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ال�ضمان االجتماعي الديناميكي يف حّيز النفاذ - دول الربيك�س

اأو ما ُتعرف بدول )بريك�س( رمزاً تو�ضيحيًا للتحوالت الهامة التي  اأفريقيا  تعترب الربازيل، االحتاد الرو�ضي، الهند، ال�ضني، وجنوب 

ي�ضهدها االقت�ضاد العاملي، والبيئة االجتماعية، والدميوغرافية حاليًا. ومتتد اأهمية هذه الدول اإىل ما هو اأبعد من حقيقة اأنها قد متتعت بنمو 

اقت�ضادي هام وم�ضتدام على مدى العقدين املا�ضيني. كما يوؤكد تقرير بحثي رئي�ضي اأجرته اجلمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي بعنوان: 

تو�ضعة ال�ضمول بال�ضمان االجتماعي يف دول الربيك�س تقّدم لنا جتربة الربيك�س احلديثة درو�ضًا اأخرى اإيجابية – كمَ من درا�ضات احلالة 

االبتكارية واملمار�ضات اجليدة يف ال�ضمان االجتماعي التي ت�ضتحق تعميمها واالإطالع عليها، كما ميكن البناء عليها وتطبيقها يف دول 

اأخرى. لقد جاء العديد من التطورات االأكرث تاأثرياً على �ضكل مبادرات ابتكارية- حتركها درجة ملحوظة من االإرادة ال�ضيا�ضية- لتو�ضعة 

ال�ضمول واال�ضتفادة من املنافع النقدية والعينية واحل�ضول على الرعاية ال�ضحية. كما توؤكد هذه الن�رشة » االإ�ضاءات«على اإعطاء اهتمام 

خا�س ملختلف التدابري الرامية اإىل �ضمول الفئات امل�ضت�ضعفة وتلك التي كانت ت�ضتثنى يف ال�ضابق من التغطية. بغ�س النظر عن التحّديات 

الدميوغرافية، وال�ضحية، واالجتماعية، وحتّديات �ضوق العمل والتحّديات االقت�ضادية، ما زالت دول الربيك�س تقّدم املثال الذي يحتذى 

ز النفاذ 
ّ
يف هذا االإطار. فاإدارات ال�ضمان االجتماعي يف دول الربيك�س متّثل حقيقة ال�ضمان االجتماعي الديناميكي )احليوي( يف حي

د روؤيا ا�ضرتاتيجية.
ّ
اأكرث من كونه جمر

هان�س-هور�ضت كونكوليف�ضكي، االأمني العام للجمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي
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نقاط بداية متنوعة، واأهداف م�شرتكة

متّثل دول )بريك�س( 42 باملائة من جمموع �ضكان العامل و 30 باملائة من كتلة 

الناجت  اإجمايل  من  باملائة  الدول 25  هذه  ن�ضبة  كانت  اأرا�ضيه. يف 2011، 

اأن ن�ضتو�ضح  اأ�ضا�س هذه االأرقام وحدها، ي�ضهل علينا  املحّلي العاملي. على 

مهّمة على  اخلم�س  الدول  الُقطرية يف هذه  التطورات  يجعل  الذي  ال�ضبب 

ال�ضعيد العاملي. لذلك لي�س بالغريب اأن تكون هذه الدول موطنًا للتطورات 

االإيجابية واالبتكارية يف تقدمي خدمات ال�ضمان االجتماعي وتو�ضعة ال�ضمول.

ح�ضب البحوث اجلديدة التي جتريها اجلمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي، 

ثمة اأثر ملمو�س للتدابري املوّجهة يف خمتلف اأنحاء دول )بريك�س( لتو�ضعة 
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الغالب  ويف  امل�ضت�ضعفة  الفئات  ي�ضمل  بحيث  االجتماعي  بال�ضمان  ال�ضمول 

لديها  التي  العائالت  مثل  املا�ضي  ال�ضمول يف  من  ت�ضتثنى  كانت  التي  الفئات 

اأطفال )الربازيل، وجنوب اأفريقيا(، و�ضكان الريف )الربازيل، ال�ضني، الهند، 

واالحتاد  الهند،  )ال�ضني،  وعائالتهم  املهاجرين  والعّمال  اأفريقيا(،  وجنوب 

كفله  حق  هناك  ال�ضيا�ضية،  لالإرادة  نطاقًا  االأو�ضع  االإ�ضارات  من  الرو�ضي(. 

ال�ضمان  خدمات  توفري  على  ين�س  اأفريقيا  وجنوب  الربازيل  ل�ضكان  الد�ضتور 

تعمل  ال�ضمول،  لتو�ضعة  امل�ضرتكة  اجلهود  من  الرغم  على  لهم.  االجتماعي 

اإطار  اأن  ترى  االأوىل،  للوهلة  متامًا.  خمتلفة  ُقطرية  بيئات  يف  )بريك�س(  دول 

ال�ضمان االجتماعي احلايل يف كل دولة من هذه الدول يعك�س اإىل درجة كبرية 

تتباين  باملقابل،  االجتماعي.  ال�ضمان  نحو  واجتاهاتها  وغاياتها  الدولة  تاريخ 

خ�ضائ�ضها الثقافية، واملوؤ�ض�ضية، وال�ضكانية تباينًا وا�ضع النطاق.

التحّديات امل�ضرتكة يف تو�ضعة ال�ضمول

ال�ضمان  فروع  جميع  اأو  معظم  حتت  ال�ضمول  يتوفر  )بريك�س(،  دول  يف 

اأعلى  م�ضتويات  تتحقق  حيث  تتباين  ال�ضمول  م�ضتويات  لكن  االجتماعي. 

عمومًا لنظم الرعاية ال�ضحية مقارنة بال�ضيخوخة، والعجز، واملنافع املقّدمة يف 

حالة البطالة.

من  يرتّكز  زال  وما  كان  االجتماعي  ال�ضمان  توفري  اأن  االعتبار  بعني  اآخذين 

الوجهة التاريخية على �ضمول العمال امل�ضتاأجرون، كان يتعني على جميع دول 

ال�ضمول  لتي�ضري  املنافع  متويل  واآليات  وهياكل،  قواعد،  تتناول  اأن  )بريك�س( 

لعدد كبري من ال�ضكان الذين ال ي�ضّنفون �ضمن هذه الفئة مثل العاملني حل�ضابهم 

من  ثمة جمموعة حمددة  الريف.  و�ضكان  املنّظم،  القطاع غري  اخلا�س، وعّمال 

التحّديات املتعّلقة ب�ضكان الريف.

تت�ضل هذه ب�ضمان احل�ضور اجلغرايف خلدمات اخلط االأمامي، وتب�ضيط اإجراءات 

القدرة  اإىل معاجلة م�ضائل  باالإ�ضافة  املنافع،  االلتزام، ودفع اال�ضرتاك، و�رشف 

عتبة  لتكون  االختياري  اال�ضرتاك  اأنظمة  ت�ضتخدم  الغالب،  يف  الدفع.  على 

انتقالية نحو حتقيق اأهداف تو�ضعة ال�ضمول. لكن جناح االأنظمة االختيارية يف 

تو�ضعة ال�ضمول يتباين من نظام الآخر. فالفئات امل�ضتهدفة باال�ضرتاك االختياري 

ل على املوارد املالية ال�رشورية لذلك اأو قد تعترب املنافع املقّدمة غري  قد ال تتح�ضّ

مالئمة، ما يثري الت�ضاوؤل حول الطريقة التي ميكنها اأن توؤّدي اإىل ت�ضميم منافع 

اأف�ضل لتلبية احتياجاتها.

الفئات  خمتلف  واحتياجات  يتالءم  مبا  امل�ضممة  القانونية  االأحكام  غياب  يف 

املجتمعات  هذه  بني  امل�ضاواة  وعدم  الهيكلية  الفجوات  تتفاقم  قد  ال�ضكانية، 

ة املتزايدة 
ّ
ب�ضبب الت�ضميم املو�ضوع لنظام ال�ضمان االجتماعي. كما اأن االأهمي

لتوفري املنافع املهنية اأو اخلا�ضة للموظفني مقابل راتب قد ي�ضاعف فجوات عدم 

امل�ضاواة يف ال�ضمول وم�ضتويات املنافع التي يتم احل�ضول عليها. ثّمة م�ضدر اآخر 

للعمال  املتناميان  احلركة واالنتقال  اأال وهو  )بريك�س(  امل�ضاواة يف دول  لعدم 

�ضيا�ضات  اال�ضتجابة من خالل  يتطلب  ما  احلدود-  داخليًا وعرب  – مهاجرين 
اأكرث  ب�ضكل  املعاجلة  ت�ضتدعي  التي  االأ�ضئلة  من  مواتية.  اإدارة  وتدابري  مالئمة 

اكتمااًل تو�ضعة ال�ضمول لتغطي اأفراد عائالت العّمال املهاجرين وحت�ضني التن�ضيق 

وحفظ القيود لدى خمتلف املوؤ�ض�ضات عندما تكون اخلدمة جمّزاأة وموّزعة على 

م�ضتوى الدولة ككل. بالن�ضبة جلميع دول )بريك�س(، ثمة اأهمية متزايدة حتظى 

بها م�ضاألة �ضمان كفاية املنافع. مع زيادة املحددات املالية والبيئة االجتماعية-

االقت�ضادية املتغرية، يثري هذا التحّدي م�ضائل تتعلق باملنافع املمولة من االإيرادات 

ال�رشيبية باالإ�ضافة اإىل تلك املعتمدة على اقتطاع اال�ضرتاكات.

حت�ضني االإدارة

للوهلة االأوىل، تدل املعطيات يف دول )بريك�س( اأن جناح تو�ضعة ال�ضمول رهني 

بزيادة القدرات على تقدمي خدمات اخلط االأول مع اال�ضتثمار املالئم يف تكنولوجيا 

ال�ضمان  موؤ�ض�ضات  موظفي  وتدريب  اإدارة  وحت�ضني  واالت�ضاالت  املعلومات 

االجتماعي. ولعل ال�ضغوطات اجلبائية املتزايدة، جتعل هذا االمر يف غاية االحلاح 

ة. ووفقًا للنموذج املايل لنظام ال�ضمان االجتماعي، يثري هذا االأمر اأي�ضًا 
َ
و االهمي

االأموال  من  للتوقع  والقابلة  الكافية  التحويالت  ب�ضمان  الكفيلة  الطريقة  م�ضاألة 

وهو  اأال  )بريك�س(  دول  يف  حمتمل  عائق  ثمة  ال�ضمول.  اأهداف  لتغطية  العامة 

االأدوار الر�ضمية التي توؤديها احلكومة على خمتلف م�ضتوياتها: الوطنية، واالإقليمية، 

اإدارات ومعطيات  اأن ت�ضبح  ة- ويف الغالب الهياكل الفدرالية- ما يعني 
ّ
واملحلي

ال�ضمان االجتماعي جمّزاأة يف اأغلب االأحيان. ميكن للت�ضميم امل�رشذم اأن يحّد من 

اإمكانيات اإعادة توزيع تكاليف ال�ضمان االجتماعي ويوؤدي اإىل رفع تكاليف اإدارته.

تدابري تو�ضعة ال�ضمول

على الرغم من تباين اال�ضتجابات من دولة الأُخرى، تظهر التدابري التي اعتمدتها 

دول )بريك�س( اأن اال�ضتجابات االبتكارية اإىل حتّدي تو�ضعة ال�ضمول موجودة 

على اأر�س الواقع:

واملهاجرين.  - الريف  �سكان  �سمول  جمال  يف  عظيمة  اأ�سواط  قطعت  لقد 

التمويل  وهيكلية  املالئمة  املنافع  هيكلية  بني  اجلمع  الفاعلة  الُنُهج  تتطلب 

)مثاًل: الربازيل(، وحت�ضني احل�ضول على اخلدمات )مثاًل: تو�ضعة اخلدمات 

يف  االأخرى  املوؤثرة/املتاأثرة  اجلهات  مع  العمل  اأو  ال�ضني،  يف  االإلكرتونية 

الهند اأو من خالل اإ�ضالح الت�رشيعات للمهاجرين يف رو�ضيا، اأو ا�ضتخدام 

املكاتب املتنّقلة يف جنوب اأفريقيا(.

نًا من خالل تطبيق اأ�ضاليب  -
ّ

�ضهدت اإدارة ال�ضمان االجتماعي وتنفيذ براجمه حت�ض

واالت�ضاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الفاعل  واال�ضتخدام  احلديثة،  االإدارة 

)مثاًل: ا�ضتحداث بطاقات هوية ال�ضمان االجتماعي يف ال�ضني، والبطاقات 

ة يف الهند وجنوب اأفريقيا( وتدريب الكوادر العاملة وتطويرها.
ّ
الذكي

االإجراءات  - تكييف  يف  مرونتها  االجتماعي  ال�ضمان  اإدارات  اأثبتت  لقد 

والعمليات وحت�ضينها بحيث توائم احتياجات الفئات ال�ضكانية التي مل حتظ 

املحلية  احلقائق  اأخذ  خالل  من  قبل.  من  االجتماعي  بال�ضمان  بال�ضمول 

باحل�ضبان متامًا، ت�ضمل التطورات امللحوظة تب�ضيط اإجراءات االلتزام، وتغيري 

هياكل املنافع، وتي�ضري دفع اال�ضرتاكات و�رشف املنافع.

اأف�ضل  - تنظيمي  تن�ضيق  خالل  من  وتقدميها  املنافع  توفري  ت�رشذم  يعالج 

واال�ضتخدام املالئم لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت. لقد اأّدى هذا اإىل 

اأن  لالإدارات  و�ضمح  املقّدمة،  اخلدمات  املنافع، وحت�ضني  ازدواجية  خف�س 

ت�ضتجيب على نحو اأف�ضل اإىل حتّديات الهجرة املتزايدة.

من املمكن مالحظة وجود نهج يعتمد ب�ضكل اأكرب على اال�ضتباقية والوقائية  -

مع  البطالة  �ضد  التاأمني  ربط  املثال،  �ضبيل  على  )بريك�س(.  دول  بع�س  يف 

�ضيا�ضات التوظيف )مثل اإعادة التدريب( وزيادة الرتكيز على اإعادة التاأهيل 

�س للحوادث )مثاًل: بالن�ضبة الإ�ضابات حوادث الطرق يف جنوب 
ّ
بعد التعر

اأفريقيا( للتخفيف من التكاليف الطبية امل�ضتقبلية وتي�ضري العودة اإىل العمل.

االجتماعي  - ال�ضمان  يف  بحقوقها  ال�ضكانية  الفئات  خمتلف  اإعالم  ن 
ّ

حت�ض

املعلومات  بتكنولوجيا  املوّجهة  االإعالمية  احلمالت  ا�ضتخدام  خالل  من 

املدين  املجتمع  جمموعات  مع  قرب  عن  العمل  خالل  ومن  واالت�ضاالت 

واملجموعات التي متّثل العّمال. لقد عمل هذا على تعزيز التدابري االأخرى 

لتو�ضعة ال�ضمول باحلماية االجتماعية لتمتد اإىل الفئات التي ي�ضعب �ضمولها.
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ملحة عامة عن دول )بريك�س(

الربازيل:

ين�ّس الد�شتور الربازيلي لعام 1988 على �شمولية التغطية واخلدمات 

وت�شاويها بني �شكان احل�رش و�شكان الريف. ويف الفرتة ما بني 2005 حتى 

2009، ارتفع عدد متلقي الرواتب التقاعدية من التاأمينات االجتماعية 

بن�شبة 11 باملائة، يف حني ارتفع عدد متلقي امل�شاعدة االجتماعية بن�شبة 

25 باملائة. وقد ترّكزت معظم اجلهود الرامية اإىل ال�شمول بال�شمان 

االجتماعي منذ عام 2009 على برامج التحويل النقدي مبا فيها »بول�شا 

فاميليا« – �شندوق العائلة. لقيا�س جناح هذه الربامج، تناق�شت ن�شبة 

ال�شكان يف �شن العمل من الفئات غري امل�شمولة بالتاأمينات االجتماعية اأو 

امل�شاعدة االجتماعية من 39.6 باملائة يف 1998 اإىل 35.1 باملائة يف 

2008. كما انح�رشت ن�شبة من هم يف �شن اخلام�شة وال�شّتني اأو اأكرب ممن ال 

يح�شلون على اأي نوع من اأنواع التغطية اإىل 2 باملائة فقط. لقد �شاعد الراتب 

التقاعدي االجتماعي املمّول من االإيرادات ال�رشيبية والذي يدفع اإىل عّمال 

الريف على التخفيف ب�شكل ملحوظ من الفقر بني خمتلف االأعمار وبخا�شة 

يف اأو�شاط الفئات املتقّدمة بالعمر )ال�شيخوخة(. مع ذلك، تبقى التحديات 

قائمة: 50 باملائة من ال�شكان العاملني ال يدفعون اقتطاعات اال�شرتاك 

بال�شمان االجتماعي على نحو منتظم.

االحتاد الرو�سي:

يختلف االحتاد الرو�شي عن باقي دول )بريك�س( حيث اأنه وعلى الرغم من 

اعتماده نظام ال�شمان االجتماعي ال�شامل منذ حقبة ال�شوفيات، اإال اأنه �شهد 

تغيريات اجتماعية، واقت�شادية، ودميوغرافية اأو�شع نطاقًا ما زالت حمّط 

جدل. ومع تناق�س تعداد �شكان رو�شيا بحوايل 5 مليون منذ الت�شعينيات، 

ترّكز االهتمام على االأن�شطة الرامية اإىل حت�شني معدالت الوالدة مبا فيها 

حت�شينات هامة وكبرية على منافع االأمومة واالأ�رشة مثل زيادة خم�ش�شات 

الطفل. كما مت الرتكيز على حت�شني جناعة اخلدمات ال�شحَية و منافع 

التقاعد. ومن اخل�شو�شيات الرو�شية، العدد امللحوظ للعمال املوؤهلني 

للح�شول على منافع خا�شة؛ هوؤالء ي�شملون العمال الذين يعملون مبا يعرف 

بـ »املهن اخلطرة« واأولئك الذين يوّظفون يف اأق�شى �شمال رو�شيا. ثمة 

اقتناع متنام باأن اجلهود الرامية اإىل تو�شعة ال�شمول للقطاع غري املنّظم لن 

تكون ذات جدوى من غري وجود التن�شيق مع التدابري الرامية اإىل تنظيم هذا 

القطاع. وعلى الرغم من النمو االقت�شادي، وفائ�س احل�شاب اجلاري، تبقى 

ا�شتدامة اأنظمة ال�شمان االجتماعي يف رو�شيا ملأى بالتحّديات.

الهند: 

الهند دولة فتّية تت�شم بو�شع دميوغرايف ُموات ترتفع فيه معّدالت الوالدة 

ما يعني اأنها �شوف ت�شيخ على نحو اأقل �رشعة من باقي دول )بريك�س( 

]با�شتثناء جنوب اأفريقيا[. التحّدي الرئي�س اأمام الهند هو تو�شعة ال�شمول 
لتغطية قطاع كبري غري ر�شمي اأو »غري منّظم« ي�شكل اأكرث من 90 باملائة 

من القوة العاملة. ولزيادة ال�شمول ب�شكل ملحوظ، يجب اأن تعالج اجلهود 

املبذولة التحديات التي تعيق �شمول هذا القطاع الكبري. لقد �شهد العقد 

االأخري من الزمن عدداً من املبادرات �شواء يف الربامج التي ال تعتمد على 

اقتطاع اال�شرتاكات اأو تلك التي تعتمد عليه ال�شاعية اإىل معاجلة هذه 

امل�شاألة: مثًل: نظام التقاعد الوطني لل�شيخوخة ونظام التاأمني ال�شحي 

ال�شامل. على الرغم من �شيوع القطاع غري املنّظم، يغّطي �شندوق اإّدخار 

املوظفني للقطاع املنّظم حوايل 50 مليون عامل. يف 2009، فتح النظام 

اأبوابه جلميع العمال على اأ�شا�س اختياري، لكن يف غياب اقتطاعات 

مماثلة من اأ�شحاب العمل، بقي اال�شرتاك االختياري بال�شمان منخف�شًا.

ملحة عامة عن دول )بريك�س(  تابع

ال�سني:

على مدى العقد املا�شي، ا�شتفادت ال�شني من و�شعها الدميوغرايف احلايل 

امللئم، واالإرادة ال�شيا�شية، واملالَية احلكومية ال�شليمة لزيادة ال�شمول 

ب�شكل جوهري من خلل بدئها يف تو�شعة ال�شمول يف خمتلف برامج 

ال�شمان االجتماعي. لقد عاجلت حتّدي الفروقات االإقليمية الوا�شعة النطاق 

يف البيئة االجتماعية-االقت�شادية والهجرة الداخلية امللحوظة من الريف 

اإىل املدينة، بحيث انتقلت اإىل توفري ال�شمول بالتاأمني ال�شحي بن�شبة 100 

باملائة تقريبًا و�شمول ما يزيد عن ن�شف عدد ال�شكان مبنافع ال�شيخوخة. 

وبالرغم من االنتقال التدريجي اإىل النظام ال�شمويل، تبقى م�شاألة اأخرى 

ماثلة اأمامنا بحاجة اإىل معاجلة اأال وهي ت�رشذم املنافع املقدمة واالإدارة 

حيث يوجد العديد من الربامج التي تديرها خمتلف ال�شلطات هناك 

على م�شتوى الدولة اأو املدينة. حيث يثري هذا م�شكلة ازدواجية املنافع، 

والتكامل مع برامج املنافع االأخرى، و�شيا�شات التوظيف، ويف بع�س 

املجاالت عدم كفاية الكوادر املوؤهلة واخلربات املطلوبة. خل�شة القول، 

باعتماد نهج اخلطوة خطوة يف جتربة الربامج ومن ثم تطبيقها على نطاق 

اأو�شع، تدفع اجلهود املتوا�شلة باجتاه اإن�شاء نظام �شمويل حقيقي لل�شمان 

االجتماعي.

جنوب اأفريقيا:

ي�شمن د�شتور جنوب اأفريقيا يف اأحكامه احلق يف احل�شول على منافع 

ال�شمان االجتماعي مبوجب القانون. هناك �شمول وا�شع النطاق مبنافع 

ال�شمان االجتماعي: يف احلقيقة تغّطى جميع املخاطر نظرّيًا بخليط من 

االأنظمة التي تعتمد على اقتطاعات اال�شرتاكات وخلفها باالإ�شافة اإىل 

برامج التحويل النقدي، لكن بع�س الفئات حتظى باملنافع بدرجة اأقل من 

غريها مبن فيها العاملون حل�شابهم اخلا�س، وعّمال املنازل، والعّمال 

يف القطاع غري املنّظم. يت�شم توفري املنافع باأهمية منوذج التمويل غري 

املعتمد على اقتطاع اال�شرتاكات امل�شتخدم ملنافع ال�شيخوخة، واملنافع 

العائلية، ومنح االإعاقة من بني اأمور اأخرى بناء على احلد االأدنى من 

متطلبات الإقامة اأو املواطنة و�رشوط احلد الأدنى للعمر. تخترب هذه 

املنافع كن�شب م�شّطحة ومتو�شطة: فم�شتويات الفقر املرتفعة تعني اأن 

احل�شول على املنافع النقدية وا�شع النطاق. يقّدم القطاع العام خدمات 

طبية �شاملة؛ لكن يف املمار�شة العملية هناك فرق وا�شع النطاق بني 

املنافع واخلدمات املقّدمة اإىل ال�شكان الذين يح�شلون على اخلدمات 

الطبية من نظم القطاع العام وتلك املقّدمة اإىل العاملني برواتب الذين 

يتمّتعون باحل�شول على برامج طبّية خا�شة اأكرث �شمولية. تت�شل 

التحّديات الرئي�شية بتو�شعة ال�شمول لتغطية الفئات امل�شتثناة حاليًا 

بتقلي�س الفجوات وعدم امل�شاواة يف النظام، وحت�شني كفاية املنافع 

وفرتتها الزمنية يف فروع معّينة. ومن التحّديات االأخرى، اأهمية تعزيز 

التاأمني �شد البطالة من خلل تدابري فاعلة الإعادة الدمج يف الوظيفة اأو 

العمل.

التحديات امل�شتقبلية لدول )بريك�س(

على الرغم من التقّدم الذي مّت اإحرازه على �ضعيد تو�ضعة ال�ضمول، يبقى عدد 

�ضمان  واأي�ضًا  الفقر.  معاجلة  ومنها  )بريك�س(.  دول  يف  ماثاًل  التحديات  من 

الدخل  فجوات  جمابهة  ذاته  الوقت  ويف  املوّفرة  للمنافع  امل�ضتقبلية  الكفاية 

االختالالت  من  التخفيف  طريقة  االأخرى،  االأمور  من  امل�ضاواة.  وغياب 

االإدارية املرتبطة باالأنظمة امل�رشذمة بحيث تبقى عند حّدها االأدنى.
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دول  يف  االجتماعي  ال�ضمان  اأنظمة  اأّن  القول  ميكن  امل�ضتقبل،  وبا�ضت�رشاف 

)بريك�س( جتابه �ضت ق�ضايا رئي�ضية هي:

من املحتمل اأن تكون التحّديات الدميوغرافية امل�ضدر االأكرث تاأثرياً على جميع 

الوترية  لي�ضت جميعها على  اأنها  الرغم من  بتوفرياملنافع على  املت�ضلة  النواحي 

ذاتها، رفع توقعات احلياة وانخفا�س معدالت الوالدة يعني اأن دول )بريك�س( 

املوازنة  نف�ضه هنا: كيف ميكن  يفر�س  الذي  ال�ضوؤال  ال�ضيخوخة.  �ضائرة نحو 

تعريف  وبالتايل  احلياة  دورات  وعرب  االأجيال  عرب  التحويالت  تخ�ضي�س  بني 

اأولويات جهود تو�ضعة ال�ضمول.

ا�ضتجابات - 1 يتطلب  ما  احلدود  عرب  اأو  داخليًا  �ضواء  الهجرة  تدفقات  زيادة 

مالئمة من حيث ت�ضميم املنافع، ومتويلها، واإدارتها.

االجتماعي، - 2 التما�ضك  على  اأثراً  املتغرية  االأ�رشية  الهياكل  حتدث  �ضوف 

وتخفف من اآليات الدعم التقليدية وتزيد من الطلب على حماية ال�ضمان 

ال�ضمان  نظم  تبقى  �ضوف  كاف،  متويل  اآليات  وبدون  االجتماعي. 

االجتماعي يف حالة كفاح اإىل اأن حتقق اأهدافها.

لال�ضتجابة - 3 االجتماعي  ال�ضمان  ُنظم  نحو  متزايد  ب�ضكل  االأنظار  �ضتتوجه 

اإىل ال�ضدمات امل�ضتقبلية مثل الرتاجع االقت�ضادي، والكوارث الطبيعية. من 

املحتمل اأن يوؤدي التغري املناخي اأي�ضًا اإىل املزيد من “االأحداث الق�ضوى”. 

باالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضوف توؤدي الزيادة يف حدوث االأمرا�س غري املنقولة 

ية باالإ�ضافة اإىل 
ّ
مثل ال�ضمنة وال�ضّكري اإىل متّدد نظم الرعاية ال�ضحية والطب

ما ت�ضتحّثه من تركيز اأعظم وحاجة اإىل ا�ضتثمارات اأعلى يف التدابري الوقائية 

واال�ضتباقية.

اأكرب - 4 ب�ضكل  البع�س  بع�ضه  على  واالعتماد  بالرتابط  االآخذ  العامل  يوؤدي  قد 

اإىل تنامي الفجوات وعدم امل�ضاواة. على الرغم من اأن هذه ميكن اأن تتحقق 

من خالل تدابري فاعلة للمنافع، اإال اأنه ينبغي اأن تقرتن بتدابري ك�ضب التاأييد 

واملنا�رشة لتعزيز املدركات العامة االإيجابية لنظم ال�ضمان االجتماعي.

�ضوف ُتعّلق اأهمية متزايدة على التحّدي املزدوج املتمثل يف االنتقال نحو - 5

ال�ضمول بال�ضمان االجتماعي للجميع وتوفري منافع كافية من خالله.

ال�ضمان - 6 �ضجّل  ي�ضتحق  االجتماعي،  لل�ضمان  الدولية  اجلمعية  اإىل  بالن�ضبة 

االجتماعي يف دول )بريك�س( واالإرادة ال�ضيا�ضية هناك العاملة على تو�ضعة 

دول  يف  االجتماعي  ال�ضمان  فاإدارات  اأعظم؛  عامليًا  اهتمامًا  ال�ضمول 

)بريك�س( تر�ّضي اخلطوات الالزمة لو�ضع ال�ضمان االجتماعي الديناميكي 

التحّديات  جمابهة  م�ضتوى  اإىل  ترتقي  اأنها  كما  النفاذ.  ز 
ّ
حي يف  )احليوي( 

اإىل حتديات  الدميوغرافية، وال�ضحية، واالجتماعية، واالقت�ضادية باالإ�ضافة 

�ضوق العمل املتوقعة. من التوقع اإذن، اأن توا�ضل دول )بريك�س( م�ضريتها 

نحو اإر�ضاء املثال الذي يحتذى على �ضعيد ال�ضمان االجتماعي الديناميكي.

امل�سدر

بال�ضمان  ال�ضمول  تو�ضعة   .2013 االجتماعي.  لل�سمان  الدولية  اجلمعية 

االجتماعي يف دول )بريك�س( الربازيل، االحتاد الرو�ضي، الهند، ال�ضني، 

وجنوب اأفريقيا: درا�ضة مقارنة حول تو�ضعة ال�ضمول يف الربازيل، االحتاد 

الدولية  اجلمعية  جنيف،  اأفريقيا.  وجنوب  ال�ضني،  الهند،  الرو�ضي، 

لل�ضمان االجتماعي.

يف  الرائدة  الدولية  املنظمة  هي  )االإي�سا(.  االجتماعي  لل�سمان  الدولية  اجلمعية 

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

والبحوث والن�ضح واالإر�ضاد وامللتقيات لالأع�ضاء من اأجل بناء ودعم �ضيا�ضات 

واأنظمة ال�ضمان االجتماعي احليوية حول العامل.
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