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اأوروبا: تعزيز ا�شتدامة نظم ال�شمان االجتماعي ال�شامل

يف اإقليم اأوروبا، توؤثر البيئة االقت�ضادية والدميوغرافية ذات التحديات ال�ضتى على نظم ال�ضمان االجتماعي واإداراته بطرق خمتلفة. على 

مدى ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية، تغريت النظرة العامة يف العديد من الدول. فالتحديات احلالية ت�ضمل معاجلة الطلب املتزايد على املنافع 

الت�ضغيل وركود  انخفا�س معدالت  اإىل  يعزى  امل�ضاهمات والذي  االإيرادات من  انخفا�س  العمل،  التعطل عن  اأثناء  اأقلها احلماية  ولي�س 

اأعداد املنتفعني من ال�ضباب االأ�ضغر �ضّنًا والن�ضاء، باالإ�ضافة اإىل ات�ضاع نطاق املطالب املنادية  الدخل من االأجور، واالرتفاع الن�ضبي يف 

بالتوفري يف تكاليف اإدارة ال�ضمان االجتماعي وحت�ضني كفاءته. يف الوقت ذاته، ما زالت التحديات املالية التي تواجه نظم الرعاية ال�ضحية 

ن و�ضيخوختهم. على الرغم من هذا، يفهم من الرباهني املوجودة لدى 
ّ

والتقاعد على املدى البعيد باقية ب�ضبب تقّدم �ضكان اأوروبا بال�ض

االجتماعي حتتل  ال�ضمان  اإدارات  باأن  االإقليم  ي�ضهدها  التي  التطورات واالجتاهات  )االإي�ضا( على  االجتماعي  لل�ضمان  الدولية  اجلمعية 

املكان املنا�ضب لتقدمي ا�ضتجابات فاعلة، حيوية، وبالتايل م�ضتدامة. �ضوف تخل�س هذه االإ�ضاءة على ال�ضيا�ضات االجتماعية اإىل اأن النظرة 

العامة ال�ضاملة للأمر هي تلك النظرة التفاوؤلية القائمة على اأ�ضا�س اأن هذا التقليد العريق والرا�ضخ الذي يتجلى يف نظم ال�ضمان االجتماعي 

ال�ضامل وامل�ضتدام �ضوف يبقى يف ماأمن من هذه التحديات يف اأوروبا.

هان�س هور�ضت كونكلو�ضكي، االأمني العام للجمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي )االإي�ضا(

هذا العدد

التي  - النا�شئة  التحديات  على  ال�شوء  ي�شّلط 

تواجه نظم ال�شمان االجتماعي يف اأوروبا

يناق�ش االبتكارات الكفيلة بدعم التمّيز االإداري  -

وحماية ال�شمان االجتماعي يف اأوروبا

خاللها  - من  ميكن  التي  الطريقة  ي�شتعر�ش 

العمل  �شوق  و�شيا�شات  االجتماعي  لل�شمان 

جمتمعني اخلروج بنتائج ملمو�شة
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معاجلة التحديات

واملالية،  االقت�ضادية،  الظروف  تفر�س  واأرجائها،  اأوروبا  اأنحاء  خمتلف  يف 

والدميوغرافية باالإ�ضافة اإىل ظروف �ضوق العمل حتديات مهمة اأمام اإدارات 

باحليوية  تت�ضم  االإقليم  اإدارات  زالت  ما  ذلك،  مع  االجتماعي.  ال�ضمان 

والقدرة على اال�ضتجابة الفاعلة. لقد ك�ضفت الفرتة االأخرية عن بذل جهد 

كبري حلماية �ضمولية وا�ضتدامة نظم ال�ضمان االجتماعي. اإنها اإحدى النتائج 

لل�ضمان االجتماعي  الدولية  تقرير جديد �ضادر عن اجلمعية  يعر�ضها  التي 

بعنوان: اأوروبا: تعزيز ا�ضتدامة نظم ال�ضمان االجتماعي ال�ضاملة.

لكنها  مميزة  جمموعات  اأربع  هناك  التقرير،  يف  الواردة  التفا�ضيل  ح�ضب 

مت�ضلة ببعه�ضا البع�س من التطورات التي لوحظت يف االإقليم يف ال�ضنوات 

الثلث االأخرية:
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للركود  - ال�ضلبية  االآثار  ملعاجلة  التنفيذ  مو�ضع  فاعلة  ا�ضتجابات  و�ضعت 

االقت�ضادي الوا�ضع النطاق على اأدوار وُقدرات اإدارات ال�ضمان االجتماعي.

مت العمل ب�ضكل متزايد على توفيق �ضيا�ضات ال�ضمان االجتماعي مع �ضيا�ضات  -

�ضوق العمل لتحقيق اأهداف ال�ضيا�ضات الوطنية امللمو�ضة يف هذا ال�ضياق.

احلمائية،  - االأدوار  بني  اأكرب  ب�ضكل  اجلمع  باجتاه  اأهم  حتركات  وجدت 

االآثار  تعزيز  اأقّلها  لي�س  االجتماعي،  ال�ضمان  لنظم  والوقائية  واال�ضتباقية، 

االإيجابية لل�ضمان االجتماعي على �ضّحة، وت�ضغيل، ومتكني االأفراد.

اعتمدت اإدارات ال�ضمان االجتماعي تدابري حمددة لتي�ضري عملية تطبيق هذه  -

ز االإداري.
ّ
ك باجتاه التمي

ّ
التدابري والتحر

حقائق واأرقام رئي�سية

تغّطيه  - الذي  اأوروبا  اإقليم  ال�شكان يف  تعداد  العام 2010، قارب  يف 

ن�شمة  مليون   800 )االإي�شا(  االجتماعي  لل�شمان  الدولية  اجلمعية 

يعي�ش اأكرث من ثلثيهم يف املناطق احل�رشية.

يف العام 2010، كان اأكرث من 20 باملائة من �شكان اأوروبا يف �شّن  -

ال�شتني اأو اأكرث. يف العام 2030، �شوف ترتفع هذه الن�شبة اإىل حوايل 

30 باملائة. يف اأوروبا الغربية، وهي االإقليم االأقدم يف العامل ككل، 

يف  باملائة.   32 من  واأكرث  باملائة   24 الـ  تتعّدى  املقابلة  االأرقام 

2010، 4.2 باملائة من �شكان اأوروبا كانوا يف �شّن الثمانني اأو اأكرث.

ال�شحية  - والرعاية  االجتماعي  ال�شمان  ال�شمول يف  م�شتويات  تعترب 

�شاملة عمومًا. تت�شل اهتمامات ال�شيا�شات بالن�شبة ملنافع ال�شمان 

وتنامي  )املوؤونة(  املخ�ش�شات  كفاية  مب�شائل  حتديداً  االجتماعي 

م�شتويات عدم امل�شاواة يف الدخل والفقر يف بع�ش الدول االأوروبية.

الدخل  - اإجمايل  باملائة من  الغربية حوايل 25  اأوروبا  تنفق  كمعّدل، 

هذا  غالبية  تذهب  حيث  العام  االجتماعي  ال�شمان  على  املحّلي 

– حوايل 18 باملائة - اإىل برامج املنافع النقدية والباقي  االإنفاق 

لل�شحة. ت�شل االأرقام ذات ال�شلة بالن�شبة الحتاد )كومنولث( الدول 

 10 و  املحّلي،  الناجت  اإجمايل  من  باملائة   14 حوايل  اإىل  امل�شتقلة 

باملائة لربامج املنافع النقدية والباقي لل�شحة.

يف بع�ش الدول االأوروبية االأع�شاء يف منظمة التعاون االقت�شادي  -

عامي  بني  االجتماعي  االإنفاق  اإجمايل  م�شتويات  ارتفعت  والتنمية، 

2007 و 2012 كن�شبة من اإجمايل الناجت املحلي. يف العديد من تلك 

الدول، ارتفع االإنفاق الفعلي بن�شبة 6 باملائة على االأقل. ميكن تف�شري 

هذا النمو يف جزء منه على اأنه انخفا�ش يف منو اإجمايل الناجت املحلي 

جمتمعًا مع ارتفاع م�شتوى الطلب على منافع التاأمني �شد البطالة. 

مل ينخف�ش االإنفاق العام الفعلي على الرعاية االجتماعية �شوى يف 

اأع�شاء يف منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية:  اأوروبيتني  دولتني 

يف اليونان بن�شبة 14 باملائة ويف هنغاريا بن�شبة 13 باملائة.

اإىل  - و�شل  انخفا�شًا  العاملني  عدد  اإجمايل  �شّجل  اليورو،  منطقة  يف 

�شخ�ش  مليون   19 وحوايل  االأزمة،  قبل  مبا  مقارنة  مليون   3.5

العمل  العاطلني عن  ن�شبة  ر�شميًا. ت�شل  العمل  م�شجلني عاطلني عن 

العاملني ويبحثون عن عمل على  اأولئك غري  )اأي  الطويل  على املدى 

ا�شتطاعت  اإىل 42 باملائة من »دون عمل«.  اأكرث(  اأو  �شهراً  مدى 12 

االأوروبي(  االحتاد  )غري  وال�رشقية  الو�شطى  اأوروبا  يف  الدول  بع�ش 

واحتاد )كومنولث( الدول امل�شتقلة اأن تقّل�ش ن�شبة البطالة لكن الن�شب 

الوا�شعة  التباينات  من  الرغم  على  ال�شابقة.  االأرقام  �شعف  زالت  ما 

جميع  من  باملائة   21.7 حوايل  هناك  الدول،  خمتلف  بني  النطاق 

االآن  العمل  عن  عاطلني  اأوروبا  يف   )24 اإىل   15 �شن  )يف  ال�شباب 

باالإ�شافة اإىل كونهم غري منتظمني يف م�شار تعليمي اأو تدريبي.

ال�شمان االجتماعي يف �شياق االأزمة

االأخرية  للتطورات  الرئي�ضية  ال�ضياقية  العنا�رص  من  تعترب  االأزمة  اأن  �ضك  من  ما 

تقت�رص  امل�ضاألة ال  اأن  اأوروبا، جند  �ضياق  االأزمة يف  اأوروبا. عند احلديث عن  يف 

فاالأزمة  مبا�رصة.  وبعدها  اأواخره  يف   2008 العام  �ضهدها  حمددة  اأحداث  على 

ما  وديناميكي  االأمد  طويل  اقت�ضادي  ركود  فخ  يف  اأوروبا  وقوع  يف  تتلخ�س 

ج له. يف هذا ال�ضياق، ما زالت نظم ال�ضمان 
َ
يجعل من ال�ضعوبة مبكان التنبوؤ مبخر

االجتماعي الوطنية يف خمتلف الدول تتاأثر �ضلبيًا ولكن بطريقة خمتلفة من دولة اإىل 

اأخرى ب�ضبب التاأثريات واالآثار املتباينة للعوامل ق�ضرية وطويلة املدى.

ال�ضمان  لنظم  املالية  ال�ضحة  اإ�ضعاف  يف  العوامل  هذه  �ضاهمت  باملجمل، 

هذه  حتقيق  دون  حتول  التي  ال�ضعوبات  مفاقمة  على  وعملت  االجتماعي 

ال�ضمان  نظم  اأدوار  ب�ضاأن  العامة  التوقعات  اهتزت  لقد  كاملة.  الأهدافها  النظم 

االجتماعي وقدرة بع�ضها على توفري املنافع اأو املزايا الكافية ب�ضبب االإ�ضلحات 

التي نّفذت والتي ت�ضكل يف بع�س االأحيان جزءاً من تدابري التق�ضف )حتركها يف 

املعتمدة لدى االحتاد  العامة  املالية  ا�ستقرار  تلبية �رشوط  االأحيان متطلبات  بع�ض 

االأوروبي؛ اأو – بعبارة عامة - التخفيف من م�ضتويات الديون ال�ضيادية ا�ضتجابة 

اإىل �ضغوطات ال�ضوق(.

ال�ضمان االجتماعي، خيم ظل االأزمة بو�ضوح على م�ضتويني  بالن�ضبة الإدارات 

اثنني: اأواًل، بالن�ضبة للعديد من االإدارات، تفاقمت اثناء الفرتة االأخرية التحديات 

املالية ق�ضرية املدى مع التحديات االأطول مدى مثل �ضيخوخة ال�ضكان، وارتفاع 

تكاليف الربامج التقاعدية، وتوفري الرعاية ال�ضحية والرعاية طويلة املدى، وعدم 

العمل،  اأرباب  يطلبها  التي  العاملة  القوى  العامل مع خ�ضائ�س  ملءمة مهارات 

والرتكيبة االأ�رصّية االآخذة بالتطور.

االأو�ضاع  مع  تتكيف  اأن  االجتماعي  ال�ضمان  اإدارات  على  يتعنّي  كان  ثانيًا، 

وحتّول طرق عملها لت�ضبح ابتكارية يف اأغلب االأحيان ا�ضتجابة اإىل االحتياجات 

املتزايدة باحل�ضول على خدمات عامة ذات جودة.  النا�ضئة لل�ضكان وتوقعاتهم 

االإدارات  ت�ضجيع  اإيجابية على  ال�ضعبة احلالية وبطريقة  البيئة  يف احلقيقة، تعمل 

على اإعادة تقييم اأدائها. لعّل الر�ضالة االإجمالية من هذا كّله هي اأن االأمر ما زال 

يتطلب املزيد من التغيري بالن�ضبة للعديد من هذه االإدارات التي ا�ضطرتها الظروف 

ال�ضائدة اإىل الزيادة يف التق�ضف وتقلي�س نفقاتها ومع ذلك ما زالت جتابه حتديات 

الدخل،  بارتفاع احلاجة اىل احلد من �ضعف  تنظيمية و�ضيا�ضاتية جديدة مقرتنة 

الهجرة  معدالت  ارتفاع  عن  الناجمة  واملتطلبات  االجتماعي  االأمن  انخرام  و 

والعمال املتنقلني. االأ�ضئلة التي هي بحاجة اإىل اأجوبة: ما هي االأدوار واالأهداف 

املتغرية لنظم ال�ضمان االجتماعي، ورمبا االأهم من هذا كله: كيف ينبغي حتقيق 

هذه االأدوار واالأهداف بطريقة كفوؤة تراعي فاعلية الكلفة؟

 تركيز متزايد على الت�شغيل 

والتدخالت اال�شتباقية املبكرة

ناحية  من  تواجه  االأوروبية  الدول  من  فالعديد  كبري.  قلق  م�ضدر  البطالة  تعترب 

بع�س  يف  اأخرى،  ناحية  ومن  البعيد،  املدى  على  بعناد  البطالة  ن�ضب  ارتفاع 

لقد  ال�سباب.  اأو�ساط  يف  للبطالة  امل�سبوقة  غري  الكارثية  امل�ستويات  االأحيان 

�ضاهمت االأزمة يف تفاقم هذه امل�ضاألة الهيكلية طويلة املدى. لكن االأمر ال يخلو 

من ا�ضتجابات ناجحة: نظم ال�ضمان االجتماعي اأ�ضبحت تعمل ب�ضكل متزايد 

باالإ�ضافة اىل  امللمو�ضة  اال�ضتجابة  لتتاأكد من  االأخرى  املوؤثرة/املتاأثرة  الفئات  مع 

تقدمي احلماية من غياب االأمن االقت�ضادي مع االأخذ باحل�ضبان التدابري اال�ضتباقية 

والوقائية لدعم االأ�ضخا�س بحيث ي�ضتطيعون دخول �ضوق العمل اأو العودة اإىل 

العمل مع ح�ضولهم على التدريب املهني )اإعادة التدريب(.
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�ضاهمت اال�ضتجابات االإيجابية التي وفرتها اإدارات ال�ضمان االجتماعي و�ضانعو 

ال�ضيا�ضات لدعم ومتكني االأ�رص العاملة يف رفع ن�ضبة م�ضاركة االإناث يف القوى 

العاملة يف العديد من دول االإقليم. من خلل الت�ضجيع على العمل بدوام جزئي 

و�ضع  املمكن  من  اخلا�ضة،  واحلياة  العمل  بني  التوازن  حت�ضني  واأي�ضًا  وتي�ضريه 

غايات الت�ضغيل االأو�ضع نطاقًا والتي ت�ضعى اأي�ضًا اإىل دعم ا�ضتدامة النظام مو�ضع 

توفري  ت�ضمل  والتي  للعاملني  االأخرى  املطالب  احرتام  ذاته  الوقت  ويف  التنفيذ 

العلمي؛  غ 
ّ
والتفر التدريب  فر�س  واإتاحة  اأ�رصهم،  مع  لق�ضائه  الوقت  من  املزيد 

وبالن�ضبة للبع�س منهم، االأن�ضطة الرتفيهية.

نظم ال�شمان الجتماعي الداعمة للن�شاط املنتج »غري املدفوع الأجر«

لدعم اأولئك الذين يقومون باأن�شطة الرعاية دون اأجر، توفر نظم تقاعد 

ال�شيخوخة يف جورن�شي، اإيرلندا، جري�شي، مالطا، الرنويج، واململكة 

املتحدة م�شاهمات ائتمانية للنظام التقاعدي لفرتات رعاية حمددة 

اأو ت�شقط هذه الفرتات من ح�شابها عندما حتت�شب معدل االقتطاعات 

ال�شنوية امل�شتخدمة يف ح�شاب املنفعة التقاعدية. تقّدم تدابري التو�شع 

يف مرافق رعاية االأطفال - كما هو احلال يف اأملانيا - لت�شجيع 

اأهايل االأطفال ال�شغار وتي�شري عودتهم اإىل العمل املزيد من التدابري 

اال�شتباقية لدعم خيار التوازن بني العمل واحلياة اخلا�شة.

نت الفرتة االأخرية اأن منافع ال�ضمان االجتماعي وخدماته ال تقت�رص بب�ضاطة 
ّ
لقد بي

املخاطر.  اأحداث  اإىل  الفعل  رد  �ضبيل  على  تاأتي  التي  البعدية  اال�ضتجابات  على 

ووقائية.  ا�ضتباقية  لية 
ْ
َقب اأدواراً  ذاته  بامل�ضتوى  ت�ضتمل  االجتماعي  ال�ضمان  فنظم 

احلقائق الواقعية احلالية ت�ضري اإىل اأن هذه االأدوار حتتاج املزيد من الرتكيز واملتابعة 

بطريقة اأكرث توازنًا وفاعلية.

الدول تهديدات  فيه بع�س  ت�ضهد  ياأتي يف وقت  اليقني  اأن هذا  املفارقة هنا  لعل 

اال�ضتثمارات  خف�س  فيها  مبا  تخفي�ضات  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  الركود  يفر�ضها 

مثًل. وقد  املهنية  ال�ضلمة وال�ضحة  �ضلبيًا على  توؤثر  قد  التي  الوقائية  التدابري  يف 

يت�ضادف هذا مع ازدياد كثافة العمل و�ضغوطاته والتي قد توؤدي اإىل ارتفاع وترية 

وقوع بع�س اأنواع من احلوادث وتراجع الظروف النف�ضية - االجتماعية ورفاه 

العّمال. لكن يف الوقت ذاته، وب�ضبب ارتفاع م�ضتويات البطالة، قد ي�ضبح العّمال 

اأكرث تردداً يف التعبري عن مطالبهم املت�ضلة بظروف ال�ضلمة وال�ضحة املهنية.

من الوا�ضح طبعًا اأن الرتكيز املتزايد على التدخلت الوقائية واال�ضتباقية ال يوؤدي 

لكنه  وح�ضب،  بالت�ضغيل  املت�ضلة  واملخاطر  ال�ضحية  املخاطر  من  التخفيف  اإىل 

ي�ضمن اأن تكون حّدة ونتائج هذه االأحداث �ضئيلة يف حال وقوعها. ثمة اإ�ضارة 

االأدوار احلمائية، واال�ضتباقية، والوقائية  القبول مببداأ تطبيق  ارتفاع م�ضتوى  اإىل 

لنظام ال�ضمان االجتماعي وهو ما يتجّلى يف الدليل املتزايد على االآثار االإيجابية 

»املردود  بعبارة  عادة  االإي�سا  اإليه  ت�سري  والذي  الن�ساط  هذا  ملثل  للقيا�ض  القابلة 

على الوقاية« فيما يت�ضل بالوقاية من اإ�ضابات العمل، وبرامج العودة اإىل العمل، 

ال�ضحي  امل�ضتوى  ذات  احلياة  اأ�ضاليب  دعم  وحقيقة  ال�ضحية،  العمل  واأماكن 

االأف�ضل.

التمّيز االإداري: حتقيق املزيد باالعتماد على القليل

واأهدافها  االجتماعي  ال�ضمان  نظم  توؤديها  التي  االأدوار  يف  املتزايد  التمحي�س 

ن�ضهده  الذي  ال�ضعب  االقت�ضادي  للمنعطف  طبيعية  نتيجة  اإاّل  هو  ما  املقي�ضة 

حاليًا: هناك اقتناع متزايد لدى اإدارات ال�ضمان االجتماعي باأنه ال بد من »حتقيق 

املزيد باالعتماد على القليل«. من االأمثلة املحددة على ذلك: التعامل باخلدمات 

دمج  االأحيان  بع�س  ويف  التن�ضيق،  من  واملزيد  الهيكلة،  واإعادة  االإلكرتونية، 

ال�ضمان  موؤ�ض�ضات  بني  التن�ضيق  هذا  من  املزيد  حاليًا  ن�ضهد  العامة.  املوؤ�ض�ضات 

احتياجات  تلبية  م�ضتوى  رفع  على  العمل  مع  الدول  خمتلف  يف  االجتماعي 

ال�ضكان املهاجرين االآخذ عددهم باالرتفاع.

ال�شمان الجتماعي للعمال املهاجرين يف اإقليم اأورا�شيا

يف اأورا�شيا وهو االإقليم الذي يغطي دول االحتاد ال�شوفياتي �شابقًا، 

هناك حوايل 10 باملائة من ال�شكان تقريبًا – 24 مليون ن�شمة - ولدوا 

خارج دولهم. حتى اأن العمال املهاجرين ي�شكلون ن�شبة مئوية اأعلى 

من القوة العاملة. يف كازاخ�شتان، هناك حوايل 21 باملائة من ال�شكان 

ولدوا خارج بلدهم. يف دول اأورا�شيا، يوجد اأكرث من 60 باملائة من 

ال�شكان املهاجرين الذين ولدوا يف دول اأخرى وهم �شمن الفئة العمرية 

20-64 التي تعترب �شن العمل؛ ت�شتثنى اأرمينيا من هذه الن�شبة اإذ ت�شل 

فيها اإىل 54 باملائة بينما ت�شل يف االحتاد الرو�شي اإىل 78 باملائة.

ة االأوىل التي �شّلط فيها ال�شوء على اأهمية ال�شمان 
ّ
كانت املر

االجتماعي للمهاجرين يف هذا اجلزء من اإقليم اأوروبا يف االإعالن 

امل�شرتك ال�شادر عن اجلمعية الدولية لل�شمان االجتماعي )االإي�شا( 

واجلمعية الدولية ل�شناديق التقاعد والتاأمينات االجتماعية حول 

»احلماية االجتماعية للعمال املهاجرين والعوملة يف 2005«. يف 

اأيار 2012، عر�شت وثيقة االأطر االإر�شادية حول ال�شمان االجتماعي 

ف املبادئ والتوجيهات ال�رشورية 
ّ
للعمال املهاجرين يف اأورا�شيا لتعر

لتعزيز �شمول العمال املهاجرين يف ال�شمان االجتماعي.

التوجه نحو املزيد من اخلدمات االإلكرتونية يف اإدارة ال�ضمان االجتماعي يعترب من 

العنا�رص االكرث ا�ضتخداما لتحقيق املزيد من الفاعلية والكفاءة يف اإجناز اخلدمات 

وتقدميها، وقد يعني على متكني م�ضتخدمي نظم ال�ضمان االجتماعي. لكن يجب 

اأن يتوازن التطور اال�ضرتاتيجي للخدمات املقدمة من خلل ال�ضبكة العنكبوتية 

مع حقيقة اأن توفر االإنرتنت للأفراد ما زال بعيداً كل البعد عن اأن يكون �ضامًل 

ومنت�رصاً حتى يف اأوروبا. من الوا�ضح اأن قنوات التوا�ضل التقليدية ما زالت هي 

اخليار املف�ضل للعديد من العملء مبن فيهم الفئات االأكرث �ضعفًا.

العموم  توقعات  املزيد من  تقدمي اخلدمات ذات اجلودة وحتقيق  لدعم حماوالت 

ب�ضاأن هذه االأمور، تبذل املزيد من اجلهود لتميكن ال�ضكان وتوفري املعلومات لهم 

ب�ضكل اأف�ضل. �ضمنيًا، تعك�س هذه التدابري اأي�ضًا اإعادة التوازن يف حتّمل املخاطر 

امل�سوؤولية  من  املزيد  االأفراد حتمل  على  واال�سرتاط  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 

االأ�ضخا�س،  متكني  اإىل  ال�ضعي  عند  ككل.  احلياة  دورة  عرب  املخاطر  اإدارة  يف 

ميثل اأمامنا حتّدي التاأكد من اأن جميع املعلومات ال�رصورية قد توفرت واأن نظم 

ال�ضمان االجتماعي ما زالت متاحة جلميع ال�ضكان الذين ي�ضتفيدون من برامج 

ي احتياجات العملء. كما اأن توفري 
ّ
تقدمي اخلدمات ذات املوارد امللئمة والتي تلب

االجتماعي  ال�ضمان  كوادر  لتمكني  اللزمة  الفر�س  يقّدم  املتطورة  املعلومات 

اأي�ضًا مع حتقيق االآثار االإيجابية للخدمات املقدمة.

الو�شع احلايل لل�شمان االجتماعي

على الرغم من تنوع دول االإقليم، �ضهدت الفرتة منذ العام 2010 وحتى االآن 

املزيد من التنّوع امللحوظ يف اأداء �ضوق العمل و�ضوق االقت�ضاد يف خمتلف اأنحاء 

تختلف  ال�ضباب  بني  البطالة  ن�ضبة  وبخا�ضة  البطالة  املثال،  �ضبيل  على  اأوروبا. 

حتديداً  امل�ضاألة  هذه  لتناول  ال�ضيا�ضات  لُنُهج  املنظور  والنجاح  ملحوظ  ب�ضكل 
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تعك�س جمموعة وا�ضعة النطاق تكون يف اأغلب االأحيان اأطول مدى عرب عدد من 

قطاعات ال�ضيا�ضات. ب�ضكل عام ولهذه االأ�ضباب جمتمعة، حتمل هذه الفروقات 

اأهمية ما. فعلى  ال�ضيا�ضية، والدميوغرافية، واالقت�ضادية، واالجتماعية، والثقافية 

املتوا�ضلة  االإجراءات  وراء  تقف  م�ضرتكة  مو�ضوعات  اأربعة  هناك  منها،  الرغم 

التي تتخذها اإدارات ال�ضمان االجتماعي يف االإقليم:

تخفيف - 1 على  امل�ضاعدة  يف  كفاءتها  االجتماعي  ال�ضمان  نظم  اأظهرت  اإذ 

عنها  متخ�ضت  التي  املحبطة  واالقت�ضادية  االجتماعية  االآثار  من  العديد 

مع  ال�ضدمات«.  من  »واق  كـ  دورها  توؤدي  النظم  هذه  زالت  ما  االأزمة، 

م�ضتدامة  بطريقة  الدور  هذا  اأداء  على  النظم  هذه  قدرة  وحلماية  ذلك، 

ُنُظم  من  العديد  اإ�ضلح  م�ضتقبًل على  اأو  ا 
ً
اإما حالي العمل  يجري  وفاعلة، 

ال�ضمان االجتماعي.

على - 2  - ومنهم  باالأزمة  تاأثروا  ما  اأكرث  تاأثروا  الذين  اأولئك  على  بالرتكيز 

ال�ضمان  نظم  تعني  العمل، ال  العاطلني عن  ال�ضباب  العمال  املثال -  �ضبيل 

متّهد  لكنها  وح�ضب،  الب�رصي  املال  راأ�س  على  احلفاظ  على  االجتماعي 

الب�رصي. يف جميع  لراأ�س املال  التنمية امل�ضتقبلية  اأمام اال�ضتثمار يف  ال�ضبيل 

االأوقات، ت�ضاعد ُنُظم ال�ضمان االجتماعي على اإعادة تعزيز حُلمة التما�ضك 

االجتماعي من خلل مكافحة االآثار ال�ضلبية للإق�ضاء االجتماعي. يتطلب 

االأمر املزيد من الُنُهج امل�ضممة ح�ضب الطلب واالأكرث �ضمولية للتعامل مع 

العديد من امل�ضائل املعقدة التي تواجهها خمتلف قطاعات ال�ضكان �ضواء كان 

ذلك يف مكان العمل اأو يف البيئات غري بيئة العمل.

من خلل طرح التدابري اال�ضتباقية والوقائية امللئمة للت�ضارك يف تقدمي منافع - 3

اأعظم من الرتكيز على  ال�ضمان االجتماعي احلمائية، وّجه قدر  وخدمات 

التدخلت املبكرة املتوقع اأن تزيد من الوقاية من املخاطر املحبطة )املعرثة( 

والتخفيف منها. يف حني اأن هذه التدابري ت�ضتمل على ا�ضتثمارات ق�ضرية 

املدى يف املوارد، يفهم من الدالئل املتوفرة اأنها �ضوف تتمخ�س عن مردود 

العمل،  واأ�ضحاب  للعمال،  بالن�ضبة  ًا 
ّ
كمي ومثمر  واإيجابي،  املدى،  طويل 

ونظام ال�ضمان االجتماعي، واملجتمع ككل.

مع انتقال اإدارات ال�ضمان االجتماعي اإىل مراجعة الطريقة التي ت�ضرّي فيها - 4

ز االإداري، يعترب اال�ضتخدام امللئم الأحدث 
ّ
عملياتها ال�ضاعية اإىل حتقيق التمي

اخلدمات  جودة  بزيادة  كفيلة  طريقة  واملعلومات  االت�ضاالت  تقنيات 

ال�ضمان  املوؤّمنني  املتاحة للأ�ضخا�س واملواطنني  املعلومات  املقدمة وتطوير 

االجتماعي.

التطلع اإىل امل�شتقبل

اأوروبا  يف  االجتماعي  ال�ضمان  نظم  جتابه  التي  التحديات  من  العديد  هناك 

املالية  ال�ضغوطات  �ضتوا�ضل  املنظور.  املدى  يف  باقية  التحديات  هذه  اأن  ويبدو 

الهيكلية  الت�ضغيل  تتطلب م�ضائل  باملقابل،  االإقليم.  االإدارات يف  اإثقالها لكاهل 

و�ضيخوخة ال�ضكان اإ�ضلحات ملئمة ت�ضمل ا�ضتجابات اإدارية وتنفيذية م�ضممة 

خ�ضي�ضًا لهذه التحديات ولي�س اأقلها اأولئك الذين يتطلبون الدعم الإتاحة املجال 

لهم للم�ضاركة بحيوية يف االأن�ضطة �ضواء كانت مدفوعة االأجر اأم مل تكن كذلك. 

بعد هذا كله، ت�ضري الدالئل يف االإقليم اإىل اأن اإدارات ال�ضمان االجتماعي فيه قد 

اإىل  امللئم  بال�ضكل  لل�ضتجابة  فاعلية يف موقعها  واأكرث  ا�ضتعدادا  اأكرث  اأ�ضبحت 

هذه التحديات، ومن خلل العمل مع الفئات املوؤثرة/املتاأثرة االأخرى وبتح�ضيل 

جتعلنا  االأمور  اإىل  متفائلة  بنظرة  نخرج  النطاق،  الوا�ضع  والعام  ال�ضيا�ضي  الدعم 

نقتنع باأن التقليد القوي والعريق لُنُظم ال�ضمان االجتماعي ال�ضامل وامل�ضتدام يف 

اأوروبا �ضيبقى حمميًا.

امل�سدر

تعزيز  اأوروبا:   .2013 )الإي�شا(.  الجتماعي  لل�شمان  الدولية  اجلمعية 

واالجتاهات(.  )التطورات  ال�ضامل  االجتماعي  ال�ضمان  نظم  ا�ضتدامة 

جنيف، اجلمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي.

اجلمعية الدولية لل�شمان الجتماعي )الإي�شا(. هي املنظمة الدولية الرائدة يف جمع 

اإدارات ووكاالت ال�ضمان االجتماعي معًا. توفر اجلمعية املعلومات والبحوث 

واأنظمة  �ضيا�ضات  ودعم  بناء  اأجل  من  للأع�ضاء  وامللتقيات  واالإر�ضاد  والن�ضح 

ال�ضمان االجتماعي احليوية حول العامل.
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