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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

  العامة واالستجاباتاتتحديات السياس: الضمان االجتماعي والمهاجرين 
 

الضوء على تغطية الضمان االجتماعي للمهاجرين، والتي حددتها            إضاءات على السياسات اإلجتماعية       ُيسلط هذا العدد من       
ورغم أن الدافع وراء الهجرة في آثير من األحيان              .  آتحديًا رئيسياً استراتيجية الجمعية لتوسيع تغطية الضمان االجتماعي           

يأتي بهدف تحسين مستوى المعيشة، إال أّن الهجرة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر آما ويمكن أن ال تحقق الفوائد المتوقعة                      
هذا هو الحال بالنسبة للمهاجرين بين الدول منخفضة الدخل، التي تشيع فيها العمالة غير الرسمية                       .  منها لألفراد والعائالت   

ومع ذلك، يبقى التحدي المرتبط بالسياسات بالنسبة لجميع الدول يكمن في جعل الهجرة     . وضعف ترتيبات الضمان االجتماعي 
وعمومًا، فإّن انعدام األمان للمهاجرين يؤآد على الحاجة إلى تعزيز العدالة االجتماعية وتوسيع نطاق تغطية                            .  أآثر أماناً 

 . الضمان االجتماعي للجميع
 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام للجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي 
 
  

 االتجاهات الديموغرافية والهجرة الدولية   
 

مليون   214 بــ   قدّرت األمم المتحدة إجمالي عدد المهاجرين في العالم         
ووفقا للمصدر  .  في المائة من سكان العالم       3شخص، أو ما يقرب من       

نفسه، سوف تنمو هذه األرقام بمقدار النصف تقريبا مرة أخرى بحلول           
 . 2050عام 

 
جزئيًا، يعكس أعداد المهاجرين في المستقبل االتجاهات اإلقليمية للنمو          

في المائة من النمو السكاني             98حيث يترآز ما ُيقارب           .  السكاني
المقبلة في المناطق األقل تطورًا، وال              40المتوقع في السنوات الــ         

ولذلك، فمن  .  سيما في الصحراء الكبرى لجنوب أفريقيا وجنوب آسيا           
 . المرّجح أن تزداد الهجرة فيما بين دول الدخل المنخفض

 
ومع ذلك، تعكس التوقعات المرتبطة بزيادة تدفقات الهجرة أيضًا                        
التحوالت الديموغرافية الكبرى نتيجة التغير المناخي، والتحضر،                   
والشيخوخة، والصراعات المسلحة وعدم االستقرار السياسي، وزيادة          

 . الفرص

 :هذا العــــدد

يوضح االتجاهات الحالية والناشئة في أنماط الهجرة   -
 العالمية 

يناقش تحديات الحماية االجتماعية التي تواجه                      -
 المهاجرين 

يعرض استجابات السياسات لضمان تحسين الحماية           -
 االجتماعية للمهاجرين 
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 هشاشة أوضاع المهاجرين 
 

يتعرض المهاجرون لمخاطر عدة، مرتبطة بانفصالهم عن مجتمعاتهم                   
األصلية، وغالبًا ما يعانون من محدودية االنتفاع من الشبكات االجتماعية            

ينطبق هذا الحال بصفة          .  غير الرسمية والخدمات االجتماعية العامة            
خاصة على ذوي المهارات المتدنية، الذين ال يحملون وثائق أو غير                        

 . مليون شخص في جميع أنحاء العالم 50نظاميين، ويمثلون حوالي 
 

 
حتى بالنسبة للعمال المهاجرين االعتياديين، قد يكون الوصول إلى                           

. الضمان االجتماعي والرعاية الصحية محدودًا أو غير موجود أصالً                   
وذلك، على الرغم من مساهمتهم في السابق في برامج ضمان إجتماعي                 

وفي آثير من األحيان، قد     .  في دولهم األصلية أو الدول األخرى المضيفة       
 . تتوقف المنافع أو يتم تخفيضها عند وصولهم لدولة مضيفة أخرى

 
وما يثير القلق آذلك، خاصًة في حال آانت الهجرة مؤقتة؛ هو حرمان                     
المشترك عند مغادرته من حقوقه المكتسبة والمرتبطة باالشتراآات التي             

 . أّداها بسبب عدم إمكانية نقل المنافع من دولة إلى أخرى
 

تثير األعداد المتزايدة من المهاجرين، وال سيما بالنسبة للنساء اللواتي                    
فعامالت المنازل غالبًا ما يجدن       .  يعملن في األعمال المنزلية قلقًا خاصاً        

أنفسهن في العمالة غير الرسمية، وعادًة، ما يتم استبعادهن من المساهمة              
في أنظمة الحماية االجتماعية الرسمية في البلد المضيف، مع عدم وجود              

 . سجل رسمي عن ما يعكس فترات العمل لدى عودتهن إلى أوطانهن
 

 الحماية االجتماعية الرسمية للمهاجرين
 

ينظر المهاجرون إلى إمكانية الحصول على الحماية االجتماعية الرسمية            
على أّنه أمر في غاية األهمية لما لذلك من أثر مباشر على مستوى                              

فعادًة ال يتمتع المهاجرون وعائالتهم بشكل آلي         .  الهشاشة التي يعيشونها  
بالحماية االجتماعية، وذلك إما ألنهم ال يحصلون عليها إال بعد فترات                     
زمنية طويلة من االنتظار أو النتشار أفراد عائالتهم في عدد من الدول                   

ول علــــى دخــــل      ـــوفي حال فشل المهاجرون في الحص              .  المختلفة
  –واحتياجــــات مـــن يعيلــــون  -آافـي يغطــــي جميــــع احتياجاتهــــم 

ن                        م م دم تمكنه ال ع ي ح ًة ف د خاص وف تتزاي ة س ة الهشاش إن درج ف
 .الحصول على اإلعانات االجتماعية

 
اعي         ضمان االجتم وق ال ل حق ة نق ّرف إمكاني ى      :  ُتع درة عل ا الق ى أنه عل

ي               ضمان االجتماع وق ال ل حق ل آ اظ بــ ونق ى واالحتف ة عل المحافظ
سية                  ن الجن ر ع سبة بغض النظ صبح مكت تي ست وق ال سبة أو الحق المكت

اعي،                .   ودولة اإلقامة  ضمان االجتم وق ال ل حق ة نق اب إمكاني ففي حال غي
ة      فإن المهاجرين يعرّضون أنفسهم لخطر الخسارة المالية عند ترآهم الدول

ستفيدوا من             .  المضيفة أو الدولة األم   م أن ي ك، يمكنه وعلى النقيض من ذل
الرغم من          م ب نظام الضمان االجتماعي أو نظام الرعاية الصحية في دوله
ك، بعض                       ج عن ذل د ينت ة في الخارج وق اتهم اإلنتاجي قضائهم لمعظم حي

 .اإليحاءات المالية الخاصة بأنظّمة الحماية االجتماعية في دولهم األم
 

انهم من         يبقى احتمال تغّير نشاط سوق عمل المهاجرين قائم في ظل حرم
م          اعي الخاصة به ضمان االجتم افع ال ل من ي نق م ف دم   .  حقه ال ع ي ح وف

ي               اعي الت ضمان االجتم تراآات ال ن اش ي م شكل آل اجرين ب اع المه انتف
فإن   -الن المنافع طويلة األمد غير متاحة لهم أو غير قابلة للنقل   -يؤدونها  

ة                 شجيع العمال ة االشتراآات أو ت هذا يمكن أن يؤدي إلى التهرب من تأدي
ذه                    .  غير الرسمية  ل ه آمرون في مث د يت حتى أن بعض أصحاب العمل ق

 .القرارات
 

دول المضيفة         ويبرز احتمال اختيار عدم الرجوع إلى الوطن والبقاء في ال
سارة                      ًا لخ تراآاتهم تجنب اجرون اش ا المه ؤدي فيه تي ي االت ال ي الح ف

ة       .  الرواتب التقاعدية المستقبلية المتوقعة   فإذا وضعنا تدفق الحواالت المالي
ا      –جانبًا، فإن مثل هذه القرارات يمكن أن تحرم دول األصل            د منه العدي

ة  ة       -دول نامي ة الهام ة االيجابي ار التنمي ون     .  من آث الطبع، يمكن أن يك وب
ة      ى اإلقام زًا عل افع مرتك تحقاق المن ا       .  اس ادًة م ك الحاالت ع ي تل حتى ف

 . تستثني التشريعات األفراد غير المتواجدين على األراضي الوطنية
 

 االتفاقيات الثنائية والمتعددة الجهات
 

ضمان                   ة بال ة المرتبط ام القانوني ان األحك دولي، ف ستوى ال ى الم عل
ددة              ة ومتع اعي ثنائي االجتماعي للمهاجرين مؤطرة باتفاقيات ضمان اجتم

ود حول                .   الجهات ة بن اعي الثنائي ضمان االجتم ات ال وعادًة تتضمن اتفاقي
ضمان                     ا يخص ال اجرين فيم ال المه واطنين والعّم ن الم ا بي عدم التمييز م
دول               اعي في ال ضمان االجتم االجتماعي وقواعد التعاون ما بين هيئات ال

ة    ى االتفاقي ة عل ترات           .  الموقع ع ف ة جم ات عملي ذه االتفاقي ل ه سق مث تن
االشتراآات التي تتراآم لدى العمال المهاجرين في الدولتين وتنّظم تحويل      

اعي     ضمان االجتم افع ال ع من ات حول      .  ودف م االتفاقي حيث تتمحور معظ
 .المنافع طويلة األمد مثل الرواتب التقاعدية

 
ن دول الدخل               ا بي ل م ون للعم ذين ينتقل اجرين ال ع المه ًا جمي ع تقريب يتمت

صادية             ة االقت اون والتنمي ة التع ي منظم ضاء ف ع األع  OECDالمرتف
ة        ات ثنائي ال                .   بالشمول في اتفاقي اًال للعم دول إرس ثر ال إن أآ ذا، ف ومع ه

اجرين       شعبية              (المه صين ال ة ال سيك وجمهوري د والمك الدش والهن بنغ
ات       )   وأوآرانيا ذه االتفاقي وبالرغم  .    لم تعقد سوى عددًا محدودًا جدًا من ه

ة                      ة غالبي ن حماي اح، م ة بنج دول النامي ت بعض ال د تمكن ك، فق ن ذل م
 ).الجزائر والمغرب وترآيا(مهاجريهم عبر هذه االتفاقيات 

 
ددة الجهات                اعي متع ضمان االجتم ات ال تي تغّطي      -ُيعمل حاليًا بإتفاقي ال

دول     اون الخليجي               -مجموعات من ال ي ومجلس التع اد األوروب في االتح
GCC)   (      اريبي ع الك دول        CARICOMو تجّم شترآة ل سوق الم  وال

ددة       .  MERCOSURأمريكا الجنوبية   ة متع تعقد اتفاقي و في المستقبل س
ا  .  األيبيرية للضمان االجتماعي   -الجهات من خالل االتفاقية األمريكية   آم

ضمان                   ي ال اون ف ز التع ة لتعزي ود الرامي ي الجه اد األوروب ود االتح يق
شراآة األورو      من ال اعي ض طية    -االجتم ضا   )   (EMPمتوس اك أي هن

حول حماية وترويج    2007مجهود آخر إقليمي مهم وهو إعالن آيبو لعام  
يا                       وب شرق آس ة دول جن ه جمعي ذي قامت ب اجرين ال حقوق العمال المه

ASEAN . 
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مليون شخص    214، وصل عدد المهاجرين عالميًا إلى        2009في عام     -
 . في المائة من سكان العالم 3أو حوالي 

مليون مهاجر    415و    235سيكون هناك ما بين       ،  2050بحلول عام      -
 . في العالم

من دول  (إّن تدفقات الهجرة الرئيسية هي إلى الدول ذات الدخل األعلى         -
، ولكن في المقابل هناك          )الدخل المنخفض إلى دول الدخل المرتفع            

معدالت ال يستهان بها من الهجرة فيما بين الدول ذات الدخل                                   
 .المنخفض

في المائة من المهاجرين آانوا من الدول منخفضة          70،  2000في عام     -
الدخل أو دول الحد األدنى من الدخل المتوسط، في حين أن تلك الدول               

ومن جهة أخرى، حوالي    .  في المائة فقط من المهاجرين      40استضافت  
في المائة من المهاجرين آانوا من الدول مرتفعة الدخل، في حين                 19

 . في المائة من المهاجرين                         50أنها استضافت حوالي                        
شكّل عدد المهاجرون في جميع أنحاء العالم الذين          ،  2005وفي عام     -

ومن المحتمل أن     .  في المائة    40يقيمون في الدول النامية ما نسبته             
 . يكون معظم هؤالء المهاجرين قد جاءوا من دول نامية أخرى                              

وفي الغالب، يتمتع المهاجرون بين الدول ذات الدخل األعلى بحق                  -
في المائة من جميع           23الحماية االجتماعية ونقلها، وهو ما يمثل                

 . المهاجرين في جميع أنحاء العالم
إّن المهاجرين األآثر حرمانًا هم أولئك الذين يتنقلون داخل المناطق                     -

ذات الدخل المنخفض حيث تكون الهجرة أيضًا غير منتظمة في                           
 . الحماية االجتماعية الرسمية

 حقائق وأرقام  



ة العمل                     ال لمنظم شاط الفّع برز الن ددة األطراف، ي ات متع ومن بين الهيئ
الل                   ن خ اجرين م ال المه ة للعم ثر عدال وق أآ ترويج لحق ي ال ة ف الدولي
ذه                        ع هـــ دعم جمي ل ل ار عم دم إط ث تق ا بحي ياتها واتفاقياته توص

 . المبـــادرات

 
 خيارات الشمول للمهاجرين القادمين من دول منخفضة الدخل

 
ل تطورًا                 اليم األق توّضح ثالثة أسباب رئيسية عدم انخراط الدول من األق

ضعف تطور   :  في مباحثات الضمان االجتماعي الثنائية والمتعددة الجهات  
سكان             شمول لل ستويات ال قوانين الضمان االجتماعي المحلية، وانخفاض م

ة         ة الوطني درة اإلداري ة الق ن، ومحدودي ضى   .  المحليي الطبع، وبمقت وب
ن طرفين                 ا بي ة توافق اآلراء م ات الثنائي ولعل  .   التعريف، تتطلب االتفاقي

ز                      ديها حواف ا ل ادًة م ة ع ستقبلة للعمال دول الم الصعوبة تكمن هنا في أن ال
ة             ك العمال لة لتل دول المرس وبالرغم  .  أقل إلبرام مثل هذه االتفاقيات من ال

ة              ن األدل من أن تغطية الضمان االجتماعي غالبًا ما تكون غير متاحة، تبّي
ن                 دة لتأمي سئولية متزاي ل م دول األصل أن تتحم ن ل ن الممك ه م ى أن عل
ل              ات من قب اب التزام ي حال غي اجريهم حتى ف ة لمه ة االجتماعي الحماي
دول              ك ال شاء صناديق مكرسة لمواطني تل ا عبر إن ستقبلة، إم ة الم الدول
اب                م باالنتســـــ سماح لهـــــ ر ال ارج أو عبــــــ املين بالخــــ الع
ي             ي فــــــ ان االجتماعـــــ ج الضمــــ ي برامـــــ اري فــــ االختيــــ

 . موطنهـــم األم
 

ضمان                 ام ال سين أحك ة تح ول آيفي د ح وذج واح اك نم س هن ًا، لي وعموم
دخل           دول منخفضة ال ة    .    االجتماعي للمهاجرين ما بين ال ونظرًا لمحدودي

نطاق منافع الضمان االجتماعي وانخفاض التغطية السكانية في العديد من         
د يكون سابق                     افع ق ل المن ة نق الدول النامية،  فإن القلق إزاء غياب إمكاني

ور حول إدارة                .    ألوانه ة تتبل ثر فعالي ادرة لسياسات أآ ى مب وقد نحتاج إل
ا يخص                      يما فيم دخل المنخفض، وال س اليم ذات ال أفضل للهجرة في األق
ات                ة للفئ ة االجتماعي الهجرة غير الشرعية؛ والترآيز على تحسين الحماي

ر       ( المهاجرة األآثر ضعفًا من      اجرين غي النساء واألطفال والالجئين والمه
شرعيين ان               )  ال ة الضمـــــ سيق أنظم ة تن ول آيفي ايير ح ع مع ووض

وق                ل الحق ة نق ان إمكاني ل لضمــــــ ي المستقبـــــ اعي فــــ االجتم
 .المكتــــسبة

 تمويل الحماية للمهاجرين في الدول المضيفة
 

اجرين يفرض               ة للمه ة االجتماعي غالبًا ما يفترض بأّن تكلفة تعزيز الحماي
وهذا األمر ليس بالضرورة أن يكون     .    تكلفة إضافية على الجهة المضيفة  

ار، أال                  .     على هذا النحو    ن االعتب ذا بعي اك أمرين ينبغي أن يأخ إذ أن هن
افع بالكامل       ل المن . وهما اشتراآات المهاجرين في شبكة الحماية وتكلفة نق

ن                 أن المهاجري ات ب صت بعض الدراس ى، استخل ة األول سبة للنقط فبالن
وعائالتهم يكونون باألغلب مشترآين في شبكة الحماية عند تحليل صافي           

أما .  اشتراك المهاجرين في أنظمة الحماية االجتماعية واألنظمة الضريبية   
ق                 ة عن طري ة الممول افع  التقاعدي ل  المن ة نق ز إمكاني ا يخص تعزي فيم
أنظمة تأدية المنافع عند استحقاقها، فيبدو أّن السماح بإمكانية النقل الكامل       
للحقوق المكتسبة للمهاجرين ليس له تأثيرُ يذآر على الحالة المالية ألنظمة    

 .الضمان االجتماعي
 

وبالتالي، ونظرًا لشيخوخة السكانية وتراجع معدالت اإلعالة وخاصًة في            
ي                تقرار المال اجرين االس ال المه دعم العّم الدول ذات الدخل المرتفع، قد ي

ة      .  ألنظمة الضمان االجتماعي  ز إمكاني إّن تعزي وعلى النقيض من ذلك، ف
ان        نقل المنافع، يمكن أن يؤدي إلى خسارة بالنسبة للدول المضيفة، وإن آ

ة    .    ذلك على نطاق ضيق  ز إمكاني ومع ذلك،  بالنسبة للمهاجرين فإن تعزي
اة،                       بر دورة الحي دخل ع مان ال ير ض د آب ى ح دعم إل د ي افع ق ل المن نق

 .وخصوصًا في سن الشيخوخة
 

 االستنتاجات
 

ائالتهم                اجرين وع ة للمه ة اجتماعي : إّن الهجرة بحد ذاتها، تشّكل آلية حماي
ة                واالت وحماي ل  وح صدر دخ ى م م فرصة الحصول عل ا تمنحه آونه

 . اجتماعية
 

افع المرتبطة           ة، والمن ام القانوني اميون من األحك اجرون النظ ستفيد المه ي
سبة          وق المكت ل، ال     .    بالعمل، ومعونة الدولة وإمكانية نقل الحق وفي المقاب

ر                     اع غي ي القط شرعيين ف ير ال اجرين غ تبعاد للمه اك اس زال هن ي
ًا،              .   الرســــمي ثر أمانـــــ رة أآ ة جعل الهجـــ يكمـــن التحدي في سياســــ

وخاصة بالنسبــــة للمهاجريـــــن غير المنتظميـــــن، وذلــــك من أجــــل       
ورد               تراتيجية الخاصة بم ل اإلس ن قب ة م ع المكتسبــــ م المنافــــ تعظيــــ

 . الرزق
 

دا،                         ى ح ة عل ا تكون خاصة بكل دول ًا م شمول غالب إن تحديات توسعة ال
ار،        .  ومرتبطة  بتصميم أنظمة الضمان االجتماعي   ن االعتب ك بعي ذًة ذل آخ

اعي             ضمان االجتم ة لل ة الدولي د وضعت الجمعي عة   فق تراتيجية لتوس إس
ضمان                     الشمول ات ال درات وأطر عمل هيئ سيق العمل المتجذر في ق  لتن

 على تسهيل عملية توسعة       إستراتيجية الجمعيةوسوف تعمل .     االجتماعي
ات               وم الهيئــــ ث تقـــــ رين، حيــــ م المهاجـــــ ا فيهــ شمول، بم ال
اعي              ان االجتمـــــ ة للضمــــ ة الدوليــــ ي الجمعيـــ اء فـــــ األعضــــ
ة         بوضــــــع وتنفيـــذ خطــــط العمــــل لمــــواجهة تحديـــــات التوسعـــــ

 .الوطنية
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 إتفاقية متعددة الجهات في السوق المشترآة لدول أمريكا الجنوبية 

ي    ة              ،  2008ف ا الجنوبي دول أمريك شترآة ل سوق الم تحدثت ال اس
MERCOSUR  )    اراغواي واألوروغواي ) األرجنتين والبرازيل والب

ذه                  وا في ه ذين عمل راد ال ة لألف نظام إلدارة مطالبات الرواتب التقاعدي
ة      –  SIACI(إن نظام   .   الدول ات الدولي دير جزءًا من      )  نظام االتفاقي ي

. عملية طلب الرواتب التقاعدية  والتي تحكمها اتفاقيات متعددة الجهات      
ًا مع                 امتهم بالتواصل إلكتروني يمّكن هذا النظام األفراد وهم في دول إق
ى                     ا للحصول عل وا به تي عمل دول ال اعي في ال هيئات الضمان االجتم

 .المعلومات الضرورية للمضي قدمًا في معامالت مطالباتهم

ائالتهم من            اجرين وع اعترافًا منها بأن الهجرة للعمل غالبًا ما تحرم المه
ن               م األم، قامت الفلبي ي دوله اعي ف ضمان االجتم ة ال ن أنظم اع م االنتف
م            اعي له أمين االجتم ير الت املين بالخارج لتوف اه الع شاء صندوق رف بإن

م       ا خلفه تي ترآوه ال           .   ولعائالتهم ال صندوق من اشتراآات العم ول ال يّم
االت               ي ح ائالتهم ف اجرين وع ة للمه افع المقدم ة المن اجرين لتغطي المه

سفر                اليف ال ة تك ى تغطي ة إل ز أو الحاج اة والعج دول    .  الوف ض ال وبع
ن       ة للعاملي األخرى مثل سيريالنكا، قامت بتأسيس برنامج حماية اجتماعي

 . المهاجرين وتبعتها بنغالدش بالقيام بنفس الخطوة

 صندوق رفاه العمال الفلبينيين العاملين في الخارج

 االستنتاجات الرئيسية في مجال السياسات
أوًال، هناك حاجة إلى توفير حد أدنى من الحقوق اإلنسانية  -

 .واالجتماعية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضع إقامتهم
ثانيًا، هناك حاجة لتقديم الدعم والتدريب لتطوير قدرات هيئات  -

 .الضمان االجتماعي لتوسعة الشمول
ثالثًا، يجب إيالء أهمية لتحقيق التغطية التشريعية بإمكانية نقل آافة  -

منافع الضمان االجتماعي الكاملة التي تّم تأدية االشتراآات الخاصة 
 .بها



باعتباره آأولوية، وعلى أي حال، فبالنسبة لألقاليم األقل تقدمًا، يجب أن               
ن            يكون النقاش حول توسعة الضمان االجتماعي وشمول العّمال المهاجري

 .جزءًا من إطار عمل أوسع مرتبط بسياسة دعم العدالة االجتماعية
 

ل          تقّدر الجمعية الدولية للضمان االجتماعي وتشكر مساهمة آل من  راشي
يس      ر          -سابات ل ل         ،   Rachel Sabates-Wheelerوي ت وي انس آ وه وي

Johannes Koettl               ن دد م ع ذا ال ي ه ات        ف اس ي ى الس ل اءات ع إض
 .االجتماعية
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