبار�ت �لتقارير و�الإف�ساح؛ 

نقاط  وو�ضع  اال�ضرتاكات؛  ن�ضب  حتديد  واعتبارات  التحقق؛  واإجراءات 

�لقيا�ص �ملعيارية لال�ستثمار، وقيا�ص �أد�ء �ل�سندوق مبوجبها. 

ازداد ا�صتخدام التقييمات االكتوارية كاأداة للم�صاعدة يف اإجراء التغيريات الالزمة 

بالطريقة  االأمر  لن�رشح  ومتويلها.  ال�صيخوخة  منافع  بها  تقدم  التي  الطريقة  على 

التمويل  موقف  على  ال�صوء  ت�صلط  التقييمات  هذه  من  النتائج  مبا�رشة،  االأكرث 

خيارات  الختبار  اأي�صًا  التقييم  ا�صتخدام  باالإمكان  لكن  ما.  لنظام  امل�صتقبلي 

االإ�صالح من خالل تطبيق �صيناريوهات اأو ت�صورات بديلة من خالل تغيري واحد 

اأو اأكرث من املعايري. قد ت�صتمل هذه املعايري على تغيريات يف �صن التقاعد املبّكر 

اأثر  اأو  حاليًا،  دفعها  اجلاري  التقاعدية  الرواتب  على  الزيادات  ومزاياه، خف�ص 

التغيريات على طريقة تقييم امل�صاهمات اأو االقتطاعات.

قد تخ�صع االإجراءات املتخذة نتيجة للتقييم االكتواري لعملية ت�صاور علنية مع 

بو�صع  واملتاأثرة  املوؤثرة  اجلهات  من  وغريهم  امل�رّشعني  قيام  تتطلب  اأو  العموم 

وتنفيذ التدابري الالزمة ال�صتعادة اال�صتدامة املالية على مدى فرتة معينة من الزمن. 

اإذ يجرى  اأبعد من هذا  يف عدد من الدول، يذهب االإجراء املطلوب اإىل ما هو 

تعديل تلقائي على عنا�رش معينة �صمن الربنامج لتح�صني مركزه املايل على املدى 

الق�صري واملدى البعيد.

دور اآليات التعديل التلقائي

عمل عدد من الدول )مثل الربتغال وال�صويد( على اإدخال اآليات للتعديل التلقائي 

�أو متويل  تقدمي  �حت�ساب،  �ملعتمدة يف  و�ل�رشوط  �لأ�س�س  �لتغيري�ت على  تدخل 

تقرير  يف  مبنّي  هو  ح�صبما  للربنامج  املايل  املركز  على  باالعتماد  )املزايا(  املنافع 

التقييم االكتواري.

على  والفورية  الفاعلة  التعديالت  اإدخال  �صمان  هو  االآليات  هذه  من  الهدف 

هذه  تطبيق  على  االتفاق  يتم  والأنه  ا�صتدامتها.  على  حتافظ  بحيث  الربامج 

التعديالت م�صبقًا عند ال�رشورة، فاإن ا�صتخدامها يجّنبنا الدخول يف عملية طويلة 

التخاذ القرار الالزم: من حيث النظرية يتخذ القرار الالزم ب�صاأن تدابري التعديل 

املتفق عليها من خالل االإرادة ال�صيا�صية.

على الرغم من اأنه ينبغي الآليات التعديل التلقائي اأن ت�صاعد على زيادة اال�صتدامة 

التطبيق  يف  اإليه  ت�صتند  الذي  واالأ�صا�ص  بعدالتها  املتعلقة  االأ�صئلة  تبقى  املالية، 

قد  للربامج  املدى  ق�صرية  املالية  ال�صحة  اأن  االعتبار  بعني  اآخذين  اأمامنا.  ماثلة 

وانخفا�ص  االأ�صول،  قيم  انخفا�ص  )ب�صبب  االقت�صادية  االأزمة  اأزمان  تعاين يف 

�لقت�سادي،  �لن�ساط  تقّل�س  عن  �لناجت  �مل�ساهمات  �أو  �لقتطاعات  م�ستوى 

ويف  املزايا  تقلي�ص  اإىل  التعديالت  هذه  توؤدي  املبكر(،  التقاعد  حاالت  وزيادة 

الوقت ذاته ارتفاع م�صتوى الطلب على دعم ال�صمان االجتماعي لتوفري الدخل 

االآليات  لهذه  »التلقائي«  التطبيق  الدول  بع�ص  جتاهلت  ال�صبب،  لهذا  البديل. 

تعرت�ص  التي  املخاطر  اأما  املتخذة.  التدابري  على  وباالعتماد  ال�صيا�صية  لل�رشورة 

اأو منفرد  اإىل االعتماد على تقييم مايل وحيد  التحّول  هذه االآليات، فتتمثل يف 

لتطبيق برامج املزايا بحيث يوؤكد هذا التقييم على حتقيق هذه الربامج ملتطلبات 

نطاقًا  االأو�صع  االجتماعية  االأهداف  عن  بعيداً  ك 
ّ
التحر اإىل  باالإ�صافة  اال�صتدامة 

لل�صمان االجتماعي لي�ص اأقّلها كفاية املزايا التي يتم توفريها.

ت�سميم اخلطة وم�سائل الكفاية

ينطوي دور االأكتواريني يف اإ�صالح مزايا ال�صيخوخة على التحديات ما يتطلب 

من اخلرباء االأكتواريني تقييم امل�صامني املالية للتغيريات املقرتحة على املزايا وكيفية 

متويل مثل هذه املزايا. يف هذه املهمة ومن خالل العمل مع �صانعي ال�صيا�صات 

نطاقًا  االأو�صع  الغايات  اإغفال  االأكتواريني عدم  وغريهم من اخلرباء، يجب على 

لل�صمان االجتماعي.

التكاليف  حتديد  يف  �صلبي  دور  اأداء  االأكتواريني  من  يتوقع  االأحيان،  بع�ص  يف 

وامل�صوؤوليات املت�صلة مبزايا ال�صمان االجتماعي. االأكتواريون مطالبون وب�صكل 

لتوفري ومتويل  اإىل ت�صميم طرق جديدة  اأكرب ويبادروا  ين�صطوا ب�صكل  اأن  متزايد 

مزايا ال�صيخوخة واأن يتناولوا املعادلة الدقيقة للتوازن بني املحددات املالية وتوفري 

املزايا الكافية.

حتديات اخلطط املحددة اال�سرتاكات ودور االأكتواريني

عمل عدد من الدول مثل بولندا، وال�صويد، والتفيا على اإدخال نظام احل�صابات 

متعددة  اإ�صالحية  عملية  �صمن  اال�صرتاكات  املحددة  باخلطة  املعروف  الفردية 

االأركان. قد يكون هذا النهج اأكرث �صفافية يف مرحلة البناء، لكن ثمة عدداً من 

ملبلغ  املالئم  االعتبار  اإعطاء  من  التاأكد  هو  االأكتواريني  ودور  اأي�صًا.  التحديات 

املعلومة  هذه  اإي�صال  ويتم  توفريه،  وكلفة  النهاية  يف  يدفع  الذي  )املنافع(  املزايا 

بو�صوح بعيداً عن الغمو�ص اإىل جميع االأع�صاء يف اخلطة.

املزايا  يوؤثران على م�صتوى  اثنني مهّمني  هذه امل�صاركة مهمة يف حتديد معيارين 

وكلفة النظام: املعّدل ال�صنوي للقيا�ص املوؤ�رش الأر�صدة احل�صابات حتى التقاعد، 

و�صعر حتويل االأر�صدة املرتاكمة عند التقاعد اإىل دفعات تقاعدية دورية.

يف بع�ص االإ�صالحات �صمن اخلطة املحددة اال�صرتاكات، كان الرتكيز على كلفة 

نظم التقاعد يفوق الرتكيز على العوامل املحددة مل�صتوى املنفعة اأو املزيّة املقّدمة. 

وب�صبب تزايد مناذج العمل غري املنتظمة، وارتفاع حاالت العمل على �صبيل الدوام 
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غ( ويف بع�ص االأحيان انخفا�ص اأعمار التقاعد، تاأثرت املراأة 
ّ
االإ�صايف )غري املتفر

عند  البديل  للدخل  املتوقعة  املعدالت  بانخفا�ص  خا�صًا  تاأثراً  االأحيان  اأغلب  يف 

التقاعد. ال بّد لالكتواريني من اأن يوؤدوا دوراً ن�صطًا يف �صمان و�صوح م�صامني 

خيارات �صعر املقاي�صة )القيا�ص املوؤ�رش( املطبق على اال�صرتاكات الرتاكمية )وفيما 

املخاطرة  باحل�صبان عوامل  تاأخذ  واأنها  يتم احل�صول عليها(  التي  املزايا  بعد على 

)مثاًل: تعّطل العمل، تباين الراتب، والتقاعد املبكر...الخ( الكامنة يف هذه النظم.

من ناحية اأخرى، يفر�ص ال�صعر الذي حتول به اأر�صدة احل�صاب املحدد اال�صرتاكات 

اإىل دفعات التقاعد عدداً من امل�صائل االقت�صادية واالجتماعية املهمة. فهل ينبغي 

ا�صتخدام االأ�صعار املوحدة للجن�صني والتي تعك�ص معدل توقع احلياة يف �صن التقاعد 

نة بغ�ص النظر عن النوع االجتماعي؟ وهل ينبغي الأ�صعار التحويل 
ّ
لفئة عمرية معي

اخلا�صة مبعا�ص التقاعد اأن تعك�ص ظروف “ال�صوق” اأو البيئة االقت�صادية التي يطبق 

فيها الربنامج؟ كيف ينبغي تعديل معا�صات التقاعد لتعك�ص التغيري يف ال�صن املعّمرة؟ 

اإنها م�صائل معّقدة. على �صبيل املثال، ا�صتعمال �صعر حتويل واحد �صيكون فيه متييز 

�صد اأولئك الذين يعانون من تدهور �صحتهم وهم يف الغالب من العمال الذكور 

الذين ي�صتغلون يف املهن اليدوية. كما قد يكون من ال�صعب جداً من الناحية االإدارية 

تطبيق اأكرث من �صعر واحد وقد توؤدي مثل هذه احلركة اإىل اختيار غري م�صتح�صن.

اخلطط  و�صع  يف  و�رشورية  اأ�صا�صية  االأكتوارية  املدخالت  تعترب  كله،  لذلك 

الالزمة لال�صرتاكات املحددة واإدارتها ل�صمان اخلروج بقرارات ال�صيا�صات التي 

املمكن  الكفاية واال�صتدامة. من  املت�صلة بكل من  امل�صائل  ب�صكل مالئم  تعك�ص 

يعتمد  التي مت احل�صول عليها من خالل نظام  املحتملة  املنافع  توّقع  لالأكتواريني 

ت�صورات )�صيناريوهات( خمتلفة ويقارن هذه النتائج مع تقييم للكلفة املالية ملثل 

هذه املزايا ما يتيح املجال اأمام �صانعي ال�صيا�صات واإدارات ال�صمان االجتماعي 

التخاذ القارارات املالئمة.

 �سناديق االدخار الوطنية – ما الذي يحّمل عليها 

وكيفية التحويل )ح�ساب القيمة(؟

املزايا  اأن وعود  با�صتثناء  الوطنية  اإدارة �صناديق االدخار  تربز م�صائل م�صابهة يف 

تكون مدعومة باالأ�صول يف هذه احلالة. وعليه، يجب تقييم الفائدة التي �صتنّزل 

بها  يحتفظ  التي  االأ�صول  على  الفعلي  العائد  �صياق  يف  الفردية  احل�صابات  على 

ينبغي  �لعائد،  معدل  من  �لأدنى  �حلد  �إعطاء  ت�سرتط  فالت�رشيعات  �ل�سندوق. 

اأي  اإىل  باالإ�صافة  اعتماده  �صيتم  الذي  ال�صعر  حول  الن�صيحة  تقدمي  لالأكتواري 

تذبذب  احتماالت  باحل�صبان  االأخذ  مع  االحتياطي  ب�صندوق  مت�صلة  متطلبات 

العائد على االأ�صول التي يحتفظ بها ال�صندوق م�صتقباًل. باالإ�صافة اإىل ذلك، يقدم 

النقدي  التدفق  املالئمة، وخطط  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجية  الن�صح حول  االكتواري 

طويلة املدى، وال�صيا�صات املتعلقة بتنزيل الفائد على احل�صاب. يجب اأن تعك�ص 

القرارات املت�صلة باأ�صعار التحويل وعلى نطاق وا�صع الو�صع الدميوغرايف يف البلد 

وتطوراتها املحتملة، ويف الوقت ذاته اإحقاق عدد من االعتبارات االجتماعية، 

واملالية اإ�صافة اإىل االعتبارات املتعلقة ب�صوق العمل.

ال�سمانات يف خطط اال�سرتاكات املحددة

�صناديق  فيها  مبا  املحددة  اال�صرتاكات  خطط  باأن  القلق  على  تبعث  نقطة  ثمة 

االدخار الوطنية تت�صبب يف حتّمل االأفراد للكثري من املخاطر. هناك توافق متنام 

حول احلاجة لتوزيع املخاطر واقت�صامها ب�صكل اأكرث اإن�صافًا. قد ال يتمكن االأفراد 

اأو قد ال يرغبون يف حتمل جميع املخاطر املت�صلة بتوفري املزايا، لكن ميكن و�صع 

دور  يكون  هنا،  املخاطر.  ت�صميمه خلف�ص  عند  املزايا  نظام  نة يف 
ّ
معي �صمانات 

االأدنى من  احلد  )اأي  ال�صمانات وح�صاب كلفتها  ت�صميم هذه  االكتواريني هو 

معدالت العائد اأو اأ�صعار التحويل اخلا�صة بخطط اال�صرتاكات املحددة( باالإ�صافة 

اخلطة  يف  امل�صرتك  للع�صو  بالن�صبة  تن�صاأ.  قد  احتياطية  متطلبات  اأي  تقييم  اإىل 

الفردية، من املمكن اأن ت�صمن له التقييمات االكتوارية اأن توقعات املزايا ت�رشح 

بال�صكل ال�صحيح اأثر هذه ال�صمانات على م�صتويات املزايا النهائية.

التقاعد املبكر واملرن

يجب اأن تعك�ص نظم التقاعد الطبيعة املتغرية الأ�صواق العمل الوطنية. يف الغالب ال 

يعود �صن التقاعد غري املرن املن�صو�ص عليه يف الت�رشيعات مالئمًا اإذ ي�صعى العّمال 

غ(، واإىل التوقف عن 
ّ
االأكرب �صّنَاً اإىل العمل على �صبيل الدوام االإ�صايف )غري املتفر

العمل ومن ثم معاودته من جديد، اأو تاأجيل التقاعد. باالإ�صافة اإىل ذلك، مل تعد 

اال�صتدامة والعدالة تتوفران يف العديد من االأنظمة التي تطرح �رشوطًا كرمية للتقاعد 

املبكر والتي تهدف يف اأغلب االأحيان اإىل دعم اأهداف �صيا�صات الت�صغيل ال�صابقة. 

دعم  اإىل  واحلاجة  املتزايدة،  املالية  املحددات  �صوء  ويف  الدول،  من  العديد  يف 

�صيا�صات الت�صغيل الهادفة اإىل رفع معدالت ت�صغيل العمال الذين تقّدمت بهم ال�صن، 

ي�سبح دور �لأكتو�ريني �أكرث �أهمية لإعادة �لتو�زن �إىل �رشوط �لتقاعد �ملبكر وبنوده.

الدمنارك وال�صويد: التعامل مع التقاعد املبكر

يف عام 1960 كان معّدل �سن �لتقاعد للرجال يف �لدمنارك 66.5 

�سنة؛ �نخف�ص هذ� �لرقم بحلول �لعام 2000 �إىل حو�يل 61 �سنة بف�سل 

تد�بري �لتقاعد �ملبكر �لتي ال تخلو من �لكرم ما �أثار �لت�ساوؤالت حول 

ا�ضتدامة النظام. و�ضع عدد من التدابري مو�ضع التنفيذ مبا فيها رفع 

�سن �لتقاعد �ملبكر و�لتقاعد �لعادي )وربطهما بالتح�سينات �لتي طر�أت 

على �لعمر و�متد�ده ل�سنني طويلة( وكذلك �حلو�فز �مل�سجعة على �لتقاعد 

�ملتاأخر يقابلها �حلو�فز �لتي تثني عن �لتقاعد �ملبكر. يف �ل�سويد 

��ستبدل �سن �لتقاعد �لر�سمي بنافذة �أخرى متّكن من �لتقاعد �ملبكر بناء 

على مدخالت �خلربة �الكتو�رية �ملحايدة يف حني �أن �ملز�يا �أ�سبحت 

تقا�س االآن بناء على التغريات يف توقع احلياة )ال�ضن املعّمرة(. 

اإدارة االأ�سول واخل�سوم )املوجودات واملطلوبات(

اإىل  النقدي  والتدفق  اخل�صوم  حمددات  تقدير  االحتياطي  �صناديق  اإدارة  تتطلب 

االأهمية  االعتبار  بعني  اآخذين  اأف�صل.  ب�صكل  واإدارتها  املخاطر  تقدير  جانب 

املتحققة  العوائد  املالية على  املتزايدة ل�صناديق االحتياطي وحجمها واأثر االأزمة 

من االأ�صول املحتفظ بها، ت�صبح م�صاركة االكتواريني مرغوبة ومرحبًا بها.

ت�صكل اإدارة االأ�صول واخل�صوم اإحدى اأدوات هذا الرتكيز املتزايد على ا�صتثمار 

الالزم  والتوقيت  اخل�صوم  مبالغ  الأثر  اأكرب  وعيًا  وتعك�ص  االحتياطي  �صناديق 

لتحديد ال�صيا�صة اال�صتثمارية. باالإ�صافة اإىل ذلك، اأ�صبحت فئات املخاطر وتنويع 

االأ�صول تربز اإىل ال�صطح كاأحد االعتبارات الرئي�صية عند اتخاذ القرارات املتعلقة 

باال�صتثمار.

عام  ظبي  اأبو  يف  االإي�صا  نظمتها  التي  الدولية  النقا�ص  حلقة  تقرير  يف  جاء  كما 

2012 بعنوان ال�صمان االجتماعي: التعامل مع حتديات اال�صتدامة ، اأ�صبحت 

يف  االحتياطي  �صناديق  اإدارة  من  يتجزاأ  ال  جزءاً  االآن  واخل�صوم  االأ�صول  اإدارة 

خمتلف االأقاليم.

التقارير واإي�سال املعلومات

تعزيز  ل�صمان  النتائج  ا�صتخدام   
ّ
املهم من  االكتواري،  التحليل  ي�صتكمل  حاملا 

ا�صتدامة النظام. يف عدد من الدول، توجد متطلبات قانونية ل�صمان االإف�صاح عن 

فاملعلومات  التقارير.  الإ�صدار  املحددة  باملواعيد  وااللتزام  مالئم  ب�صكل  النتائج 
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الدقيقة، ال�صادرة يف الوقت املحدد، واملالئمة حول الو�صع املايل للربنامج االآن، 

وم�صتقباًل تعمل على تي�صري عملية تنفيذ االإ�صالحات الطويلة املدى والتي تعك�ص 

الو�صع املايل احلقيقي للربنامج.

اأن  وينبغي  النظام  يف  العامة  ثقة  م�صتوى  رفع  اإىل  اأي�صًا  توؤدي  اجليدة  التقارير 

�أو�ساط  يف  �لجتماعي  �ل�سمان  مز�يا  فهم  من  �أعلى  درجة  حتقيق  �إىل  توؤدي 

االكتوارية  التقارير  جودة  اأن  نت 
ّ
وبي االإي�صا  الحظت  العموم،  على  ال�صعوب. 

قد حت�صنت وات�صع نطاق تعميمها على مدى ال�صنوات االأخرية. ينبغي اأن تكون 

واإذا  االأخرى موثوقة، ومفهومة، ودقيقة، و�صحيحة  التوا�صل  التقارير ومواد 

اأردنا لها اأن ت�صل اإىل امل�صتوى املثايل، يجب اأن ت�صمم لتالئم احتياجات الفرد 

له. وتلبيها 

 يبينّ امل�صح الذي اأجرته الإي�صا اأهمية التقارير الكتوارية 

بالن�صبة لل�صمان الجتماعي

خل�ست در��سة �أجرتها �الإي�سا على 46 من موؤ�س�سات �ل�سمان 

�الجتماعي يف 32 دولة �إىل �أنه، ويف معظم �حلاالت، يجب �إ�سد�ر 

�لتقييم �الكتو�ري كل ثالث �سنو�ت على �الأقل. باملقابل، 80 باملائة 

من �لتقارير �أحيلت �إىل �لربملان �أو قّدمت �إىل �حلكومة يف حو�يل ثلث 

احلاالت التي يتطلب فيها الت�رشيع اتخاذ اإجراء حمدد بناء على النتائج 

�لو�ردة يف �لتقرير، و80 باملائة من �لتقارير و�سعت يف متناول يدي 

�لعموم.

التحديات الواجب تناولها

الرغم  البلد. على  تباينًا كبرياً ح�صب  االكتوارية وموؤهالتها  يتباين و�صع احلرفة 

النطاق  وا�صعة  تباينات  توجد  باملوؤهالت،  متبادل  اعرتاف  نحو  التحركات  من 

هذا  يوؤدي  قد  االكتواريني.  خربة  وبالتايل،  والتدريب،  الفح�ص  متطلبات  يف 

لذا،  االكتواري.  يوؤديه  الذي  والعمل  املهني  املوؤهل  لقيمة  خمتلفة  تقديرات  اإىل 

التجارب  تعميم  مبكان  االأهمية  من  ي�صبح  الوطنية،  الفروقات  هذه  �صوء  ويف 

واملمار�صات اجليدة بحيث يطلع عليها االآخرون.

املزايا  وتوقعات  اال�صتدامة  تقييمات  امل�صتخدمة يف  الفر�صيات  تكون  اأن  ينبغي 

ا�صتخدام  من  بّد  فال  مالئمة،  االأف�صل«  »التقدير  فر�صية  تطبيق  يعد  مل  مالئمة. 

اأن  ينبغي  كما  الع�صوائية.  والنمذجة  احل�صا�صية  لتحليل  منا�صبة  بديلة  جمموعات 

تت�صمن هذه الفر�صيات االأثر املحتمل للعنا�رش املتغرية يف البيئة اخلارجية.

توجيه  ينبغي  اأنه  اإال  االآن  اأف�صل  اأ�صبح  قد  التقارير  اإ�صدار  اأن  من  الرغم  على 

اهتمام متزايد اإىل ما ميكن اعتباره معلومات مالئمة والطريقة الف�صلى الإي�صالها. 

بب�صاطة، كرثة املعلومات قد ال ت�صهم يف اإعطاء فكرة اأف�صل لالأع�صاء.

ي�صبح  املتزايد،  وتعقيدها  والتوقعات،  التقييمات  اإىل  املوجهة  االأهمية  تزايد  مع 

التحقق من االأمور ومراجعة النظراء لها مطلبًا مهّمًا.

مع  اأكرث  قرب  عن  االكتواريون  فيه  يعمل  �صمويل  منهج  اعتماد  االأمر  يتطلب 

اجلهات املوؤثرة/املتاأثرة االأخرى بحيث ياأخذون بعني االعتبار االجتاهات االآخذة 

و�صحها،  الطبيعية  املوارد  ت�صاوؤل  املناخي،  التغري  اأثر  مثل  ال�صطح  اإىل  بالربوز 

والتغريات يف مناذج العمل، والهجرة والعنا�رش الدميوغرافية االأخرى.

تعزيز الدعم الوطني والعاملي لالكتواريني

يف بع�ص الدول، حتدد الهيئة املتخ�ص�صة املمثلة لالكتواريني معايري احرتافية معينة 

املعايري  هذه  نطاق  يت�صع  الغالب،  يف  عملهم.  يف  ا�صتيفاءها  لالكتواريني  ينبغي 

وتذهب اإىل ما هو اأبعد من التوجيهات العامة للممار�صة اجليدة. يف دول اأخرى، 

املهنية  للتنمية  اأخرى  اأقوى. وهناك حاجة  ومعايري  اإر�صاداً  يتطلب  االأمر  ما زال 

امل�صتمرة واالأن�صطة الالزمة لتدريب االكتواريني.

واالأن�صطة  املدخالت  الدولية  االكتوارية  اجلمعية  تقّدم  العاملي،  امل�صتوى  على 

الر�صيدة  احلاكمية  توجيهات  تدعم  باملثل،  املعرفة وتعميمها.  بناء  لدعم  الالزمة 

ال�صادرة عن االإي�صا واملتعلقة بامل�صائل االكتوارية الدور الذي يوؤديه االكتواريون 

يف اإطار ال�صمان االجتماعي حتديداً - اإنه الدور الذي �صيكون حتت ال�صوء يف 

ال�صمان  يف  واالإح�صائي  االكتواري  العمل  خلرباء  ع�رش  ال�صابع  الدويل  املوؤمتر 

االجتماعي الذي �صتنظمه اجلمعية الدولية لل�صمان االجتماعي )االإي�صا( يف برلني 

يف العام 2012.

ال�صمان  لنظم  ال�صليمة  االإدارة  من  يتجزاأ  ال  االكتوارية جزءاً  املدخالت  ت�صكل 

النظم  هذه  فيه  تعمل  الذي  العامل  لكن  لها.  والتخطيط  وتفعيلها،  االجتماعي، 

اأ�صبح يخلو اأكرث فاأكرث من اليقني ومييل نحو عدم الثبات. على الرغم من كل ما 

االإي�صا  تنتجها  التي  املالئمة  االأدوات  على  باالعتماد  االإميان  اأ�صعف  ذكر، ويف 

واأطر احلاكمية، يجد االكتواريون اأنف�صهم يف موقع فريد من نوعه يوؤهلهم لتقييم 

املخاطر واإدارتها اإىل جانب تناول التحديات التي جتابه نظم ال�صمان االجتماعي 

يف �صعيها لتحقيق اال�صتدامة طويلة املدى.
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واأنظمة  �صيا�صات  ودعم  بناء  اأجل  من  لالأع�صاء  وامللتقيات  واالإر�صاد  والن�صح 

ال�صمان االجتماعي احليوية حول العامل.
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