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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

 التوسع بالحماية االجتماعية لغايات التنمية: ضمان اجتماعي حيوي إلفريقيا
 

ة                ي زامات          .   بعد مرور عقود على اإلصالح الهيكلي، يعود الضمان االجتماعي ليحتل موقعه على األجندة اإلفريق ت ومن خالل االل
ق                                 ي طب ى ت يث إل ة بشكل حث ي التي أعلنتها الحكومات باالشتراك مع الجهات المانحة، تسعى إدارات الضمان االجتماعي اإلفريق

ا   .   الطرق الفضلى الكفيلة بتحقيق التقدم واالزدهار للضمان االجتماعي  ه ومن التحديات الرئيسية التي تواجه هذه اإلدارات هو سعي
د        ع ذه                  .   لتحقيق الفاعلية التشغيلية للنظم الحالية والتوسع في التغطية لتشمل األغلبية غير المشمولة ب اشات ه ق رى في ن ا سن م وآ

ا             اإلضاءة ه ي ل ة ع ، هناك منافع متحققة من خالل الجهود المبذولة لتحسين دمج وتكامل النظم القائمة على اإلشتراآات وغير القائم
و    .  للتوسع بالتغطية، مع الحرص على تطوير الحاآمية واإلدارة  م ن أما هذه المنافع، فتتمثل في الوصول لمجتمعات أآثر شموًال وال

 .   االقتصادي المستدام والداعم للفقراء
 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام 

 
  
  

 تحديات السياسات واالستجابات الحيوية
 

ة ودمج                  طي غ ت تعمل إدارات الضمان االجتماعي في إفريقيا على التوسع بال
يف من               المبادرات ضمن االستراتيجيات الوطنية الرامية إلى النمو، والتخف

لف أرجاء                .   الفقر، والتنمية المستدامة   آما تستجيب هذه اإلدارات في مخت
ا                           ه رات ب ا وخ ويضه ف وى ت ع من مست رف القارة اإلفريقية إلى التحديات، وت

ا         .   لتوفير االستجابات التنموية التطويرية    ده ق ولقد أآدت المشاورات التي ع
ان                           الضم وسع ب ت ال ومات ب حك زامات ال ت االتحاد اإلفريقي مؤخرًا على ال

 . االجتماعي بناء على الحقوق ودوره الرئيسي في خطط التنمية الوطنية
 

التوسع بالنهج القائم على األنظمة التقاعدية متعددة الدعائم في 
 الضمان اإلجتماعي

 

أما .  تشكل الشيخوخة السكانية أحد أعظم االنتصارات التي حققتها البشرية           
أفريقيا التي تمتاز بمجتمعاتها الفتية مقارنة بالقارات األخرى، فليست                         
باستثناء فيما يخص اإلتجاهات العالمية السائدة بشأن انخفاض نسبة الوفيات          

فالتوزيع السكاني يشهد حاليًا تحّوًال نحو األشخاص األآبر سنًا          .  والخصوبة
 . مما يخلق تحديات طويلة المدى لبرامج الضمان االجتماعي

 :فـــي هذا العــــدد

ي            - ة ف ات الحديث ورات واالتجاه ص للتط تلخي
 الضمان االجتماعي في أفريقيا

ددة                - د متع م التقاع ي نظ و ف ى النم اءات عل إض
 في أفريقيا) الثالثية المستويات(الدعائم 

ا               - ة المطروحة في أفريقي مناقشة النهج االبتكاري
صحي               أمين ال ار الت ي إط ة ف ع بالتغطي للتوس
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لقد أثبتت العديد من إدارات الضمان االجتماعي في أفريقيا قدرتها على                 
مواجهة التحديات الماثلة أمام توفير تغطية الضمان االجتماعي                                   

فمعدالت التغطية لنظم التقاعد الناجحة القائمة على           .  لألشخاص المسنين 
؛ وتقفز   %40اإلشتراآات في الجزائر، ومصر، وتونس تتجاوز الـ                     

 .في ليبيا% 70لتسّجل الـ 
  

ومع ذلك، هناك الكثير من الفجوات الموجودة عبر مختلف أرجاء القارة               
وثمة عدد قليل من األشخاص في أفريقيا يتاح لهم الحصول على راتب                   

غير أن الحكومات، والجهات المانحة، وآذلك            .  تقاعدي في شيخوختهم    
إدارات الضمان االجتماعي قد بدأت جميعها بمواجهة هذا التحدي                             

 . مدعومة باإلرادة السياسية وبناء الخبرات الوطنية، وقدرات التنفيذ
 

يسلط التقرير الصادر عن الجمعية الدولية للضمان االجتماعي بعنوان                   
الضوء على عدد من االتجاهات        الضمان االجتماعي الديناميكي ألفريقيا       

الرئيسية بما فيها نشوء النهج متعددة الدعائم لضمان أمان الدخل                                 
، سوف يرتفع عدد النساء       2050بحلول عام    .  لألشخاص في شيخوختهم   

 مليون شخص علمًا أن العمر        200والرجال المسنين في أفريقيا ليتعدى        
 5 إلى       3المفترض للنساء يتجاوز العمر المفترض للرجاء بحوالي                      

غير أن ضمان أمان الدخل للمسنين في أفريقيا يتطلب نهجًا                       .  سنوات
شامًال مما يجعل إدارات الضمان االجتماعي تسعى باستمرار إلى تحقيق             
قفزات تطويرية في هذا المجال من خالل دمج األنظمة التقاعدية القائمة                

 . على اإلشتراآات وغير القائمة عليها

 
تشكل موريشيوس أحد األمثلة اإليضاحية لهذه االحتماالت الواعدة إذ                     
تسلط الضوء على إمكانية اإلندماج التشريعي، واإلداري، والمالي في                   

يمكن لهذا اإلندماج أن يحّسن من              .  التشريعات والمؤسسات المعروفة     
تنسيق السياسات، والتخفيف من التشرذم والتجزئة في التوفير المؤسسي              

 . للتغطية، وتعزيز اإلرادة السياسية بشكل أفضل
 
 

ار             ـب بناء على خبرة موريشيوس، تقترح جمهورية جنوب أفريقيا إلغاء اخـت
ن                     ـي ـس ـح دف ـت ـه ات ـب الدخل في نظامها التقاعدي غير القائم على االقتطـاـع
ى                                      ـل ة ـع ـم اـئ ـق ا واـل ـه طـط ـل ـخ ـم ج اـل راـم ـب ع اـل طـة ـم ـخ ذه اـل عملية تنسيق ـه

م          .   اإلشتراآات آما تدرس المغرب إمكانية تبني نظام تقاعدي متعدد الدعاـئ
ى                       ـل ة ـع ـم اـئ ة ـق ظــم ات وأـن راـآ ـت ى اإلـش يتضمن نظام تقاعدي غير قائم عـل

ة               ارـي ـي ـت ة اـخ ارـي ة ادـخ روع          .   اإلشتراآات اإللزامية وأنظــم م مـش دـع ا ـي ـم ـآ
إصالح النظام التقاعدي المتعدد الدعائم الذي طرحته غانا مؤخرًا، توسعة          

ع     2008الشمول وتخفيض النفقات اإلدارية، وفي عام         قدمت سلطة المناـف
ـلس         Kenya’s Retirement Benefit Authorityالتقاعدية الكينية   ـج ـم   ـل

ار               ـب الوزراء نظام تقاعدي شامل غير قائم على اإلشتراآات لتأمين آافة ـآ
ن                ن ـس السن من الكينيين بحد أدنى من الراتب التقاعدي الشهري إبتداءًا ـم

 .55الـ 
 

ة           ـم اـئ ـق هناك برهان ناشئ من إفريقيا يوّضح دور األنظمة التقاعدية غير اـل
ى             ـل على اإلشتراآات في توسعة الشمول ومعالجة قضية الفقر والتنمية وـع
دة                ـي ـع ـب ا اـل األجل الطويل، بدأت إدارات الضمان اإلجتماعية صاحبة الرؤـي
ى                       ـل ة ـع ـم اـئ ـق ة اـل طــي المدى تتوجه نحو توسعة الشمول من خالل ربط التـغ

م      ل                .   اإلشتراآات بأنظمة تقاعدية متعددة الدعاـئ ـس ـل ـس ـت وازن واـل ـت ـل ن ـل ـك ـم ـي
ع،                                    وزـي ـت ادة اـل وي إلـع ـم ـن ـت ر اـل زز األـث ـع ان أن ـي ذه األرـآ ـه ن ـل ـي ـم الـئ الـم

 .  والمدخرات الوطنية المتزايدة، وفاعلية التأمين المحسنة
 

 شمول الفقراء في الحماية الصحية االجتماعية
 

في حين آفل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة               
 الحصول على الرعاية الصحية بصفتها حقًا أساسيًا، ما زال             1948عام  

وفي .  معظم األشخاص في أفريقيا دون حماية مالئمة في هذا اإلطار                     
معظم الدول األفريقية، ترجح نظم الرعاية الصحية بشكل غير متساو                     
إزاء موظفي القطاع العام وغيرهم ممن يعملون في وظائف القطاع                          

تؤدي .  ، وبشكل خاص في المراآز الحضرية          )القطاع الرسمي  (المنظم   
إما ألنهم ال   :  الصدمات الصحية إلى إفقار الماليين من األشخاص آل سنة        

يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية أو ألن تكاليف الرعاية                            
الصحية التي يتحملها الشخص من حسابه الخاص تؤدي إلى إفقاره                           

 .وتستنزف األصول اإلنتاجية لديه
  

تعمل إدارات الضمان االجتماعي األفريقية على معالجة هذا التحدي من               
 :خالل

 التوسع في تغطية عمال القطاع الرسمي وتحسينها -
العمل على التوسع في الحماية الصحية االجتماعية لتشمل آل شخص                 -

 . في الدولة التي ينتمي إليها
 

فاألشخاص األشد فقرًا   .  ومع ذلك، هناك فجوات ضخمة ما زالت موجودة       
يخفقون في أغلب األحيان في االستفادة من هذه البرامج بسبب الحاجة                     
إلى المعلومات أو عدم توافر األوراق الثبوتية أو بسبب شح اإلمدادات،                  
وضعف الهياآل التنفيذية، والكلفة التي تحول دون الوصول إلى الخدمة                

 ).النقل وتكاليف الوقت والفساد، وغيرها من العوائق(ومراآزها 
 

لقد أآدت حكومات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على وجوب                      
توفير الرعاية الصحية المنصفة، والممكن الوصول إليها من قبل                               

. المستفيدين، وذات الجودة العالية باعتبارها أحد حقوق اإلنسان األساسية           
أما إدارات الضمان االجتماعي بصفتها مؤسسات قوية تدعمها اإلرادة                  
السياسية والقدرة والخبرة المؤسسية، فيمكنها أن تلعب دورًا في ترجمة                 

آما أن دمج الحصول على الرعاية الصحية ضمن        .  هذا الطموح إلى واقع   
نظم الضمان االجتماعي يمكن أن يعزز األداء االقتصادي باإلضافة إلى               

 . نماء نظام الضمان االجتماعي
  

عمل عدد من الدول األفريقية على إيجاد نهج ابتكارية متقدمــــــة                              
  توفــــــــر اإلمكانــــــات الواعــــــدة لتجسيـــر فجــــــوة التغطيــــــــــــة

 إحصاءات رئيسية

 مليون  800 دولة في أفريقيا لديها خليط من السكان يتجاوز           54هناك      -
 .شخص

من األفريقيين يعيشون في اقتصاديات نمت بنسبة تزيد        %  35أآثر من     -
 . في السنة على مدى العقد الماضي% 4عن 

 5في شبه الصحراء األفريقية، تتراوح تغطية الضمان االجتماعي بين             -
 . وفي معظم الحاالت تقتصر على آاسبي الدخل% 10إلى 

في الدول األفريقية الثالث عشرة ذات الدخل المتوسط، تتراوح تغطية               -
 . من تعداد السكان % 70 إلى 20الضمان االجتماعي عمومًا من 

من الناتج المحلي اإلجمالي        %  4.3تنفق الدول األفريقية ما معدله              -
في %  16.6في أوروبا، و    %  25على الضمان االجتماعي مقارنة بـ       

 . أمريكا الشمالية
 .من سكان أفريقيا تحت سن الثامنة عشرة% 50 إلى 40حوالي   -
 . مليون40-35عدد األفريقيين في سن الستين أو أآثر يقدر بـ   -
في بعض الدول األفريقية، تمثل تكاليف الرعاية الصحية على حساب                -

 . من اإلنفاق على الرعاية الصحية % 40الشخص نفسه 
في السنوات األخيرة، عملت دول أفريقية عديدة على تطوير وبلورة                   -

آليات محددة لشمول األسر الفقيرة ضمن برامج التأمين الصحي                           
 . االجتماعي الجديدة أو الموجودة من قبل

اإليدز ووبائه المنتشر أدى       /فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب            -
إلى ارتفاع معدالت الوفيات بشكل آبير في أفريقيا الشرقية والجنوبية              
مما يتهدد بدوره الجدوى المالية لنظم الضمان االجتماعي في العديد                  

 . من الدول
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من خالل العمل بشكل رئيس على بلورة اآلليات التي تجعل التأمين الصحي               
ن                        .   متاحًا للفقراء  ي أم ت ل دوق ل إنشاء صن ا ب ري ي ج على سبيل المثال، قامت ني

ة           2007 عام  Health Insurance Fundالصحي وم حك ي من ال  بدعم مال
مع              .   الهولندية جت وفي راوندا، هناك نهج متبع في التأمين الصحي الموجه للم

ى أرض                            ًا عل اح ج تت ن ب ة أث رآ يتم إنجازه من خالل صناديق صحية مشت
ي                 .   الواقــــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آمــــــا يهــــــدف صندوق الضــــــمان االجتماعـــ

The Social Security Fund             عسكري ي ال طب  وآذلك صندوق التأمين ال
Military Medical Insurance                     ع ي جم ة ت ي ل ز عم زي ع ى ت   في راوندا إل

اعي                         م ان االجت رامج الضم الخدمات ضمن هيكلية واحدة من خالل دمج ب
ة            المطبقة في القطاع الرسمي مع صناديق الرعاية الصحية المشترآة الموجه

دا                     ي راون واطن ع م ي دة جم . إلى المجتمع المحلي بحيث تغطي الهيكلية الجدي
ود                     ق ه أن ت يبّين هذا النهج الذي يمكن إلدارات الضمان االجتماعي من خالل
 . وتعزز عملية دمج الرعاية الصحية للجميع ضمن نظم الضمان االجتماعي

 

المؤسسات األعضاء في الجمعية الدولية وتعزيز الضمان 
 االجتماعي الحيوي في أفريقيا

 
اإلطار المفاهيمي المعتمد لدى الجمعية الدولية للضمان االجتماعي حول             
ديناميكية الضمان اإلجتماعي عبارة عن أداة تحليلية مفيدة لمالحظة                        
التغيير في سياسات وممارسات الضمان االجتماعي بما فيها تلك                                

يرآز الضمان االجتماعي الحيوي االهتمام على            .  الموجودة في أفريقيا    
آما .  ابتكارية نظم الحماية االجتماعية، وتنافسيتها، وإمكانية النفاذ إليها              

يقّيم المدى الذي توفر فيه هذه النظم الحماية باإلضافة إلى التشجيع على                 
الوقاية ودعم إعادة التأهيل وإعادة الدمج إلى جانب المساهمة في                                
الوصول إلى مجتمعات تمتاز بدرجة أعلى من الشمول واالحتواء                             

وعلى صعيد آخر، يشدد تقرير                .  االجتماعي وإنتاجيتها االقتصادية       
 على  الضمان االجتماعي الحيوي ألفريقيا    التطورات واالتجاهات بعنوان     

الطريقة التي يمكن للمنظمات األعضاء في الجمعية الدولية من خاللها أن            
تدعم الضمان االجتماعي الحيوي بما يسهم في التوسع اإلجمالي في                         

 . الحماية االجتماعية والتخفيف من الفقر في أفريقيا
 

 الطريقة التي    إضاءات على السياسات االجتماعية     لقد بين هذا العدد من         
يمكن لمنظمات الضمان االجتماعي األعضاء في الجمعية الدولية من                     
خاللها أن تدعم النهج التعددي والمتعدد الدعائم المتبع لتحقيق الضمان                   

وهذا يشتمل على     .  عند الشيخوخة والتأمين الصحي االجتماعي للجميع          
التقدم خطوة فخطوة باالنطالق من أنظمة تقاعدية توفر رواتب تقاعدية                 

غير أن هذه المشارآة      .  أساسية للجميع نحو النظم المتماسكة والمتكاملة         
يمكن أن تتسع وتنتقل إلى مستويات أبعد إذ يمكن للمؤسسات األعضاء                   
في الجمعية الدولية وخبراء الضمان االجتماعي المستقلين فيها أن يقدموا             
مساهمة فريدة من نوعها ومهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية من               
خالل المشارآة في اللجان الحكومية المكلفة بصياغة االستراتيجيات                      
الوطنية للحماية االجتماعية من خالل تقديم المشورة والنصح إلى                              
الوزارات الحكومية بشأن االتجاهات الديموغرافية ومساعدتها في                          

هذه هي المجاالت التي يمتلك فيها إداريو الضمان            .  التقييمات األآتوارية 
االجتماعي مهارات احترافية متفردة ما زالت شحيحة جدًا في الدول                        

 .األفريقية
 

غير أن مثل هذا الدور االستراتيجي يتطلب المصداقية المبنية على الثقة                
بالنتائج التي تحققها إدارات الضمان االجتماعي والتي تعكس الحاآمية                  

يجب على إدارات الضمان االجتماعي أن تظهر          .  الجيدة والنزاهة القوية   
اإلدارة السليمة، والعمليات الكفؤة والفاعلة باإلضافة إلى سياسات اإلعالم           

وفي هذا اإلطار، يرّحب باالختصاصيين المتفانين               .  الشفافة والمبادرة  
الذين يمكن االعتماد عليهم ليكونوا شرآاء ومستشارين ضمن العمليات                

 . االستراتيجية الوطنية األوسع نطاقًا
 

تحسين الكفاءة اإلدارية والتشغيلية عبارة عن رآن محوري من أرآان                   
وقد عملت منظمات الضمان االجتماعي في       .  الضمان االجتماعي الحيوي  

أفريقيا التي هي أعضاء في الجمعية الدولية على تحسين قدراتها التشغيلية  
 :من خالل طرق عديدة آما يلي

من خالل إنشاء مواثيق خدمة العمالء لضمان تقديم خدمات أفضل                        -

 )جنوب أفريقيا(من خالل إنشاء وآاالت وطنية  -
من خالل إعادة التنظيم لتعزيز عملية تحسين الدمج وتقديم الخدمة                         -

 )ليبيا(
من خالل اإلصالحات التي تجعل المنافع أآثر إتاحة للقطاع غير                           -

 )تونس(الرسمي 
نيجيريا، والسنغال،   (من خالل إنشاء هيئات رقابية وتنظيمية مستقلة                 -

 )وتنزانيا
الجزائر، (من خالل االبتكارات التكنولوجية لتحسين اإلدارة                                 -

 ). وسيراليون
 

أحد العناصر األخرى لتحقيق الكفاءة التشغيلية الذي يجب االلتزام به هو              
يجب أن تكون هذه       :  االستثمار الفاعل في صناديق الضمان االجتماعي          

باإلضافة إلى ذلك، يمكن لالستثمارات أن            .  االستثمارات آمنة ومربحة    
على سبيل المثال، آانت هيئة                .  تحقق أهداف التنمية االستراتيجية           

االستثمارات العامة في جنوب أفريقيا فاعلة في فترة التحول التي مّرت                 
 . بها اقتصاد البالد في مرحلة ما بعد انتهاء الفصل العنصري

 
 االستجابات األفريقية لألولويات األفريقية: التطلع إلى األمام

 
تظهر التطورات واالتجاهات األخيرة الطريقة التي تطمح من خاللها                     

إدامة :  أفريقيا إلى تحقيق طائفة واسعة من أهداف الضمان االجتماعي                 
الدخل، والتخفيف من الفقر والوقاية، وإعادة التأهيل، والنماء الشامل،                    

 . والتماسك االجتماعي
 

تعمل أفريقيا على تشكيل النهج الناشئ الخاص بها نحو تحقيق الضمان                  
تحديدًا بالنسبة للسياق االجتماعي وسياق     )  الديناميكي(االجتماعي الحيوي   

السياسات الفريد من نوعه على مستوى القارة، ولكن من خالل الربط                      
إنها تبني المؤسسات    .  الواضح الذي يظهر مالءمة منحنى التعّلم العالمي         

المالئمة والتدخالت بناء على األولويات والموارد األفريقية، من خالل                 
 . الدروس العالمية المستقاة من التجربة والخبرة العالمية

 
بالتأآيد، التحديات التي تواجهها أفريقيا هي تحديات ضخمة، واإلدارة                   

وعلى الرغم من     .  الفاعلة والتي يعّول عليها الضمان االجتماعي معقدة            
التقدم الجوهري في هذا المجال، تجد الدول األفريقية نفسها مثقلة بالتأخر             

فما من   .  الحساس في تأمين حقوق األشخاص في الضمان االجتماعي                
منطقة في العالم تتحمل مثل هذه الفروقات والتباينات الشديدة بين حقوق                

 . األشخاص وإحقاقها على أرض الواقع
 

غير أن هذا التحدي يسلط الضوء على الدور الحساس الذي يمكن ويجب               
على الضمان االجتمعي أن يؤديه في التحول نحو التنمية في القارة                            

االستثمارات .  األفريقية ومساعدتها على تحقيق األهداف األلفية للتنمية              
المطلوبة في نظم الضمان االجتماعي األفريقية سوف تؤدي إلى الخروج             
بمنافع ليس فقط من حيث تحسين مستوى الحاآمية الرشيدة، واإلدارات                 
المتطورة، ومزايا الضمان االجتماعي المعززة، والتخفيف من الفقر،                    
ولكن أيضًا من حيث ارتفاع مستوى القدرات اإلنتاجية وصوًال إلى                           

 . مجتمعات أآثر احتواء وشموًال، ونمو اقتصادي مستدام لصالح الفقير
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ة     )إيــسا(  الجمعيــة الدوليــة للــضمان االجتمــاعي           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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