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 ملخص تنفیذي

 التوجھات األساسیة في األسرة ونوع الجنس في أرجاء العالم
والضمان االجتماعي) سوق  الكبرى(االتجاھات  األسرة ونوع الجنس والضمان االجتماعيھذا التقریر المعنون  یوضح

ویحلل أثر توجھات نظم الضمان االجتماعي الوطنیة.  ،ودینامیات األسرة والجنسین ة،العمل السائد  

ما یعتقدون أنھا أھم التوجھات في كل من المجموعات امیة، ن، بالنسبة للبلدان المتطورة والبلدان المؤلفو التقریرویحدد 
ان االجتماعي، ویلخصون مختلف التدابیر المتاحة الفرعیة للبلدان، ویناقشون آثار ھذه التوجھات على نظم الضم

 لمؤسسات الضمان االجتماعي من أجل مواجھة ھذه التوجھات وتكییفھا والتخفیف من حدة آثارھا. 

رغم من اختالف السیاقات، تنشأ بعض التوجھات والتحدیات المشتركة.و  

تراجع معدل الخصوبة وانخفاضھ وتوقع زیادة متوسط األعمار، على الرغم من  اً ، وخصوصالتغیرات الدیمغرافیة •
 ، ھي عوامل مھمة في تشكیل ھیكل األسرة وتحدید األدوار المرتبطة بنوع الجنس.لمرأة ل خاصة بالنسبة

تتغیر، فقد تأخر سن الزواج واإلنجاب، وقلَّ عدد المقبلین على الزواج، وازداد عدد الزیجات  ة والزواجأنماط األسر •
 التي تنتھي بالطالق، وزاد عدد األطفال الذین ینشؤون في أسرة وحیدة الوالد (غالًبا ما یكون األم).

النساء یعملن في وظائف مدفوعة األجر،  ما زالت عالیة التجزئة والتمایز الجنساني؛ فھناك مزید من أسواق العمل •
. ویزید احتمال عمل المرأة، مقارنة بالرجل، في وظائف غیر رسمیة، أو بدوام جزئي، لكنھن یتقاضین مرتبات أقل

یة تتعدد وتتعقد األسباب المؤدو. اً أیض، أو حتى في وظائف غیر مستقرة، ویزید احتمال انقطاعھن عن العمل اً أو مؤقت
إلى ھذه االختالفات؛ فمثًال في حین یكون وصول المرأة إلى التعلیم والتدریب في االقتصادات الناشئة أكثر صعوبة، 
ما یؤدي بدوره إلى نتائج أسوأ فیما یخص سوق العمل والضمان االجتماعي، تظل فجوة األجور في البلدان المتقدمة 

 .اً حصول المرأة على مستویات من التعلیم أعلى عمومرغم ئمة قا

عادة ما تكون متمایزة على أساس نوع الجنس، وعلى الرغم من إدراك أن دور الرجل في األسرة بدأ أعمال الرعایة  •
بنصیب األسد من أعمال الرعایة، مدفوعة األجر تقوم ما زالت المرأة فإن في التغیر في بعض أجزاء من العالم، 

 وغیر المدفوعة.

في بعض السیاقات دون سواھا. فعلى سبیل المثال، تعتبر مشكلة سوق العمل غیر  اً وتكون بعض التوجھات أكثر إلحاح
المتطورة  اداتاالقتصخاصیة لالقتصادات النامیة، حتى وإن لم تكن الرسمیة وآثارھا على التغطیة بالضمان االجتماعي 

والمرأة أكثر عرضة من الرجل نتیجة التجزئة القائمة على نوع الجنس في أسواق العمل.في منأً عنھا.   

، توارث فیروس نقص باختالف السیاق. ففي البلدان النامیة مثالً  اً كما یبدو أن التحدیات المرتبطة بالصحة تختلف أیض
في الحد من الوفیات لدى الرضع واألطفال، وبالمقابل معدالت  بسرعة نسبیاً  المناعة البشریة واإلیدز، والتقدم المحرز

على  تؤثر أیضاً  بل، فحسب الحاجة المستمرة لتحسین التغطیة الصحیةفي أوساط األمھات، التعكس  المرتفعة جداً الوفیات 
ثمة كذلك مخاطر صحیة كبیرة مرتبطة بنوع الجنس، بما في الرعایة. وعلى طلب الھیكل األسرة وتزید بصورة عامة 

 ذلك المخاطر المتصلة بالعمل والتي تترتب عن الطبیعة المتغیرة لسوق العمل. 



تتعلق بالسیولة المتنامیة للھیاكل األسریة والنقاش العام وثمة مجموعة أخرى من االتجاھات التي تبرز في البلدان المتقدمة 
تقسیم العمل في األسرةالدائر حول  . ) أقل اً فالھیاكل األسریة التقلیدیة التي تعتمد على عائل واحد (عادة ما یكون ذكر 

، إلى جانب أن تصاعد استقاللیة المرأة في القوة العاملة ینعكس بشكل متناٍم اً ، واألسر الوحیدة الوالد أكثر شیوعاً شیوع
.ةالمعیشیداخل األسر   

د األسر واالقتصادات في البلدان النامیة والبلدان المتقدمة  ، فإناً وأخیر ، وإن كانت بطرق مختلفة، إحدى المسائل التي توحِّ
إذ بدخول مزید من النساء میدان  —التقریر إلى "سلسلة الرعایة العالمیة"  مؤلفوھي الصلة بین الرعایة والھجرة. ویشیر 

 اً قصور الرعایة في أسر النساء العامالت التي یتولى الرعایة فیھا العاملون األقل أجر العمل المدفوع األجر، نشأت أوجھ
في مجال الرعایة، وذلك على طول السلسلة االجتماعیة االقتصادیة. وكثیٌر من ھؤالء العاملین في مجال الرعایة 

ؤالء العمال المنزلیون یواجھون تحدیات فریدة المدفوعة األجر ھم من العمال المنزلیین المھاجرین من البلدان النامیة، وھ
.الضمان االجتماعي بصرف النظر عن بلدھم األصليب بالتغطیةتتعلق   

 اآلثار على الضمان االجتماعي
4یسلط الفصل  الضوَء على بعض استجابات مؤسسات الضمان االجتماعي لآلثار الحالیة والمستقبلیة للعوامل المحددة في  

2الفصلین  و  3 الضوَء ط یسلّ كما والبلدان النامیة على التوالي، ویوجز ھذه االستجابات. اللذین یتناوالن البلدان المتقدمة  
التي یمكن للمؤسسات وواضعي السیاسات وغیرھم من أصحاب المصلحة اتخاذھا للتخفیف من حدة  على التدابیر اً أیض

.االتجاھات، وتشجیع التوصل إلى نتائج أكثر جدوى على اً اآلثار السلبیة، والتأثیر إیجاب  

عدیدة أمام الضمان االجتماعي تحدیات تفرض االتجاھات األسریة والجنسانیة المتغیرة ذات الطابع المعقد التي ُحددت و
.على حد سواء. ومن ضمن ھذه التحدیات ما یلي ومستقبالً  اً حالی  

ُل تحدی الفعال التغطیةتوسیع  • ساء والبلدان النامیة على السواء، حیث عادة ما تعمل النفي البلدان المتقدمة  اً رئیس اً یشكِّ
بالضمان  یةالتغط، ویواجھن عقبات كبیرة تعترض سبیل وصولھن إلى تغطیتھافي الوظائف والقطاعات التي یصعب 

االجتماعي، ومن َثمَّ فإنھن أكثر عرضًة من الرجال أال ُیشملن بالضمان االجتماعي أو أن ُیشملن بھ بشكل محدود. 
من الضمان االجتماعي، مثًال) أو تنظیمیًة ولكن ذات  بدوام جزئيوقد تكون ھذه العقبات قانونیًة (كاستبعاد العمال 

 إمكانیة الوصول). كانعدامأثر عملي (

 اً ھي أحد األھداف والتحدیات. عادة ما تكون الحیاة الوظیفیة للمرأة أقصر عمر كفایة استحقاقات الضمان االجتماعي •
، ال سیما في أنظمة استحقاقات أثراً شدیداً  في كفایة استحقاقات الضمان االجتماعي یؤثرما قد وھو ، اوأكثر تقطع

في  اً بیرة غالببالفجوة الك اً أیض اً التقاعد القائمة على االشتراكات أو المرتبطة بالدخل. وتتأثر كفایة االستحقاقات سلب
 الستحقاقات الفردیة باستحقاقات األزواج. ومن المسائلالمرتبات بین الرجال والنساء، واتجاه بعض األنظمة الستبدال ا

انت ھیكلیًة ك الرئیسة كیفیة تحسین النتائج الجنسانیة في فروع تقدیم الضمان االجتماعي، ومعظم اإلصالحات سواءً 
 .ھدافھاأ أم بارامتریة ذات آثار جنسانیة یجب التنبؤ بھا ومعالجتھا حتى یتسنى لنظم الضمان االجتماعي مواصلة تحقیق

متغیٌر ومتناٍم. إن التحدیات الدیموغرافیة وارتفاع مشاركة اإلناث في سوق العمل وتغیر أنماط  الطلب على الرعایة •
 أنظمة الضمان االجتماعي ویجب أن تعملاألسرة تستلزم ضمًنا تنامي الطلب على الرعایة في السیاقات القُطریة. 

على إیجاد سبل لالستثمار في الھیاكل األساسیة للرعایة، وتوفیر حمایة أفضل لمقدمي الرعایة، وتكییف خصائص 
تصمیم المخططات لتقر مسألة الرعایة وتقدرھا، وتحفیز تقاسم المسؤولیة عن الرعایة على نحو أفضل. إضافة إلى 

ه الحالة الغالبة)، تحتاج حمایة الضمان االجتماعي إلى ذلك ففي حاالت تقدیم الرعایة بصورة غیر رسمیة (ال تزال ھذ
 .ودعم كفایة االستحقاقات التغطیةضمان مواصلة 

كیف یمكن لنظم االستحقاقات أن فآخذةٌ في التطور، وكذلك ال بد أن تكون نظم الضمان االجتماعي.  الھیاكل األسریة •
الد سر والھیاكل األسریة "غیر التقلیدیة"، مثل األسر الوحیدة الوتتكیف لتلبیة االحتیاجات التي یفرضھا تنامي عدد األ

 العائلین، بشكل أفضل؟واألسر ذات 

 االستجابات السیاساتیة واإلداریة
ج المختلفة لمعالجة ھذه االتجاھات وربما التخفیف من حدتھا. وفي حین أن التدابیر المتخذة ستتوقف ھناك عدد من النھ

من الخیارات المتاحة لواضعي السیاسات ومؤسسات  اً المعني، بما في ذلك الموارد المتاحة، فإن ھناك عددعلى سیاق البلد 
، ویمكن 4الضمان االجتماعي. وترد ھذه االستجابات بمزید من التفصیل وُمدعمة بنماذج قُطریة ومؤسسیة في الفصل 



رامیة إلى تحسین المدخالت (ال سیما من خالل إجراءات سوق تدخالت و إداریةتدابیر سیاساتیة وتدابیر تصنیفھا إلى 
.وتشمل التدابیر السیاساتیة ما یلي العمل)  

التحویالت النقدیة أو المعاشات التقاعدیة  من قبیل، تعزیز االستحقاقات الشاملة أو غیر القائمة على االشتراكات •
االجتماعیة أو غیرھا من المخططات التضامنیة التي تتیح إلغاء ربط االستحقاقات بسوق العمل، ھو أحد االتجاھات 
الجاذبة التي یمكن التحرك صوبھا بسبب قدرة ھذه التدابیر على مكافحة التحیز الجنساني الشدید الذي یتخلل النظم 

 .بالدخل أو المرتبطة بالتوظیف أو التخفیف من حدتھ المرتبطة

، عن طریق تقلیِص الحد األدنى من الفترات المؤھلة لالستحقاق أو تغییِر إصالح المخططات القائمة على االشتراكات •
معادالت حساب االستحقاقات لتستبعد سنوات الدخل المنخفض أو منِح ائتمان عن فترات الخدمة غیر القائمة على 

شتراكات، ھو أحد سبل الحد من أوجھ عدم المساواة بین الجنسین في المعاشات التقاعدیة وغیرھا من نتائج اال
 .االستحقاقات

ُتستخدم بشكل متناٍم وسیلًة للتعویض عن أعمال الرعایة غیر  مقدمي الرعایة والمنح المقدمة منائتمانات الرعایة  •
لمقدمي الرعایة الحالیین أو بإقرار الرعایة غیر المدفوعة األجر في المدفوعة األجر، سواًء بتوفیر حمایة الدخل 

 .االستحقاقات المستقبلیة

، مثل توفیر الرعایة العامة لألطفال أو خدمات الرعایة الطویلة األجل، بإمكانھ االستثمار في الھیاكل األساسیة للرعایة •
ي تقاسم المسؤولیة عن الرعایة عبر قطاع عریض من في معالجة القصور في الرعایة، وأن یسھم ف اً أن یسھم كثیر

بالضمان  تغطیتھموالمجتمع، وأن یسھم في تعویض العاملین في مجال الرعایة وحمایتھم من خالل دفع أجورھم 
 تغطیة رسمّیة.االجتماعي 

تشجع على تقاسم المسؤولیة عن أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر داخل األسرة بصورة أكثر تكافًؤا،  وضع حوافز •
 .من خالل منح إجازة األبوة اإللزامیة المدفوعة بأجر جید وذلك مثالً 

ظیف تائج التوالتي تعیق العائل الثاني أو إعادة الشراكة، بإمكانھا المساعدة على النھوض بن إزالة العوامل المثبطة •
 .المتعلقة بالمساواة بین الجنسین وتقسیم العمل داخل األسرة المعیشیة

حقاقات ، مثل تحسین عملیة التواصل بشأن االستأو تقلیلھاإلى االستحقاقات إزالة العقبات التي تعترض سبیل الوصول  •
 .ما یعیق تسجیل المرأة للحصول على االستحقاقات اً عملیات المطالبات؛ إذ إن غیاب مثل ھذه التدابیر غالبوتبسیط 

، وتحسین التواصل، واستخدام وسائل إلى ما سبق تتیح إمكانیة الوصول اً تشمل التدابیر اإلداریة تدابیر أكثر استھدافو
(في  اً زائد إعالم مختلفة لتوسیع نطاق االنتساب وخیارات الدفع، والتركیز على الفئات التي ُتمثَّل فیھا النساء تمثیالً 

وتشكل النساء فیھا أغلبیة القوة العاملة، كما في قطاع  اً القطاعات التي قد یكون فیھا توفیر الضمان االجتماعي محدود
الرعایة أو قطاع التجزئة). وتشمل التدابیر الرامیة إلى تحسین المدخالت العمَل مع أرباب العمل لتحسین نتائج سوق 

لمتخصصین في المجال الصحي بشأن التدابیر الوقائیة الفعالة، وإدخاَل تغییرات على السیاسات العمل، والعمَل مع ا
.من الناحیة الجنسانیة، واتخاَذ تدابیر تدعم المساواة والترابط األسري اً المتعلقة باألسرة لجعل ھذه السیاسات أكثر حیاد  

 إیجابيتطور : االجتماعياألسرة ونوع الجنس والضمان 
؛ إذ ال توفر أكثر شموالً  اً إلى حمایة العمال وأسرھم، وصارت ھذه النظم تدریجی اً لقد سعت نظم الضمان االجتماعي دوم

مثل اإلنتاج  اً في تحقیق أھداف مجتمعیة أوسع نطاق اً المؤسسات المرنة الحمایة ألصحاب الحقوق فحسب، بل تسھم أیض
بتطور أسواق العمل والتحوالت الدیموغرافیة  اً والتوارث االجتماعي. وقد حدث ھذا التطور مقترن ةالفعالیوالوقایة وزیادة 

والبیئات االقتصادیة واالجتماعیة المتغیرة، وُیعزى ھذا بدرجة كبیرة إلى التحوالت في المواقف تجاه األسرة، وتجاه 
.المرأة بوجھ خاص  

والمساواة بین الجنسین واعتمادھما من بین  للجمیع الحمایة االجتماعیة الشاملةومع احتضان المجتمع الدولي مفھومي 
األھداف العالمیة للعقود القادمة، فإن واضعي السیاسات ومؤسسات الضمان االجتماعي مدعوون إلى مجابھة ھذا التحدي 

ل الدینامیات المزدوج بأدوات إداریة وسیاساتیة عملیة وملموسة. ویجمع ھذا التقریر بین االتجاھ ات الرئیسة التي تشكِّ
عن سبل للحد منھا أو تعزیزھا حسب الحالة. وفي حین أن الخیارات السیاساتیة ذات یبحث كما األسریة والجنسانیة، 

أنھ في المسائل المتعلقة بالدینامیات األسریة والجنسانیة خاصًة بإمكان التحسینات  اً أھمیة واضحة، فمن الصحیح أیض
.والنتائج في أغلب األحیان إلى الخدمات مكاسب كبیرة على صعید الوصول أن تحققداریة الطفیفة، على أقل تقدیر، اإل  



 المصدر

والضمان  الكبرى(االتجاھات  األسرة ونوع الجنس والضمان االجتماعي. 2017الجمعیة الدولیة للضمان االجتماعي. 
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الجعمية الدويلة للضمان االجتماعي هي املنظمة الدولية الرائدة يف الاعمل التت يجعم املؤسستا والدوائر الحكومية الانشطة يف مجلا الضمان 

ز يف إداةر الضمان االجتماعي من خالل املبئدا التجويهية املتخصصة واملراعف و الخربة والخدمتا و اسئر أشكلا  االجتماعت .يدعم اإليسا التميّ

الدعم لتمكين أعضائاه مت نطيور ُنُظم وسيتاسا الضمان االجتماعي الحييو عبر الاعمل. يتكون أعضاء الجعمية، التسأت يست يف الت 7291 ماعحت 

رعياة. وستأست اإليسا يف 1927 برعياة منظمة اللمع الدولية.
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