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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

 :الضمان االجتماعي وأسواق العمل
 العمل معًا بشكل أفضل

 
ًا          .  تزداد العالقة بين الضمان االجتماعي وأسواق العمل تعقيداً     اعي تبع ضمان االجتم ة ال ولكنها تّتبع فكرة ضرورة ازدياد ديناميكي

ة            .  خاصة في ظل العولمة –للديناميكية المتزايدة ألسواق العمل   دولي للجمعي آانت تلك إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر األبحاث ال
 . 2007لعام   International Research Conferenceالدولية للضمان االجتماعي 

ا            يوضح هذا العدد السبب الذي يدعو الضمان االجتماعي ألن يكون قادرًا على توقع ورصد تطورات سوق العمل  والتجاوب معه
 .بصورة أفضل  بهدف المساهمة في تحقيق مجتمعات أآثر شموًال واقتصاديات أآثر إنتاجًا

  
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام

 

  

سوق                 ضمام ل اعي باالن ضمان االجتم ة ال عادة، ما ترتبط التغطية تحت مظل
ضمان         .   العمل النظامي  اب ال ح ب ونظريًا، آلما ازدادت العمالة النظامية، ُيفت

 .االجتماعي أمام أعداد أآبر من الناس
 

ضمان                    ة وال ة النظامي واق العمال اق بأس ة اإللتح ن فرص م تك الطبع، ل وب
ع حقيقي    .   االجتماعي عادلة على المستوى العالمي     ومع ذلك، آان هناك توق

شماله                     ة ل ك التابع الم وتل وب الع ان تلحق أسواق العمل في جن حيث أن   :  ب
اعي            ضمان االجتم . النمو االقتصادي المستدام سيوّسع قاعدة الشمول في ال
 .وآما نعلم فإن حقيقة يومنا هذا في العديد من الدول لم ترق لتلك التوقعات

 
سوق غير النظامي بنصيب                   ة في ال وفي يومنا هذا، تحظى معدالت العمال

ة          دول النامي ة           .  األسد في العديد من ال ا الالتيني اليم، آأمريك وفي بعض األق
ر                   .   تنتشر تلك الحالة   صاد غي املين في االقت ة الع ه ليس آاف وبالرغم من ان

م             النظامي، هم من الفقراء، إال  أن العدد المطلق من العمالة الفقيرة في العال
ع ليصل      )   دوالر أمريكي   2هؤالء الذين ال يتجاوز دخلهم اليومي        (  د ارتف ق
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اعي         ر       .يتأهل هؤالء للحصول على ضـمان اجتـم صاديات األآـث ي االقـت وـف
ي               -تقدمًا اعي ـه ضمان االجتـم ة اـل حيث أسواق العمل والتغطية تحت مظـل

وتظهــر تلــك   .    األقــوى ال تــزال هنــاك التحــديات ماثلــة علــى قــدٍم وســاق              
 .التوجهات على شكل ازدياد  المرونة في سوق العمل

 
  أسواق العمل المتغيرة 

 

 

ة غيــر                      عة العماـل ي توـس ساعدة ـف ل الـم ن العواـم ة ـم م مجموـع ًا، تتحـك عالمـي
النمطيــة ومــن بيــن تلــك العوامــل، انخفــاض القــوة التفاوضــية للنقابــات                      
ــصادية               ــسية االقـت ــديات التناـف ــة، وتـح ــدالت البطاـل ــاع مـع ــة، وارتـف العمالـي
ة      العالمية، والضغوطات المالية المترتبة على الشيخوخة السكانية واحتمالـي
ر                  ة، وتغيـي اط العائلـي ير األنـم نًا، وتـغ التشغيل في صفوف السكان األآبر ـس

والحيــاة وارتفــاع مــستويات التــشغيل فــي           –النظــرة تجــاه تــوازن العمــل        
والعامل اآلخر هو آبر حجم المهاجرين الذين يعملون في  .   صفوف اإلناث 

ؤالء                     أثر ـه ث يـت ور حـي دة األـج ن خطـرة وزهـي ارات، ومـه مهن تتطلب مـه
 .العمال بشكل خاص بهشاشة العمالة وضعفها

 
ات             وعلى العموم، ينظر للعمالة غير النمطية على أنها تدار ـحسب احتياـج

ال،             .   أصحاب العمل  ل بـعض العـم ن قـب ب ـم ولكن يبقى هناك حاجة ومطاـل
ـــة                ـــاة الفردـي ـــدة بالحـي ـــة المتزاـي ـــات المرتبطـ ـــسير االحتياـج ـــل تـي ـــن أـج ـم

اه          .   واالحتياجات العائلية  ذا االتـج وبغض النظر عن ذلك، قد تؤدي نتائج ـه
 . إلى التقليل من األمان بالنسبة للعامل

 
 

 مخاطر العمالة غير النمطية
 
 

اطر                 ن المـخ ة ـم ة مجموـع ير النمطـي ة ـغ و العماـل صاحب نـم داها تلــك   .  ـي إـح
سابهم الخــاص أو العــاملين علــى ســبيل                املين لـح اطر الــتي تواجــه الـع المـخ
دم             ن ـع شغيل، ـم الدوام الجزئي أو موظفي العقود المسجلين لدى وآاالت ـت

ـــد    وبالمقابـــل يمكـــن تـــصاعد مخـــاطر عـــدم        .  االســـتقرار الوظيفـــي المتزاي
آمـــا انـــه قـــد تـــؤدي      .  االســـتفادة مـــن المهـــارات وتكـــرار فـــترات البطالـــة        

دم               ى ـع المخاطرة التي تتبلور حول وجود تواريخ العمالة غير المنتظمة إـل
ن                 وق التأمـي ل حـق تحقاق آاـم شخص الـس آفاية فترة االشتراك التي تؤهل اـل
الل             ن ـخ ال ـم راآم رأس الـم في ظل برامج التأمين االجتماعي أو تراجع ـت

 . الحسابات الفردية اإللزامية
 

ي                ار ـف ن األفـك ة ـم ولمواجهة تلك المخاطر، هناك نقاشات منظمة لمجموـع
ففــي أوروبــا، يتــم بلــورة ذلــك الجــدل فــي إطــار الحاجــة إلــى             .  هــذا المجــال 

اف      -"المرونة"  أجندة عمل استباقية تسعى لتأآيد توفير ضمان اجتماعي ـآ
ل           .  مع انتشار أسواق العمل المرنة   ة الدـخ دخل دور حماـي م، ـي وبصورة أـع

ن       في برامج الضمان االجتماعي غير القائمة على االشتراآات والممولة ـم
  .الضريبة في العديد من األجندات السياسية الوطنية

 
 المفارقة الناشئة

 
 

علــى الــصعيد العــالمي، هنالــك توجــه النخفــاض اإلســتقرار فــي العمــل                    
تــّم النظــر لتلــك التوجهــات       –وارتفــاع العمالــة فــي الــسوق غــير النظــامي          

اعي          ير ضـمان اجتـم ى    .  آضرورة حتمية للتأآيد على أهمية توـف الوة عـل ـع
لبًا                      ه ينعـكس ـس ى اـن ة عـل ي العماـل صاعد ـف تقرار المـت ذلك، ينظر لعدم االـس

 .على إنتاجية العمالة أيضا 
 

ففــي حيــن أدت توجهــات ســوق العمــل إلــى عــدم              .وهنــا تظهــر المفارقــة      
دم             ضل، تبيّـن ـع استقرار العمل ولفتت االنتباه للحاجة لضمان اجتماعي أـف

 .آفاية الضمان االجتماعي بالنسبة للكثيرين

 تعديل منافع البرامج
 

ع                 ي ظـل توـس اعي ـف ضمان االجتـم لضمان استمرار التغطية تحت مظلة اـل
افع الـمرض        العمالة غير النمطية، يمكن إّتباع عدة آليات، إحداها توفير مـن

ل       ات، يـجب        .  المؤقت أو البطالة مع العودة الجزئية للعـم ك اآللـي اح تـل ولنـج
زودي             ن وـم أوًال تغيير العادات واالتجاهات لدى أصحاب العمل واإلداريـي

ال يقــل أهميــة عــن ذلــك، تطويــر المنــافع والخــدمات المقدمــة                   .الخــدمات
ولنــدرة االلتحــاق الــدائم بالعمــل خــالل فــترة          .  للعــائالت ومقــدمي الرعايــة   

دًا            ى معتـم ة يبـق افع الكامـل الحياة العملية لإلنسان، وآون الحصول على المـن
ن               د ـم ال، ال ـب بيل المـث على شروط صارمة آأربعين سنة اشتراك، على ـس

 .العمل على الحد من تلك الشروط وتخفيض سنوات االشتراك الالزمة
 

 دعم العمالة النظامية
 

ة                ة النظامـي اعي بالعماـل ضمان االجتـم ة اـل يرتبط ضمان التغطية تـحت مظـل
ضمان االجتماـعي             .  في عالقة طردية   رامج اـل ن ـب د ـم وبالتالي، يسهم العدـي

ك      .  في مبادرات فّعالة لرفع مستويات العمالة     سي لتـل وال نغفل الهدف الرئـي
اع الـمضطرد                  ة وتخفـيض االرتـف رادات التأمينـي ع اإلـي و رـف األنظمة أال وـه

ترات            . في النفقات  ل لـف ن العـم اطلين ـع ملت الـع أما الفئات المستهدفة فقد ـش
طويلــة، والمنتفعيــن مــن المعونــة االجتماعيــة والبــاحثين عــن العمــل للمــرة           

 . األولى وآبار السن وأصحاب حاالت العجز
 

تحقاق إضـافية                     روط اـس ستفيدين ـفرض ـش سبة للـم ك بالـن ضمن ذـل  –وقد يـت
ل                       ن عـم اد ـع ل البـحث الـج ن العـم ت العاطـل ـع على سبيل المثال، آأن يثـب

وبالمقابــل تفــرض بــرامج أخــرى     .  حــتى ال يتــم تعليــق المنــافع المقدمــة لــه         
وب           ير المرـغ ل ـغ بعض  الشروط التي تؤدي إلى اإلبتعاد عن أشكال العـم

 .مثل عمالة األطفال -فيها
 

 :وآخالصة، تنصب آل المعايير حول
 
تخفيــض الجوانــب الــتي ال تحفّــز علــى العمــل والــتي تتــضمنها بعــض                    -

 .أنظمة الضمان االجتماعي
 .إعادة ترآيز الضمان االجتماعي حول تطوير العمالة  -
شجيع                   - دمات لـت زودي الـخ ن وـم ل واإلداريـي وتغيير سلوك أصـحاب العـم

 .إدماج غير النشيطين في المجتمع) إعادة(
 

 
 تطوير أسواق العمل في الدولة

 

ى                     دمًا عـل ثر تـق دول األـآ ات اـل اآي اهتماـم اله، تـح ادرات أـع العديد من المـب
وآخطوة هامة الحقة، ال بد من معالجة دور الضمان    . الصعيد االقتصادي 

 .االجتماعي في تطوير أسواق العمل
 

دول                ي اـل اعي ـف ضمان االجتـم رامج اـل على مدار العقود األخيرة، وجّهت ـب
ك   .  النامية ترآيزها على احتياجات العاملين في القطاع الرسمي      واعتبر ذـل

ولكــن اتــسعت اآلن رقعــة الترآيــز          .  مناســبًا ألســباب إداريــة وتطويريــة        
 .ويرجع ذلك لسببين

 
ة        أوًال، تترآز العمالة في معظم الدول النامية في األنشطة التقليدية والريفـي

ي         .  وغير الرسمية  املين ـف ن الـع ثانيًا، تختلف اهتمامات وأولويات الكثير ـم
شمولين              ات الـم ن اهتماـم األنشطة التقليدية والريفية وغير الرسمية غالبًا ـع

 .تحت مظلة البرامج التقليدية للضمان االجتماعي
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ة أو                   ير المنتظم ضة أو غ دخل المنخف اط ال ّد أنم ة، تح ة عملي ن ناحي وم
ة وتفرض       الموسمية أو غياب عنوان بريدي ثابت لمكان العمل من التغطي

اعي هو             .   قيودًا على المشترآين   ضمان االجتم ام ال وعليه، فإن التحدي أم
ع         ة احتياجات الجمي ى مقابل ادرة عل رامج ق صميم ب د البحث   .  ت ا يؤآ وآم
اعي         ضمان االجتم ة لل ة الدولي ه الجمعي ذي أجرت ة      -ال وات مهم إن خط ف

 .يجري اتخاذها في هذا االتجاه
 

فإلى جانب توفير عمالة مؤقتة ودعم تطوير المهارات من خالل البرامج         
ة   ال(العام ا   :  مث وب إفريقي د، وجن شريعية      )الهن يرات ت راء تغي ن إج ، يمك

ال الريف                 ؤقتين وعم ال الم ة العم وتوسعة الشمول لتطال التغطية التأميني
اص       سابهم الخ املين لح ال(والع ا   :  مث ران وترآي د وإي شمل  ).  الهن و ت

ال (خطوات أخرى، تصميم برامج عامة لعمال القطاع غير الرسمي             : مث
ة            )   تونس ة لمجتمعات معين ة  (وتطوير أنظمة التأمين الجزئية الموجه أمثل

دا   ا، أوغن ي                ).  تنزاني دول ف ي بعض ال ضرائب ف ن ال ة م افع ممول ومن
ن         ة لبعض العاملي الصحراء اإلفريقية وآسيا وأمريكا الالتينية تكون موجّه

 ).غير اآلمنة وغير المستقرة(في أسواق العمل الهامشية 
 

 العمالة العالمية
 

ي            شهد  %.  6بالرغم من ثبات معدل البطالة على المستوى العالمي بحوال
م في سن العمل                          الم ممن ه سكان حول الع العقد األخير تراجع حصة ال

ادل           ا يع ة، بم كال العمال د أش ن بأح صل لـ      1.2والملتحقي ة لي ة مئوي  نقط
ى             ) .  أنظر الجدول  %   ( 61.4 اه إل رار، يجدر االنتب صانعي الق سبة ل وبالن

ّز  . تراجع العمالة على مستوى العالم بين مجموعتين من السكان  أوًال، ترآ
ن           ا بي . 24 و   15التراجع في صفوف العمال الصغار في الفئة العمرية م

ة                   اض مقارن ة باالنخف ي العمال رأة ف شارآة الم رص م ستمر ف ًا، ت وثاني
 .بالرجل 

 
 التطور المستقبلي 

 
داء                    اعي إب ضمان االجتم ى ال ة ألسواق العمل عل ة الديناميكي تحّتم الطبيع

ضاً    وأحد االستجابات الضرورية يجب أن يترآز            . .   استجابة ديناميكية أي
على تحسين القدرة على توقع التقدم والتطور في سوق العمل من خالل                   
ي                  ا بالنواح ق منه ا تعل ة م ة وبخاص ات العالمي ضل لالتجاه ع أف تتب

صادية   ة واالقت ه           .  الديموغرافي اء أهمي ب إعط سه، يج صعيد نف ى ال وعل
سوق العمل              ة ب ات المتعلق ر وتحسين البيان اك حاجة    .  لضرورة تطوي وهن

ردات                ن مف ده م ا تعتم ير وم رق التفك ات وط ير العقلي ضا لتغي أي
ال             .  ومصطلحات ع الح و واق امي ه ير النظ رن أو غ ل الم ان العم وإذا آ

تخدام                  تمرار بإس اس، فهل من المناسب االس د من الن دد متزاي سبة لع بالن
 ؟ "العمالة غير النمطية" مصطلح 

 
 

ًا؟ وحسب مؤتمر البحث                   أو أن نتحول للحديث عن أزمة الوظائف عالمي
ام                اعي ع ضمان االجتم ة لل ة الدولي ه الجمعي ذي نظمت ب   2007ال ، يج

 :الترآيز على إعطاء االهتمام واألولوية للقضايا التالية
ات            - شكل أفضل مع متطلب آيف يستطيع الضمان االجتماعي التجاوب ب

دة               داد قاع ل امت ي ظ ة ف ة والجماعي سؤولية الفردي ر   "الم ة غي العمال
 " النمطية

ضمان االجتماعي            - ما هي التحديات المستقبلية التي ستعترض طريق ال
 .بفعل أسواق العمل
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  (%)2006عام "  في سن العمل"السكان العاملين 

 حول العالم

 الصحراء اإلفريقية

 الشرق األقصى وشمال إفريقيا

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 جنوب شرق آسيا و الباسيفيك

 جنوب آسيا

 وسط وشرق أوروبا

 دول االتحاد األوروبي والدول المتقدمة اقتصاديًا

 شرق آسيا

61.4 

67.0 

47.3 

71.6 

60.3 

56.7 

66.1 

56.5 

53.0 
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اعي           ضمان االجتم ة لل ة الدولي سا(  الجمعي ة     )إي ي المنظم  ه
ضمان اإلجتماعي                 االت ال دة في جمع إدارات ووآ الدولية الرائ

ًا اد             .  مع صح واإلرش وث والن ات والبح ة المعلوم ر الجمعي توّف
ة                  ات وأنظم م سياس اء ودع ل بن ن أج ضاء م ات لألع والملتقي

 .الضمان االجتماعي الحيوية حول العالم
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