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 الأمريكيتان: حت�شني ال�شمول من خالل 

التجديد يف ال�شمان الجتماعي

الذي  ال�سجل  ال�سمان االجتماعي؛ وهو  لربامج  املبتكر  الت�سميم  االداء و  الريادية يف جمال  باجلهود  ب�سجلهما احلافل  االأمريكيتان  متتاز 

اأ�سبح وا�سحًا ومعروفًا على نطاق وا�سع. ولعل م�ستوى االلتزام ال�سيا�سي يف بناء ثقافة ال�سمان االجتماعي، وتقدمي درو�س ذات داللة 

عاملية على امل�ستوى الُقطري واالإقليمي ي�سكل اأحد العوامل الرئي�سية للنجاح الذي حتقق يف هذا االإطار. بغ�س النظر عن التباينات التي 

تكون يف الغالب كبرية بني ُقطر واآخر يف املوؤ�رشات االقت�سادية، واالجتماعية، و�سوق العمل، والدميوغرافيا، يتبنّي لنا من االأدلّة والرباهني 

املتوفرة لدى اجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي )االإي�سا( كيفية التاأثري االإيجابي الذي اأحدثته اأربعة اجتاهات وتطورات اإقليمية رئي�سية 

يف جمال ال�سمان االجتماعي على النتائج التي حتققت موؤخراً. تغطي هذه جمتمعة التدابري املتخذة ل�سمان التمويل امل�ستدام وتوفري املزايا 

)املنافع( واخلدمات على نطاق اأو�سع، ودور ال�سمان االجتماعي يف التخفيف من الفروق االإجتماعية واجلهود الرامية اإىل اإحداث حتّول 

وثيق يف االإجراءات االإدارية واملمار�سات التنظيمية من خالل احلد من الت�ستت يف تقدمي املزايا واخلدمات واال�ستثمار يف التدابري الوقائية 

تو�سعة  يتمثل يف كيفية  اأَولها  اأمامنا. ولعل  ماثاًل  املهمة  التحديات  ما زال عدد من  االإ�ساءة،  واال�ستباقية.و كما يظهر يف خال�سة هذه 

ال�سمول بال�سمان االجتماعي من خالل الربامج املعتمدة على امل�ساهمات )االقتطاعات( املعمول بها يف االإقليم.

هان�س-هور�ست كونكلوي�سكي، االأمني العام للجمعية الدولية لل�سمان ااجلتماعي )االإي�سا(
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تو�شعة ال�شمول حتت ال�شغوطات املالية

لقد �سهدت الفرتة االأخرية وجود حاجة ما�سة لدى االأمريكيتني للتخطيط 

جلهود تو�سعة ال�سمول وتنفيذها يف ظل تباينات �سا�سعة يف الو�سعية اجلبائية 

ال�سمان االجتماعي قد  اإدارات  اإن  القول هنا  الدول هناك. ميكن  ملختلف 

حققت خطوات هامة اإىل االأمام على الرغم من حمدودَية املوارد املالية لدى 

لتغطية  ال�سمول  تو�سعة  اإىل  ال�سعي  اخلطوات يف  هذه  تتمثل  االإقليم؛  دول 

ن�سبة اأكرب من ال�سكان، وطرح برامج جديدة منها ما هو �سامل ومنها ما هو 

موّجه اإىل فئة معينة، وحت�سني كفاية املنافع املقّدمة. هذا ما تو�سل اإليه تقرير 

من خالل  ال�سمول  االأمريكيتان: حت�سني  بعنوان:  االإي�سا  عن  �سادر  جديد 

التجديد يف ال�سمان االجتماعي
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مقاربات  بف�سل  االأخرية  التطورات  املحدودة،حتققت  املوارد  من  الرغم  على 

اآليات متويل  مالية وجبائية ُمبتكرة والتي ت�ستمل يف بع�س الدول على ا�ستعمال 

م�سادة للتقلبات االقت�سادية الدورية. باالإ�سافة اإىل ذلك، حتققت هذه االإجنازات 

هذه  جمرد  من  نطاقًا  اأو�سع  عراقيل  وجود  من  الرغم  على  االأحيان  اأغلب  يف 

ال�سمان  الإدارات  كان البد  املثال،  �سبيل  على  الدول،  من  ففي عدد  التقلبات. 

االجتماعي ان تلتزم بقوانني امل�سوؤولية اجلبائية اجلديدة عندما يتعلق االأمر بتحديد 

نفقاتها. كذلك ثمة حاجة �سيا�سية متزايدة الإظهار االآثار االجتماعية واالقت�سادية 

االإيجابية لتدخالت ال�سمان االجتماعي.

حقائق واأرقام رئي�صية

يف 2010، كانت االأمريكيتان م�طنًا ملا يقارب 14 باملائة من �ضكان  -

العامل؛ اأي اأكرث من 950 ملي�ن �ضخ�ص، علمًا اأن تعداد ال�ضكان يف ثالث 

واملك�ضيك،  الربازيل،  وهي:  الرقم  ذلك  ثلثي  اإىل  ي�ضل  فقط  منها  بلدان 

وال�اليات املتحدة االأمريكية حيث ي�ضل تعداد ال�ضكان فيها اإىل 194.9 

ملي�ن، 113.4 ملي�ن، و 310.4 ملي�ن ن�ضمة، على الت�ايل. باملقابل، 

 10 من  اأقل  اإىل  االإقليم  يف  دولة   20 من  اأكرث  يف  ال�ضكان  تعداد  ي�ضل 

ملي�ن.

وا�ضعًا بني خمتلف  - تباينًا  االجتماعي  بال�ضمان  ال�ضم�ل  يتباين نطاق 

الدول  �ض�ى يف عدد من  ال�ضاملة  التغطية  تت�فر  االأمريكيتني؛ وال  دول 

وال�اليات  وك�ل�مبيا،  وت�ضيلي،  وكندا،  والربازيل،  االأرجنتني،  مثل 

املتحدة، واالأوروغ�اي.

يف اأمريكا الالتينية ويف الكاريبي، ال تتجاوز ن�ضبة االأ�ضخا�ص العاملني  -

امل�ضم�لني بالتاأمينات االجتماعية لدى الدول االأدنى دخاًل 30 باملائة. 

يف الدول مت��ضطة الدخل، تقرتب هذه الن�ضبة من 50 باملائة، وت�ضل 60 

باملائة يف الدول ذات الدخل املرتفع ن�ضبيًا.

عرب  - النطاق  وا�ضع  تباينًا  ال�ضحية  بالرعاية  ال�ضم�ل  مدى  يتباين  كما 

دول االأمريكيتني اإذ يرتاوح بني 10 و 40 باملائة من تعداد ال�ضكان يف 

بع�ص الدول ليقرتب من التغطية ال�ضاملة يف دول اأخرى.

يقدر االإنفاق على ال�ضحة العامة وال�ضمان االجتماعي كن�ضبة مئ�ية من  -

اإجمايل الناجت املحلي بـ 10.2 باملائة يف اأمريكا الالتينية والكاريبي و 

16 باملائة يف اأمريكا ال�ضمالية.

يف اأمريكا ال�ضمالية، يعمل ح�ايل 85 باملائة من العاملني مقابل راتب.  -

يف اأمريكا الالتينية والكاريبي، ت�ضل هذه الن�ضبة اإىل ح�ايل 60 باملائة. 

الق�ة  من  باملائة   50 ح�ايل  االإقليم؛  يف  اأهميته  املنّظم  غري  للقطاع 

املنظم  االقت�ضاد غري  تعمل يف  الالتينية  اأمريكا  العاملة احل�رشية يف 

)غري الر�ضمي(.

من املت�قع اأن حتقق ال�اليات املتحدة االأمريكية وكندا اأعلى رقم �ضاف  -

من حيث ا�ضتقبال املهاجرين من خمتلف اأنحاء العامل على مدى العق�د 

االأربعة القادمة ونّيف.

-  6 اإىل   4 من  و�ضل  املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  من�  معدل  حتقيق  بعد 

باملائة يف ال�ضنة يف الفرتة 2004-2008، عانت اأمريكا الالتينية من 

الرغم من  العام 2009. على  اقت�ضادي يف  انكما�ص  رافقه  تباط�ؤ حاد 

التعايف الب�ضيط يف اأرقام النم� االإيجابية يف العام 2010، ت�ضري االأرقام 

احلديثة اإىل تراجع يف معدالت النم� يف العام 2012.

وعليه، عادة ما تقّدم برامج التحويالت امل�رشوطة يف الكثري من االأحيان كدلياًل 

على هذا االأمر مع ت�سمينها االآليات التي تكفل حتقيق االهداف التي ر�سمت لها 

اأن مثل  الرغم من  للتطور االجتماعي. على  اىل جانب االأهداف االأو�سع نطاقًا 

يعتمد على  اأن جناحها �سوف  اإال  تقييمه،  اإيجابية عند  نتائج  الربامج يعطي  هذه 

املوراد املتاحة يف املدى البعيد، والتفاعل املالئم والتن�سيق مع الربامج االجتماعية 

م�سداقية  ذات  خروج«  »اآلية  على  ت�سميمها  ي�ستمل  اأن  يجب  كما  االخرى، 

لتقدمي احلوافز وم�سار وا�سح نحو القطاع املنّظم )الر�سمي(، وا�ستقاللية اأولئك 

لل�سمان  بالن�سبة  وخياراتهم  احلياتية  تبعيتهم  حيث  من  الربنامج  يرتكون  الذين 

االجتماعي.

وجه  على  االأولية  الوقائية  والرعاية  ال�سحية،  الرعاية  �سمول  تو�سعة  متويل  يعترب 

ال�سمان  لنظم  نطاقًا  االو�سع  االأهداف  حتقيق  يف  رئي�سيًا  عاماًل  اخل�سو�س 

االجتماعي. بالن�سبة للمزايا النقدية، لقد تناولت اجلهود االأخرية الناجحة لتو�سعة 

�سمول الرعاية ال�سحية م�ساألة التمويل باأكرث �سمولية حيث �سملت كل من دخل 

الت�سارب  من  التخفيف  ذاته  الوقت  العامة ويف  ال�رشيبة  واإيرادات  االقتطاعات 

وحت�سني التن�سيق بني هذين امل�سدرين من م�سادر التمويل.

على الرغم من التحديات املالية بالن�سبة لتو�سعة ال�سمول، يعترب ما حققه ال�سمان 

الفقر وعدم  م�ستويات  اإيجابيًا جلهة خف�س  االأمريكيتني  موؤخراً يف  االجتماعي 

امل�ساواة وبخا�سة ما تعلق منها مبوؤ�رشات الرعاية ال�سحية االأولية.

التخفيف من عدم امل�شاواة

الكاريبي  ويف  الالتينية  اأمريكا  يف  الدخل  توزيع  كان  التاريخية،  الناحية  من 

اأحد اأكرث التوزيعات افتقاراً اإىل امل�ساواة على م�ستوى العامل. لكن، وعلى مدى 

ن الو�سع ب�سكل كبري واإن مل يكن يف جميع الدول. 
ّ

ال�سنوات الع�رشة املا�سية، حت�س

ترافق هذا التح�سن يف اأغلب االأحيان بزيادات ملحوظة يف االإنفاق االجتماعي 

العام.

وا�سعة  جمموعة  اآثار  من  التخفيف  يف  مهمًا  دوراً  االجتماعي  ال�سمان  يوؤدي 

ال�سمان  يعمل  الق�سري،  املدى  امل�ساواة. على  بعدم  املرتبطة  العوامل  من  النطاق 

ومعاجلة  االأزمات  وقع  من  والتخفيف  الفقر  فجوات  ت�سييق  على  االجتماعي 

انخفا�س الدخل من خالل التحويالت املالية. على املدى البعيد، يعمل ال�سمان 

االجتماعي على دعم تنمية راأ�س املال الب�رشي من خالل تي�سري عملية احل�سول 

على الوظيفة وفر�س التدريب وخدمات الرعاية ال�سحية.

ينطوي  اأمراً  امل�ساواة  التخفيف من عدم  تبقى مهّمة  الدول،  للعديد من  بالن�سبة 

على حتديات ج�شام. فارتفاع م�شتويات الن�شاط يف القطاع غري املنّظم ما زالت 

هي  والتي  للمخاطر  تعر�سًا  االأكرث  الفئات  لتغطية  ال�سمول  تو�سعة  جهود  تعيق 

املراأة يف الغالب االأعم. قد تتطلب تلبية احتياجات ال�سباب املزيد من اال�ستثمار 

يف الرتبية والتعليم ودعم الرعاية ال�سحية يف حني اأن عدم امل�ساواة يف التعامل مع 

امل�سّنني ينجم عن االأعداد الكبرية التي ما زالت خارج ال�سمول بالتقاعد الر�سمي؛ 

بالتاأكيد هذه االأمور حتتاج اإىل اهتمام ال يقل �ساأنًا عن االهتمام بال�سوؤون االخرى 

املت�سلة بال�سمان االجتماعي.

تعترب برامج التحويالت النقدية امل�رشوطة من الو�سائل املعتادة ملواجهة هذه امل�سائل 

التي تكون  الفئات ال�سكانية  اإىل  اأولئك الذين هم يف حاجة وت�سل  وت�ستهدف 

يف اأغلب االأحيان م�ستثناة من ال�سمان االجتماعي. رغم التقييم االإيجابي عمومًا 

بد  املثال ال  �سبيل  التحديات، على  بع�س  تواجه  تزال  الربامج، هي ال  ملثل هذه 

من ت�سميم هذه الربامج على نحو يوفر احلوافز املالئمة للعمال ليبحثوا عن عمل 

ال�سمان االجتماعي و  انظمة  ي�ساهمون يف  ما يجعلهم  الر�سمي  القطاع  �سمن 

يجّنب تفاقم عدم امل�ساواة بني اجلن�سني برغم الدعم املبا�رش لالإناث �سمن االأ�رشة.

التفاوت  م�ستوى  خف�س  يف  االجتماعي  ال�سمان  دور  يعتمد  �سوف  م�ستقباًل، 

االجتماعي ب�سكل اأكرب اأ�سا�سا على قدرته املتوا�سلة على الو�سول اإىل العاملني يف 

القطاع غري املنّظم. كما �سوف يعتمد على مدى جناحه يف توظيف الَتنظم املتزايد 

ل�سوق العمل يف تو�سعة ال�سمول من خالل الربامج املعتمدة على االقتطاعات.
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التدخل الفاعل يتطلب اإدارة ال�شرذمة

يت�سم االإقليم بارتفاع م�ستويات ال�رشذمة يف االإجناز املوؤ�س�سي للربامج االجتماعية 

– على امل�ستوى الُقطري، يوجد عدد كبري من خمتلف الربامج لها اأهداف مت�سابهة. 
نتيجة لذلك، تراكمت املوارد، واختَلت اخلدمات ما اأدى يف نهاية املطاف اىل 

املتمثلة يف عدم حتقيق االأهداف وترك  الكفاءة مع رفع م�ستوى املخاطر  غياب 

يعترب  وعليه،  الكافية.  احلماية  اإطار  خارج  للمخاطر  املعر�سة  ال�سكانية  الفئات 

التح�سن يف التن�سيق بني خمتلف الالعبني يف اإطار ال�سيا�سات االجتماعية مبن فيهم 

اإدارات ال�سمان االجتماعي عاماًل رئي�سيًا يف التقدم الذي مت اإحرازه يف تو�سعة 

ال�سمول والتخفيف من الفروقات.

حتى حتقق ال�سيا�سات االجتماعية الفاعلية، يجب اأن يتوفر لها التن�سيق ال�سيا�سي 

على اأعلى امل�ستويات باالإ�سافة اإىل و�سوح االأدوار التي توؤديها خمتلف املوؤ�س�سات 

تواجه  اأن  املحتمل  من  اأنه  حيث  منها.  كل  واأهداف  م�سالح  حتقيق  وكيفية 

االإدارات املزيد من ال�سعوبات املالية، فاأن مكا�سب الكفاءة والتفاعالت الناجمة 

التكامل يف  املزيد من  لتحقيق  ت�سبح حمركات  اأن  �ساأنها  التن�سيق من  عن ح�سن 

خدمات ال�سمان االجتماعي املقّدمة.

يف الواقع العملي، يوفر التحّول املبتكر يف ت�سميم واإجناز ال�سيا�سات وبخا�سة 

جناح  ق�سة  الدخل  املتدنية  الفئات  اإىل  الو�سول  حت�سني  على  تركز  التي  تلك 

النجاح  هذا  حتقق  االجتماعي.  ال�سمان  عمل  يف  موؤخراً  حتققت  ملحوظة 

وخدماته  االجتماعي  ال�سمان  ملنافع  املحددة  االأهداف  توجيه  اإعادة  بف�سل 

�سبيل  على  التنظيمية.  الهياكل  يف  النطاق  وا�سع  تغيري  اإحداث  خالل  ومن 

تقدم بحكم  التي  امل�رشوطة  النقدية  التحويالت  برامج  العديد من  هناك  املثال، 

ال�سحية، والتعليم، والتوظيف ما  الرعاية  للتمكني من  ا�ستباقيًا  ت�سميمها دعمًا 

هذه.  ال�سيا�سات  جماالت  يف  املوؤثرة/املتاأثرة  الفئات  مع  وثيقًا  تن�سيقًا  يتطلب 

على الرغم من وجود ُنُهج وطنية خمتلفة متبعة يف التن�سيق، اإال اأن اأحد املالمح 

لتتوىل �سلطة  اأو وزارة حكومية متخ�س�سة  يتمثل يف تكليف موؤ�س�سة  امل�سرتكه 

التن�سيق.

يف الغالب، ت�سمم الربامج املتكاملة ويتم تنفيذها على م�ستوى مركزي ما يوؤدي 

احلياة  دورة  نهج  مبداأ  على  عادة  وتبنى  االأفقي،  القطاعي  التن�سيق  حت�سني  اإىل 

تقّدم  واملك�سيك  ت�سيلي  يف  الربامج  املثال،  �سبيل  على  الفردية.  لالحتياجات 

با�ستمرار  تواكبهم  ال�سعيفة  ال�سكانية  للفئات  املنافع  و  اخلدمات  من  جمموعة 

اأخرى،  اأمور  بني  من  حياتهم.  امتداد  على  يواجهونها  التي  املخاطر  ح�سب 

يتطلب هذا االأمر التن�سيق بني الفئات املوؤثرة/املتاأثرة يف جماالت ال�سحة، التعليم، 

والت�سغيل.

االإدارية  للربامج  الفاعل  اال�ستخدام  خالل  من  اأكرب  ب�سكل  التن�سيق  يتحقق 

ات�سال واحدة  نقطة  ما ميّكن من وجود  املعلومات واالت�ساالت  وتكنولوجيا 

توجد  الفردية.  باحلاالت  املتعلقة  املعلومات  جميع  اإدارة  خاللها  من   تتم 

الت�سيلي  يف  وال�ساملة  املوحدة  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  على  اأمثلة 

العام  القطاعني  يف  ال�سحية  الرعاية  موفري  بني  التن�سيق  ت�سمن  واالأوراغوي 

واخلا�س.

الالزمني.  والعناية  االهتمام  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  تتطلب 

ت�سهد بع�س الدول املزيد من اجلهود الرامية اإىل ت�سميم املزايا واخلدمات ح�سب 

على  الطلب  تغذية  اإىل  هذا  يوؤدي  قد  املحلية؛  واحلقائق  الفردية  االحتياجات 

املزيد من النهج الالمركزية يف تقدمي اخلدمات- على �سبيل املثال، عند االعتماد 

على منظومة ت�رَشف ُم�سخ�سنة. نتيجة لذلك، ت�سبح احلاجة اإىل التن�سيق ب�سكل 

نظم  توفر  الغاية،  هذه  لتحقيق  اإحلاحًا.  اأكرث  املعنية  املوؤ�س�سات  بني خمتلف  اأوثق 

املعلومات املتكاملة اأداة مالئمة.

 دعم ال�شمان الجتماعي من خالل 

منظومات ات�شال م�شممة على القيا�س

لل�سمان  اإمكانيات  تعزيز  املمكن  من  انه  االمريكيتني  حول  االإي�سا  تقرير  يوؤكد 

االجتماعي لدعم اأهداف النمو االقت�سادي وحتقيق املزيد من امل�ساواة من خالل 

تثقيف  خاللها  من  يتم  بحيث  القيا�س  على  وم�سَممة  فاعلة  ات�سال  منظومات 

عموم ال�سكان واإعطائهم املعلومات ال�رشورية حول دور ال�سمان االجتماعي. 

عديد املوؤ�رشات يف االإقليم تدل على اأن تعزيز النظرة االإيجابية لعموم النا�س جتاه 

اأهمية ال�سمان االجتماعي ومواجهة النظرة ال�سلبية ميكن اأن يخلق ار�سية مثمرة.

من اجلدير بالذكر اأن ن�رش املعلومات يوّجه غالبا اإىل االأطفال وال�سباب بحيث يوؤّدي 

اإىل تر�سيخ اأهمية التكافل، و�سلوك االدخار الفردي، والت�سغيل يف القطاع املنّظم يف 

مرحلة مبكرة من عمر االأفراد. يدرك هذا النهج اأهمية ال�سباب والدور الذي يوؤدونه 

اأفراد االأ�رشة، واإعالم  يف اأغلب االأحيان كم�سدر لتوفري املعلومات الالزمة لباقي 

الوالدين واالأقارب بحقوقهم وم�سوؤولياتهم جتاه ال�سمان االجتماعي.

تتباين الُنُهج تباينًا كبرياً يف املنطقة. ففي حني اأن احلمالت االإعالمية على م�ستوى 

البلد توفر املعلومات الالزمة لل�سكان ب�ساأن حقوقهم وت�سجعهم على اال�سرتاك 

يف ال�سمان، تركز ُنُهج اأخرى على الو�سول اإىل امل�سوؤولني يف امل�ستويات العليا 

من احلكومة واإدارات ال�سمان االجتماعي مبا يف ذلك الرتويج ل�رشورة الرتكيز 

اأكرث على التدابري اال�ستباقية والوقائية لتكون �سمن �سلب عمل مدراء واإداريي 

ال�سمان.

من االأمور املُ�سَلم بها اأنه حاملا ين�سم العمال اإىل نظام ال�سمان االجتماعي، ال بد 

من موا�سلة اجلهود الالزمة لتثقيفهم باأهمية االلتزام والبقاء �سمن نظام ال�سمان. 

امل�سمونني  حقوق  حول  دورية  بيانات  على  املجال  هذا  يف  املبادرات  ت�ستمل 

�سبيل  على  منها  و  الفردَية  احتياجاتهم  لتلبية  خ�سي�سًا  م�سممة  االجتماعيني 

املثال، بيانات التقاعد الدورية التي تبنّي النتائج املتوقعة ح�سب عَدة �سيناريوهات 

وحمالت التثقيف ال�سحي التي ت�سجع على الت�سخي�س املبكر والتدابري الوقائية. 

تبداأ حمالت تدابري التوعية ال�سحية هذه عندما يكون ال�سخ�س يف �سن الدرا�سة 

ال�سحي والتغذية  ال�سحية، والربنامج  املطبق يف مدار�س كولومبيا  الربنامج  مثل 

املدر�سية يف كو�ستا ريكا. باالإ�سافة اإىل املبادرات التي مت تطويرها على امل�ستوى 

الُقطري، هناك مبادرات ات�سال اأخرى اآخذة باالزدياد لدعم ال�سمان االجتماعي 

عرب االأمريكيتني.

تطورات عرب الأمريكيتني تهدف حلماية العمال

ت�ضهد االأمريكيتان حاليًا جه�داً مكَثفة للت��ضع يف املعرفة والتعاون 

بني الدول ح�ل امل�ضائل املتعلقة بال�ضالمة وال�ضحة املهنية وبخا�ضة 

بالن�ضبة للعمال ال�افدين )املهاجرين(. بناء على اتفاقية اأ�ضلية 

بني ال�اليات املتحدة االأمريكية واملك�ضيك ت�ضلط ال�ض�ء على اأهمية 

الرتويج للربامج التثقيفية والتدريبية يف جمال ال�ضالمة وال�ضحة 

املهنية والت�ضجيع عليها، ات�ضع نطاق قائمة امل�قعني على االتفاقية 

لت�ضمل ك��ضتا ريكا، وجمه�رية الدومنيكان، واالإك�ادور، وال�ضلفادور، 

وغ�اتيماال، وه�ندورا�ص، ونيكاراغ�ا، والبريو. متثل هذه االتفاقية 

الرامية اإىل الت��ضع يف نطاق مبادرات تعميم املعل�مات والت�ضارك بها. 

تطبيق اأنظمة وتعليمات ال�ضالمة وال�ضحة املهنية على العمال ال�افدين 

يف االأمريكيتني ُيعترب خط�ة مهمة يف اإطار اجله�د الرامية اإىل 

ت��ضعة ال�ضم�ل لتغطية فئات العمال الذين ي�ضتثن�ن عادة من احلماية 

وي�ضتغل�ن غالبا يف ظروف ه�َضة ت�ؤدي اإىل تعر�ضهم اإىل املخاطر.
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نحو بناء ثقافة ال�شمان الجتماعي يف الأمريكيتني

ال�سنوات  �سهدتها  التي  االإيجابية  التطورات  عن  النظر  وبغ�س  امل�ستقبل  باعتبار 

لل�سمان  امل�ستدامة  النظم  التو�سع يف  الكامنة يف كيفية  التحديات  تبقى  املا�سية، 

االجتماعي والرعاية ال�سحية التي توفر ال�سمول الكايف عرب خمتلف مراحل احلياة 

يف اأعلى اأجندات ال�سيا�سات الُقطرية واالإقليمية.

 )2012(  202 رقم  التو�سية  الدويل  العمل  موؤمتر  فيها  اعتمد  التي  ال�سنة  يف 

ب�ساأن احلدود الدنيا القطرية للحماية االجتماعية، يعمل االإقليم على اعطاء املثل 

التو�سعة. يف هذا  ة وكيفية حتقيق هذه 
َ
االفقي ال�سمول  تو�سعة  يتعلق بطريقة  فيما 

املجال، من املمكن اعتبار التدابري التي مت تنفيذها يف املنطقة مقدمة ملبادرة االمم 

املتحدة حول احلد االدنى للحماية االجتماعية. غري ان التطلعات ال�سيا�سية التي 

اأت بع�س التخُوفات لدى اإدارات ال�سمان 
َ
رافقت اعتماد التو�سية رقم 202 خب

ة بني النجاح يف تو�سعة ال�سمول 
َ
االجتماعي تخ�س حتديداً كيفية املزاوجة العملي

ة 
َ
اأفقيًا مع التح�سينات امل�ستدامة يف تو�سعة ال�سمول عموديًا يف اإطار الربامج املبني

على امل�ساهمات؟

لذلك لعل اأكرب التحديات التي �ستواجه ال�سمان االجتماعي يف االإقليم ال زالت 

يف عداد االآتي. لقد اتاحت املوارد املالية يف الفرتة االخرية بعث او تو�سيع اأنظمة 

�سمان اجتماعي ممولة من ال�رشيبة يف عدد من الدول. لكن يف هذه الفرتة التي 

النجاح  هذا  موا�سلة  اإىل  االآن  احلاجة  تتحول  ن�سبيًا،  جيدة  مالية  مبوارد  تت�سم 

ة على امل�ساهمات. يف غياب ذلك، قد 
َ
وزيادة ال�سمول من خالل الربامج املبني

تتعر�س تو�سعة ال�سمول اإىل نك�سة، بل قد ت�سعب موا�سلة الربامج االجتماعية يف 

�سكلها احلايل والتي ت�ستمد متويلها من امل�سادر ال�رشيبية اإذا ما تراجعت اإيرادات 

احلكومة م�ستقباًل.

اإن قدرة االأمريكيتني على اإحداث التحّول املبتكر يف ال�سمان االجتماعي لهي 

من املميزات التي حت�سب لهذه املنطقة ومن املاأمول ان توا�سل على هذا املنوال 

م�ستقبال. ي�سكل اال�ستثمار احلايل يف دعم ثقافة ال�سمان االجتماعي، والت�سجيع 

عرب  املخاطر  الإدارة  بالن�سبة  والوقائية  اال�ستباقية  الُنُهج  من  املزيد  اعتماد  على 

خمتلف مراحل حياة امل�سمون االجتماعي اأحد املوؤ�رشات االإيجابية لهذه النظرة 

االإ�ست�رشافية املُجددة. املهم هنا، تطبيق النهج اال�ستباقي والوقائي بالن�سبة الإدارة 

املخاطر وتو�سعته لي�سمل اأولئك املوظفني يف اإدارات ال�سمان االجتماعي اأي�سًا. 

على جميع االأ�سعدة، من التوقع اأن توؤثر هذه العنا�رش تاأثرياً اإيجابيًا يف الت�سميم 

ال�سمان  وتعزيز  م�ستدامة،  ومزايا  خدمات  لتقدمي  الالزم  والتمويل  امل�ستقبلي، 

االجتماعي احليوي يف خمتلف اأنحاء االإقليم.
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