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 اآ�سيا والبا�سيفيكي: تلبية االحتياجات املعّقدة 

ر دد ومباِدِ من خالل �سمان اجتماعي مجُ

متتاز نظم ال�صمان االجتماعي يف خمتلف اأنحاء اآ�صيا والبا�صيفيكي بقدراتها على و�صع واإجناز التدابري اخلا�صة بكل حالة من احلاالت والتي 

ف مع بيئة العمل املتغرية من خالل ا�صت�رشافها للم�صتقبل. من منظور 
ّ
تخفف من املخاطر اإذ اأنها قد اأ�صبحت جاهزة وقادرة على التكي

اإيجابي، ثمة نظرة واثقة نحو هذا امل�صتقبل ت�صتوحى من خالل الدليل الذي وّفرته اجلمعية الدولية لل�صمان االجتماعي )االإي�صا( على 

الغالب  ت�صتهدف يف  التي  ال�صمول  فتو�صعة  االإقليم.  االجتماعي يف  ال�صمان  نظم  �صهدتها خمتلف  التي  االأخرية  التطورات واالجتاهات 

الفئات االأكرث �صعفًا اأمام االأخطار اآخذة بالتحول اإىل حقيقة على اأر�ض الواقع؛ هناك �صعي متزايد للمبادرة بجهود التدخل املبكر للوقاية 

من االأحداث املحبطة وا�صتيعاب اآثارها مبا فيها الكوارث الطبيعية. هذا مع العلم اأن التحديات اجلديدة الناجمة عن التعقيدات املتفاقمة 

اإبداعًا  اأكرث  لتكون  اال�صتدامة  حدود  تتجاوز  ا�صتجابات  تتطلب  والبيئي  والدميوغرايف،  االجتماعي،  بالتغري  املحيطة  واالإ�صتفهامات 

وابتكاراً. كما تخل�ض هذه االإ�صاءة اىل اأن التو�صع يف اعتماد اأحدث اأ�صاليب االإدارة وتطبيقها لدى اإدارات ال�صمان االجتماعي ما هو اإال 

خطوة اأخرى رئي�صية نحو التو�صع يف اإدخال احليوية على نظم ال�صمان االجتماعي عرب االإقليم.

هان�ض - هور�صت كونكول�صكي - االأمني العام للجمعية الدولية لل�صمان االجتماعي )االإي�صا(

هذه الإ�ضاءة 

�آ�سيا  - يف  �الجتماعي  �ل�سمان  �أن  على  ت�ؤكد 

لتغطية  �ل�سم�ل  ت��سعة  على  قادر  و�لبا�سيفيكي 
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نظم  - فيها  تت�سدى  �لتي  �لطريقة  عن  تك�سف 

�ل�سمان �الجتماعي ملجم�عة و��سعة �لنطاق من 

�ل�سدمات، و�الأزمات، و�لك��رث �لطبيعية.

تك�سف عن كيفية حت�سني �خلدمات �لتي تقدمها  -

�إد�ر�ت �ل�سمان �الجتماعي يف �الإقليم من خالل 

و�أ�ساليب  و�الت�ساالت  �ملعل�مات  تكن�ل�جيا 

�الإد�رة �حلديثة.
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اأهمية التدخالت املبكرة واال�ست�سرافية

هناك املزيد من الرباهني على اأن نظم ال�صمان االجتماعي الُقطرية يف اآ�صيا 

والبا�صيفيكي اآخذة باعتماد مواقف اأكرث قدرة على توّقع املخاطر والقالقل. 

اآ�صيا  التي ت�صمنها تقرير جديد �صادر عن االإي�صا بعنوان:  النتيجة  هذه هي 

املعقدة من خالل �صمان اجتماعي ُمدد  تلبية االحتياجات  والبا�صيفيكي: 

ومبادر. كما يوؤكد التقرير على اأن هذا التحول يف اأو�ضاط اإدارات ال�ضمان 

االجتماعي على اختالفها ناجم يف جزء كبري منه عن احلاجة اإىل معاجلة ثالثة 

حتّديات �صياقية.

ت�سرذم �سوق العمل

اإىل  العوملة  �صياق  يف  االقت�صادات  ت�صهده  الذي  ال�رشيع  التحول  اأّدى  لقد 

وترية  وارتفاع  العمل،  عقود  فرتات  وق�رش  العمل،  �صوق  املرونة يف  زيادة 
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التي متخ�ض عنها هذا احلال هي �صبابية و�صع  النتائج  اإحدى  املهاجرين.  تدفق 

الت�صغيل ما اأّدى اإىل زيادة يف ن�صبة القوة العاملة يف االإقليم املنخرطة يف االقت�صاد 

غري املنّظم منذ الت�صعينيات من القرن املا�صي. ا�صتجابة لهذا الو�صع، جنح العديد 

اعتماد  االإدارية نحو  اإجراءاته وعملياته  ال�صمان االجتماعي يف حتويل  من نظم 

بهذه  املتاأثرين  لالأفراد  الفاعل  ال�صمول  تو�صعة  بهدف  لل�صيا�صات  تدابري جديدة 

التغيريات.

حقائق واأرقام رئي�ضية

من  - باملائة   60 من  �أكرث  بتن�عه  �لغني  و�لبا�سيفيكي  �آ�سيا  �إقليم  ي�سم 

�سكان �لعامل باالإ�سافة �إىل دول �أع�ساء يف منظمة �لتعاون �القت�سادي 

�لدخل  منخف�سة  �أخرى  ودول  و�ليابان  ك�ريا  جمه�رية  مثل  و�لتنمية 

يف  �لنطاق  و��سعة  بتباينات  �الإقليم  يت�سم  وميامنار.  كمب�ديا  مثل 

�القت�سادية،  �لتنمية  وم�ست�يات  �لعمل،  �س�ق  هياكل  مثل  معطياته 

ون�سج بر�مج �ل�سمان �الجتماعي فيه.

�آ�سيا  - يف  �لعاملني  من  باملائة   60 �أو  �سخ�ص  بلي�ن   1.1 ح��يل 

و�لبا�سيفيكي يعمل�ن يف �رشوف ه�سة تت�سم عادة برد�ءة �جل�دة، وعدم 

�أو  �جتماعية �سئيلة  �ملردود، وحماية  وفر�ص عمل �سئيلة  �الإنتاجية، 

حتى معدومة.

تتباين م�ست�يات �لتغطية بال�سمان �الجتماعي و�لرعاية �ل�سحية تباينًا  -

�لتغطية  بني  عادة  ترت�وح  �إذ  �الإقليم  �أنحاء  خمتلف  عرب  �لنطاق  و��سع 

�ل�سكان يف  من  باملائة   10 – و5  �الأعلى دخاًل  �لدول  ل�سكان  �ل�ساملة 

بع�ص �لدول �الأقل دخاًل.

يقدر �الإنفاق على �ل�سحة �لعامة و�ل�سمان �الجتماعي بـ 5.3 باملائة  -

�آ�سيا( مقارنة بـ 10.2  �إجمايل �لناجت �ملحلي )با�ستثناء غرب  فقط من 

باملائة يف �أمريكا �لالتينية و�لكاريبي.

�لعاملني  - فيهم  مبن  لل�سكان  �ل�سم�ل  ت��سعة  على  يعمل  �لدول  من  عدد 

حل�سابهم �خلا�ص، و�سكان �الأرياف، و�لعمال �ملغرتبني و�ل��فدين.

يف حني �أن معدل من� �سكان �حل�رش و�سل �إىل 2 باملائة يف �ل�سنة يف  -

�آ�سيا و�لبا�سيفيكي بني 2005 و2010، تباينت ن�سبة �لتط�ير و�لتحّ�ل 

�إذ تر�وحت من 75  �الإقليم  �لعام 2010 ب�سكل و��سع عرب  �حل�رشي يف 

باملائة كمعّدل يف �لدول ذ�ت �لدخل �ملرتفع �إىل 27 باملائة يف �لدول 

�الأقل تقدمًا.

من بني �لـ 4.2 بلي�ن ن�سمة يعي�س�ن يف �آ�سيا و�لبا�سيفيكي، 57 باملائة  -

يعي�س�ن يف مناطق ريفية مقارنة باملعدل �لعاملي �لذي ي�سل �إىل 49 

باملائة. 

يتمثل اأحد االأهداف املتنامية االأهمية بالن�صبة لل�صمان االجتماعي بتوفري خدمة 

التغيريات يف  املثال،  �صبيل  على  املنتظم.  العمل غري  فئات  للعمال �صمن  اأف�صل 

اأّدت  اخلدمة  من  االأدنى  واحلد  التفوي�ض،  متطلبات  وتخفيف  االأهلية،  قاعدة 

جميعها اإىل تي�صري تو�صعة ال�صمول و�صم عدد متزايد من العمال. كما لوحظت 

حت�صيل  متطلبات  وربط  املب�صطة،  وح�صاباتها  املنفعة  لقواعد  االإيجابية  االآثار 

العّمال.  اأو�ضاط هوؤالء  ال�ضائدة يف  الك�ضب  بنماذج  )امل�ضاهمات(  االقتطاعات 

اإن�صاء  ال�رشورة  ت�صتدعي  االقتطاعات،  على  املعتمدة  الربامج  الإجناح  بالطبع، 

وتطبيق اآليات مراقبة فاعلة لفر�ض االلتزام بدفع امل�صاهمات.

يف العام 2010، كان االإقليم م�صيفًا لـ 53 مليون مهاجر ميثلون ما ن�صبته 1.3 

باملائة من اإجمايل عدد ال�صكان يف االإقليم و25 باملائة من اإجمايل �صكان العامل 

املهاجرون  العمال  يفر�ض  وال�صني،  الهند  مثل  الدول  بع�ض  يف  املهاجرين. 

حلول  تطوير  على  التحديات  هذه  ت�صتمل  كبرية.  اإدارية  حتديات  الداخل  يف 

اأو  مرة،  من  الأكرث  االجتماعي  ال�صمان  يف  العمال  ت�صجيل  تكرار  لتجنب 

خمتلف  بني  ويتنقلون  يهاجرون  اأنهم  حيث  االإطالق  على  ت�صجيلهم  عدم 

من وجود  التاأكد  يتمثل يف  هناك حتد  واالإدارية.  املكانية  دوائراالخت�صا�صات 

امل�صجلون  العمال  يرتكهم  الذين  العائلة  الأفراد  االجتماعي  ال�صمان  تغطية 

وراءهم عندما يهاجرون. باملقابل، التدفق املتزايد للمهاجرين عرب احلدود ميّثل 

وتلك  االإدارية  للنواحي  بالن�صبة  اإقليمية  اأو  ثنائية  كانت  �صواء  حمددة  حتديات 

االجتماعية. باحلماية  املتعلقة 

ارتفاع اأعداد حاالت االأمرا�ض غري املنقولة

وال�صمنة،  وال�رشطان،  ال�صكري،  مثل  املنقولة  غري  باالأمرا�ض  االإ�صابة  ن�صبة 

عدد  يرفع  ما  االإقليم  يف  ال�رشيع  باالرتفاع  اآخذة  العمل  عن  الناجم  وال�صغط 

التكاليف  ن�صبة  ارتفاع  اأواًل،  االجتماعي.  ال�صمان  نظم  تواجه  التي  التحديات 

ال�صحية.  والرعاية  االجتماعي  ال�صمان  نفقات  �صمن  العجز  وتكاليف  الطبية 

وثانيًا، تراجع ن�ضاط �ضوق العمل وم�ضتويات االإنتاجية ما يوؤثر �ضلبيًا على دخل 

ال�صمان االجتماعي. ترّكزت ا�صتجابات العديد من نظم ال�صمان االجتماعي اإىل 

هذا التحّدي- كما يف ماليزيا- على تعزيز دور ال�صحة الوقائية ودعم مبادرات 

تدابري العودة اإىل العمل.

�سيخوخة ال�سكان

منذ ال�صبعينيات من القرن املا�صي، انخف�صت معدالت الوالدات انخفا�صًا كبرياً 

يف عدد من دول االإقليم وبخا�صة يف �رشق اآ�صيا. يف الوقت ذاته، ما زالت توقعات 

االجتماعي  وال�صمان  الطبية  انت�صارالرعاية  يعك�ض  ما  ارتفاعها  توا�صل  احلياة 

باالإ�صافة اإىل انخفا�ض م�صتويات الفقر ب�صكل ملحوظ. على الرغم من اأن توقع 

احلياة االأطول يعترب تطوراً اإيجابيًا، اإال اأنه ميثل حتديًا لل�صمان االجتماعي )بخا�صة 

برامج التقاعد واالإعاقة( ومتويل الرعاية ال�صحية.

تفر�ض �صيخوخة ال�صكان )ال�صيخوخة الدميوغرافية( اأ�صئلة حمددة بالن�صبة لت�صميم 

منافع ال�صيخوخة ومتويلها امل�صتدام لي�ض اأقلها ما تت�صبب به ن�صب االعتماد على 

النظام )ال�صمان االجتماعي( االآخذة بالتفاقم اأكرث فاأكرث. ا�صتجابة لذلك، عمل 

العديد من الدول على اعتماد اإ�صالحات التقاعد التي ال بد - يف اأغلب االأحيان 

- من تطبيقها تدريجيًا وعلى مراحل علمًا اأن هذه االإ�صالحات قد تركزت على 

رفع �صن التقاعد. لكن م�صامني هذه التغيريات ال تخلو من التعقيد اإ�صافة اإىل ما 

تثريه من م�صائل تخ�ض متويل املنافع وم�صتويات ما �صيتم دفعه منها؛ اإنها م�صاألة 

اإحقاق العدالة واإن�صاف االأجيال املتتالية.

االإجنازات الرئي�سية يف تو�سعة ال�سمول

الغالب  يف  االإقليم.  يف  باالرتفاع  اآخذة  املنّظم  غري  االقت�صاد  يف  العمال  ن�صبة 

م�ضمولني  اأو  االجتماعي  ال�ضمان  نظم  يف  م�ضجلني  العّمال  هوؤالء  يكون  ال 

اإىل  الداعي  االإن�صان  مطلب حقوق  على  يقت�رش  ال  االأمر  توفرها.  التي  بالتغطية 

تو�ضعة احلماية االجتماعية لهوؤالء العّمال وح�ضب، بل ويتعداه اإىل توفري املنافع 

واخلدمات الالزمة لهم مبا يوفر قاعدة �صليمة لدعم النمو االقت�صادي والتالحم اأو 

التما�صك االجتماعي.

لقد �صهدت ال�صنوات االأخرية اأمثلة ملحوظة على التو�صعة ال�رشيعة لل�صمول يف 

يف  والعمال  املهاجرين  العمال  ذلك  يف  مبا  االجتماعي  ال�صمان  فروع  خمتلف 

االقت�صادات الريفية وغري املنظمة. من هذه االأمثلة:

التو�ضع يف نطاق �رشوط االأهلية وتي�ضري عملية دفع االقتطاعات. يف ال�ضني،  -

منخف�صة  اخلا�ض  حل�صابهم  العاملني  من  االقتطاع  ن�صبة  املثال،  �صبيل  على 

مقارنة باملوظفني الذين يعملون مقابل راتب وهناك مرونة يف االأ�صا�ض الذي 

ت�صتند اإليه االقتطاعات بناء على املنطقة.
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زيادة االعرتاف بال�صعوبات التي يواجهها بع�ض العمال يف الت�صجيل مبا فيها  -

املالية. متت  قدرتهم على احل�صول على اخلدمات  اأماكن عملهم وعدم  ُبعد 

االجتماعي  ال�صمان  اإدارة  ح�صور  زيادة  خالل  من  التحديات  هذه  مابهة 

عرب املكاتب املتنقلة وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت اأو من خالل العمل 

مع مندوبي العمال. على �صبيل املثال، يعمل كل من االأردن و�رشيالنكا على 

تطبيق نظم طوعية ت�ضتهدف املغرتبني العاملني خارج الوطن.

املحلي  - ال�ضعيدين  على  احلكومة  موؤ�ض�ضات  بني  اأف�ضل  ا�ضرتاتيجي  تن�ضيق 

والوطني ل�صمان �صالمة توزيع املنافع كما هو احلال يف فيتنام.

نطاق  - يف  للتو�صع  االأولوية  اإعطاء  مع  ال�صاملة  التغطية  نحو  ملحوظ  اجتاه 

احل�صول على الرعاية ال�صحية )ال�صني، اأندوني�صيا، فيتنام، وتايالند(. كان ال 

بّد لهذه اجلهود اأن تقرتن يف اأغلب االأحيان بتدابري اإدارية م�صاحبة لها مبا يف 

ذلك ا�صتخدام بطاقات الهوية.

 اال�ستجابة لل�سدمات، واالأزمات، 

والكوارث الطبيعية ا�ستجابة فاعلة

اأ�صبح ينظر اإىل ال�صمان االجتماعي يف االإقليم وب�صكل متزايد على اأنه عن�رش مهم 

التنبوؤ بها ،  التي ي�ضعب  اإىل االآثار املعقدة املرتتبة على ال�ضدمات  يف اال�ضتجابة 

وهي يف الغالب �صدمات ق�صوى، واالأزمات، والكوارث الطبيعية. يف العديد 

من الدول، يتم القيام بهذا الدور االبتكاري بالتوازي مع دور اآخر اأكرث تقليدية 

و�صوق  احلياة  دورة  تتهدد  التي  للمخاطر  جماعية  ا�صتجابات  توفري  يف  يتمثل 

العمل.

ال�سدمات االقت�سادية واال�ستجابات املركزة على الت�سغيل

على الرغم من وجود اعتقاد باأن اآثار االأزمة العاملية كانت اأقل ق�صوة مما هي عليه 

يف اأوروبا واأمريكا ال�صمالية، اإال اأنها قد اأ�صابت اآ�صيا والبا�صيفيكي اأي�صًا واقرتنت 

بركود يف ن�ضب التوظيف وبخا�ضة يف اأو�ضاط العمال ال�ضباب ناهيك عن االأثر 

الوا�صح الذي تركته هذه االأزمة يف اأغلب االأحيان على العاملني يف االقت�صاد غري 

املنظم. ا�صتجابة لذلك، عملت نظم ال�صمان االجتماعي يف االإقليم على تكييف 

ت�صاميمها وطّورت التن�صيق بني برامج املنافع مع الرتكيز اأي�صًا على حتقيق اأهداف 

التوظيف االأو�صع نطاقًا.

عن  الناجمة  التوظيف  حتديات  اإىل  االجتماعي  ال�صمان  نظم  ا�صتجابت  لقد 

االأزمة بعدد من الطرق. فقد قام عدد من الدول مبا فيها الفلبني بربط تدخالت 

ال�صمان االجتماعي بربامج الوظيفة واإعادة التدريب. اأما يف ال�صني، فقد �ُصمح 

للمن�صاآت التي ت�صارع االأزمة بتاأخري دفع اقتطاعات ال�صمان االجتماعي اخلا�صة 

مبنافع ال�صحة، واالإعاقة، والبطالة اأو حتى خف�صها. يف اليابان متت تو�صعة تاأمني 

البطالة لي�ضمل العّمال لفرتة موؤقتة، وخف�ض ن�ضب االقتطاعات، ومت متديد فرتة 

البطالة اجلزئية. يف االأردن، رفعت منافع  تاأمني  دفعات املنافع، ومت تطوير نظام 

البطالة بالن�صبة الأ�صحاب الدخل املنخف�ض مع رفع املزايا العائلية لالأ�رش الفقرية. 

ويف تايالند، عملت مكاتب ال�صمان االجتماعي يف املحافظات على ت�رشيع دفع 

منافع البطالة.

الكوارث الطبيعية

وق�صوتها  ال�صديدة  االأحداث  من  املتزايد  والعدد  املناخي  التغري  اآثار  جعلت  لقد 

املقرتنة باالأثر املتزايد للن�ضاط الب�رشي االإقليم م�ضت�ضعفًا على نحو خا�ض اأمام اأثر 

الكوارث الطبيعية. يف اأغلب االأحيان، ا�صتجابت اإدارات ال�صمان االجتماعي اإىل 

واتخاذها  �صيحدث،  ملا  امل�صبق  ا�صت�رشافها  ب�صبب  فاعلة  ا�صتجابة  الكوارث  هذه 

اإىل  ب�رشعة  ا�صتجابتها  ي�صمن  مبا  للمخاطر  واإدارتها  الالزمة،  اال�صتعدادات 

االحتياجات النا�صئة عن احلدث املعني. االأمل هو اأن ت�صبح م�صاركة نظم ال�صمان 

متزايد  عن�رشاً  ال�صديدة  امل�صتقبل  اأحداث  توقع  يف  نطاقًا  االأو�صع  االجتماعي 

االإقليم.  )الوطنية( عرب  الُقطرية  االجتماعية  احلماية  ا�صرتاتيجيات  االأهمية �صمن 

من املمكن اتباع مثل عدد من الدول التي متّكنت فعاًل من حتقيق هذا االأمر.

وب�رشعة  بفاعلية  ي�صتجيب  اأن  االجتماعي  ال�صمان  نظام  ا�صتطاع  نيوزيلندا،  يف 

للهزة االأر�صية التي اأ�صابت مدينة كني�صة امل�صيح Christchurch والتي هي اأكرب 

مدينة يف اجلزيرة اجلنوبية من نيوزيلندا. ويف الفلبني، تطلبت الفي�صانات العارمة 

وعقب  االجتماعي.  ال�ضمان  موؤ�ض�ضات  من  حيوية  م�ضاركة  البالد  �ضمايل  يف 

قامت  االأ�صرتالية،  الواليات  من  العديد  يف   2012 عام  مطلع  يف  الفي�صانات 

الهيئة اال�صرتالية لتعوي�صات التعايف من الكوارث والتي تديرها وزارة اخلدمات 

االإن�صانية بتوفري دفعات على �صكل مبالغ مقطوعة اإىل اأولئك الذين ت�رشروا من 

الفي�صانات.

 ال�ضمان الجتماعي يف اليابان 

والهزة الأر�ضية عام 2011 وت�ضونامي

��ستجابة �إىل �لهزة �الأر�سية �لتي �سهدتها �ليابان عام 2011، عمل 

�ل�سمان �الجتماعي يف �ليابان على طرح �أكرث من 200 تدبري 

خمتلف. بع�سها كان بهدف �ال�ستجابة �إىل �الحتياجات ق�سرية 

�ملدى مبا فيها ن�رش �ملزيد من �لك��در �لطبية، وت�فري �مل�ستلزمات 

�لطبية، ودفع مبالغ تاأمني خا�ص �سد �لتعطل عن �لعمل، ومر�جعة 

�ل�سالمة �ملهنية وتعزيزها، و�لت�سامح بالن�سبة للم��عيد  تد�بري 

�ملحددة ل�سد�د �قتطاعات �ل�سمان �الجتماعي، وفتح �أماكن �لنافذة 

�ل��حدة لت�فري �ملعل�مات. ��ستملت �لتد�بري �الأط�ل مدى على 

تخفي�سات يف دفعات �مل�ساهمة، ومتديد فرتة �لتاأمني �سد �لتعطل 

عن �لعمل، و�لت�ساهل يف �لق��عد �ملحددة ملطالبات �لناجني يف حال 

فقد�ن �أو �ختفاء �أحد �أفر�د �لعائلة. 

ملرة  التي حتدث  الطبيعية  الكوارث  ومدى  مبوعد  التنبوؤ  �ضعوبة  من  الرغم  على 

اأن ثمة توافقًا متزايداً على االآثار طويلة املدى للتطورات االأخرى.  اإال  واحدة، 

على �صبيل املثال، التغري املناخي وارتفاع م�صتويات �صطح البحر. يتيح هذا التوافق 

لتطوير خطط  ال�صمان االجتماعي كما هو احلال يف كرييباتي املجال  الإدارات 

على  البيئية  التغريات  عن  الناجمة  ال�صلبية  االآثار  حّدة  من  للتخفيف  ا�صرتاتيجية 

ال�صعيدين االجتماعي واالقت�صادي.

 تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

واأ�ساليب االإدارة احلديثة للخدمات املح�سنة

لتقدمي خدمات م�صتدامة وفاعلة، تتطلب نظم ال�صمان االجتماعي تدابري اإدارية 

اأنه يف  اإذن  م�صاحبة ودعمًا فنيًا مالئمًا قائمًا على اأحدث التقنيات. فال عجب 

اأ�صبح ينظر وب�صكل  العامة،  الرقابة  املالية وت�صديد  زمن ي�صهد زيادة املحددات 

ز االإداري على اأنه اأمر اأ�صا�صي. بهذا اخل�صو�ض، لوحظت ثمانية 
ّ
متزايد اإىل التمي

اجتاهات مهمة يف االإقليم:

حتقيق املزيد من التن�صيق والكفاءة من خالل اإ�صالح الهياكل التنظيمية مع - 1

الرتكيز على �صم بع�ض اخلدمات وتوحيدها حتت �صقف واحد مع االنتقال 

اإىل م�صتوى موّحد من جودة اخلدمات.

اللينة” - 2 و“الطريقة  العمل  تدّفق  لتح�صني  الت�صغيلية  العمليات  على  الرتكيز 

املوجهة جميعها نحو تعزيز االإدارة التنظيمية وفاعليتها.
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ا�ضتخدام موؤ�رشات االأداء و�ضواًل اإىل م�ضتوى اأف�ضل من االإدارة مبا يف ذلك - 3

اأدائها  جودة  مدى  تتابع  اأن  للموؤ�ض�ضة  ت�ضمح  التي  اخلدمة  جودة  معايري 

واتخاذ القرار الالزم ب�صاأن املجاالت التي هي بحاجة اإىل املزيد من التطوير 

والتح�صني.

رئي�صية - 4 عنا�رش  ال�صلوك  مدّونات  اإىل  باالإ�صافة  املُتمكنون  املوظفون  يعترب 

املوارد  �ضيا�ضات  وحيويتها.  ال�ضدائد،  اأمام  ومتا�ضكها  املوؤ�ض�ضة،  الأداء 

الب�رشية القادرة على اال�ضتجابة مطلوبة الجتذاب، وتطوير الكوادر املوؤهلة 

واالحتفاظ بها باالإ�ضافة اإىل ا�ضتلهام الوالء للموؤ�ض�ضة.

اإدارة - 5 خالل  من  ومباِدرة  وقائية  باأداة  االجتماعي  ال�صمان  اإدارات  حتظى 

املخاطر ما ميكنها من فهم املخاطر التي تواجهها، وتقييمها واإما التخفيف 

منها، قبولها، اأو اإن اأمكن نقلها.

وتتبعها - 6 الع�ضوية  لتح�ضني احل�ضول على  الذكية  البطاقات  ا�ضتخدام  يوؤدي 

اإىل اإدخال حت�صينات على الكفاءة والتخفيف من تكرار تقدمي املنافع واملزايا 

عرب اأكرث من جهة.

وجمع - 7 ال�صمول،  حت�صني  على  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ت�صاعد 

االقتطاعات، وتوزيع املنافع.

واأي - 8 وقت  اأي  يف  اخلدمات  تقدم  التي  االإلكرتونية”  “اخلدمات  تعمل 

اأنها  اإذ  املقدمة  ال�صمان االجتماعي  اإحداث ثورة يف خدمات  مكان على 

تتيح ا�صتجابات خم�ص�صة لتلبية االحتياجات الفردية لكل �صخ�ض على حده 

ومقابل كلفة منخف�صة.

االرتقاء اإىل م�ستوى التحديات

وهي  اأال  رئي�صية  مبالحظة  االإي�صا  عن  ال�صادر  والبا�صيفيكي  اآ�صيا  تقرير  يطالعنا 

اأن البيئة التي تعمل فيها اإدارات ال�صمان االجتماعي اآخذة بالتعقيد اأكرث فاأكرث. 

فالتقييم الذي ا�ضتمل عليه التقرير واملكون من اأربع نقاط يفيد باأنه على الرغم من 

كل ما ذكر اإال اأن الطريق اإىل االأمام يبقى اإيجابيًا.

ال�صمان  ُنظم  قبل  املبكرة واال�صت�رشافية من  للتدخالت  امللحوظ  االعتماد  اأواًل، 

تو�صعة  ثانيًا،  �رشورة.  اأ�صبح  قد  والقالقل  املخاطر  اإىل  لال�صتجابة  االجتماعي 

الذين  اأولئك  مثل  امل�صت�صعفة  الفئات  ليغطي  االجتماعي  بال�صمان  ال�صمول 

يعملون يف االقت�صادات غري املنظمة والريفية ممكن ويحدث اآثاراً اإيجابية. ثالثًا، 

من  رئي�صي  عن�رش  اأنها  على  متزايد  وب�صكل  االجتماعي  ال�صمان  نظم  اإىل  ينظر 

عنا�رش التن�صيق واال�صتجابات القطرية القوية لل�صدمات، واالأزمات، والكوارث 

الطبيعية ما يعزز ح�صور هذه النظم ويقوي الدعم العام لها. رابعًا، حتقيق املزيد 

يرتبط  االجتماعي  ال�صمان  اإدارات  تقدمها  التي  اخلدمات  يف  التح�صينات  من 

واأ�صاليب  واالت�صاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  املالئم  بالتطبيق  وثيقًا  ارتباطًا 

االإدارة احلديثة.

التقرير  رئي�صية من  ا�صتخال�ض خم�صة موا�صيع  امل�صتقبل، ميكننا  ا�صت�رشاف  عند 

ت�ضتدعي املزيد من البحث والتحقيق من جانب موؤ�ض�ضات ال�ضمان املوجودة يف 

اإقليم اآ�صيا والبا�صيفيكي وتتمتع بع�صوية االإي�صا.

من - 1 بد  ال  االجتماعي،  ال�صمان  لنظم  واملجددة  احلالية  باالأدوار  للنهو�ض 

وجود اآليات متويل مالئمة وقوية.

ت�صميم - 2 االجتماعي  ال�صمان  يف  التجديد  من  الهدف  يكون  اأن  يجب 

الُنُهج الالزمة لال�صتجابة ملختلف االأو�صاع اخلارجية وتلبية االحتياجات 

املعقدة. كما يجب اأن ميّكن من تقدمي املنافع واخلدمات املعيارية ملختلف 

الفئات ال�صكانية مبن فيها العاملون يف االقت�صادات غري املنظمة والريفية. 

اإذا اقرتنت بتكنولوجيا  اأكرث �صهولة  الُنُهج امل�صممة ح�صب الطلب  ت�صبح 

مرنة وم�صتوى  اإدارة  ذاته  بالقدر  تتطلب  لكنها  املعلومات واالت�صاالت، 

ال�صمان  كوادر  ومتكني  ال�صالحيات،  وتفوي�ض  الالمركزية،  من  مالئمًا 

االجتماعي.

من املمكن للنهج امل�ضمم ب�ضكل متزايد ح�ضب الطلب اأن يوؤدي اإىل جتزئة - 3

املنافع واخلدمات. ينبغي اأن يتجّنب الربنامج القوي ازدواجية املنافع، وعدم 

توافق احلوافز، واال�ضتخدام غري الكفوؤ للموارد.

باقي - 4 مع  التن�صيق  التجزئة  حتديات  ملعاجلة  الرئي�صية  ال�صابقة  املتطلبات  من 

الفئات املوؤثرة/املتاأثرة )الفئات املهتمة(. يعترب التن�ضيق �رشوريًا عند انتقال 

اإدارات ال�صمان االجتماعي اإىل ماالت جديدة حيث من املمكن االإفادة من 

اخلربات اخلارجية وبخا�صة بالن�صبة لال�صتجابات اإىل ال�صدمات االقت�صادية 

والكوارث الطبيعية.

املتطور - 5 االجتماعي  ال�صمان  بدور  االعرتاف  ت�صاعد  من  الرغم  على 

بالكامل.  االإيجابية  اآثاره  تقييم  اإىل  تدعو  احلاجة  زالت  ما  املجتمع،  يف 

ت�صميم  يف  للم�صاعدة  اجلهود  من  املزيد  بذل  من  بّد  ال  املثال،  �صبيل  على 

التدخالت الالزمة للتوقع، والتخفيف، واإن اأمكن الوقاية من االآثار املحبطة 

لالأحداث التي تنطوي على املخاطر.

امل�ضدر

اجلمعية الدولية لل�ضمان الجتماعي )الإي�ضا(. 2012. �آ�سيا 

و�لبا�سيفيكي: تلبية �الحتيجات �ملعقدة من خالل �سمان �جتماعي 

ُمدد ومبادر )�لتط�ر�ت و�الجتاهات(. جنيف، �جلمعية �لدولية 

لل�سمان �الجتماعي

اجلمعية الدولية لل�ضمان الجتماعي )الإي�ضا(. هي املنظمة الدولية الرائدة يف جمع 

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

واأنظمة  �صيا�صات  ودعم  بناء  اأجل  من  لالأع�صاء  وامللتقيات  واالإر�صاد  والن�صح 

ال�صمان االجتماعي احليوية حول العامل.
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