إعادة النظر يف

احلماية االجتماعية

هناك حاجة إىل نظم جديدة ال تعتمد على عقود التوظيف املعتادة
ميشال روتكووسكي
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إن

الطبيعة املتغيرة للعمل يف سبيلها إلحداث
انقالب يف أوضاع الوظائف التقليدية
ومزاياها .ففي االقتصادات املتقدمة ،أصبحت
حمركات االضطراب يف العامل — وهي التقدم
التكنولوجي ،والتكامل االقتصادي ،والتحوالت
الديمغرافية ،والتغيرات االجتماعية واملناخية — تفرض
حتديات أمام فعالية سياسات الضمان االجتماعي لعصر
الصناعة املرتبطة بعقود العمل املستقرة .وبرغم ما حققته هذه
السياسات من تقدم هائل ،فقد أضرت كذلك بصورة متزايدة
بقرارات سوق العمل وبالوظائف يف القطاعات الرسمية.
وهذه النظم ُوضعت يف البلدان الغنية يف وقت كان يسوده
مفهوم «الوظائف مدى احلياة» ،يف ظل ضمان اجتماعي
كان يقوم على املساهمات اإللزامية والضرائب على أجور
املوظفين يف القطاعات الرسمية .وأصبح هذا النظام التقليدي
من التأمين القائم على األجور يواجه حتديات متزايدة من
ترتيبات العمل اخلارجة عن نطاق عقود التوظيف املعتادة.
ويف االقتصادات النامية ،كان عامل العمل وال يزال يف
الغالب يتسم بالتنوع وعدم االستقرار .وبالتايل فإن سمات
االنتظام واالستقرار يف العمل ايل تقوم عليها نظم الضمان
االجتماعي التقليدية قد ال تنطبق عليه .ويف واقع األمر ،ظلت
املشاركة يف نظام الضمان االجتماعي وتغطيته حمدودة.
ويف بنغالديش والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان ،التي
تضم معا حوايل ثلث سكان العامل ،ظلت نسبة األشخاص
املشمولين بهذا النظام يف حدود الرقم الواحد ،ومل يكد هذا
األمر يتغير على مدى عقود طويلة (راجع الرسم البياين .)1

تأثير التكنولوجيا على العمل

عقد اجتماعي جديد

ظل الغرض األصلي من نظم احلماية االجتماعية كما هو:
احليلولة دون الوقوع يف الفقر ،وتغطية اخلسائر التي تنتج
عن كوارث ،ومساعدة األسر واألسواق على التعامل مع
عدم اليقين ،ثم يف نهاية األمر توفير أساس لتحقيق نتائج
اقتصادية تتسم بقدر أكبر من الكفاءة واإلنصاف .وهذه هي
األهداف التي ح َّفزت مصممو ما ُع ِرف بأنه «دولة الرعاية
االجتماعية» ،ومن املتوقع أن حتفز وتوجه اجلهود التي ُتبذل
للحفاظ على أهمية نظم احلماية االجتماعية وعلى جتاوبها.
وهناك حاجة إىل نظم جديدة تلبي احتياجات اجلميع،
بصرف النظر عن طريقة انخراطهم يف سوق العمل لكسب
العيش .كذلك يجب أن تتسم هذه السياسات اجلديدة بدرجة
أكبر من قابلية التطويع والصالبة يف مواجهة ديناميكية
القوى االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية .وبعبارة
أخرى ،نحن يف حاجة إىل عقد اجتماعي جديد.
وبينما ننظر يف الطبيعة املتغيرة للعمل (دراسة World
 ،)Bank 2018يجب علينا أن نلقي نظرة أكثر تفحصا على طرق
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برغم أن القياس الكمي لتأثير التقدم التكنولوجي على فقدان
الوظائف ال يزال يشكل حتديا أمام خبراء االقتصاد ،فالتقديرات
املوجودة كثيرة .ومربط الفرس هو أن التكنولوجيا تغير الطريقة
التي يعمل بها الناس والشروط التي حتكم عملهم .وبدال من
العقود القياسية طويلة املدى يف املاضي ،تؤدي التكنولوجيا
الرقمية حاليا إىل ظهور مزيد من الوظائف قصيرة املدى ،وذلك
يف الغالب عن طريق املنصات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.
املسماة بالعربات “ ”gigsتيسر احلصول على
وهذه الوسائل ُ
بعض أنواع الوظائف وتزيد من مرونتها .أما انتشار وسائل
االستفادة بشكل أكبر من البنية التحتية الرقمية — من خالل
أجهزة الكمبيوتر احملمولة ،واألجهزة اللوحية ،والهواتف
الذكية — فيمهد السبيل لنمو تقديم اخلدمات عند الطلب.
ومن الصعب أن نقدر حجم اقتصاد العربة “،”gig economy
فعندما تتوافر البيانات ،جند أن األرقام ال تزال صغيرة .وعلى
مستوى العامل ،تشير التقديرات إىل أن عدد أولئك الذين يعملون
حلسابهم اخلاص يبلغ حوايل  84مليون نسمة ،أو أقل من %3
من القوى العاملة يف العامل والبالغ عددها  3.5مليار نسمة.
وال يزال الطابع غير الرسمي قائما على نطاق واسع يف
اقتصادات األسواق الصاعدة — فيصل إىل  %90يف بعض
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل — على الرغم من التقدم
التكنولوجي .ونظرا لعدم وضوح الفرق بين العمل الرسمي وغير

الرسمي يف ظل التطورات التكنولوجية يف الفترة األخيرة ،جند
أن طبيعة العمل يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق
الصاعدة تتقارب من بعضها البعض .فبينما تشهد أسواق
العمل يف االقتصادات املتقدمة مزيدا من عدم االستقرار ،تظل
ممارسة األنشطة غير الرسمية مستمرة يف األسواق الصاعدة.
ومعظم التحديات التي تواجه العاملين بعقود قصيرة األجل أو
لفترة مؤقتة ،حتى يف االقتصادات املتقدمة ،هي نفسها التي
تواجه العاملين يف القطاع غير الرسمي .وقد أصبح كل من
العمل احلر ،والعمل بأجر يف القطاع غير الرسمي بدون عقود
مكتوبة وبدون أي نوع من أنواع احلماية ،والعمل يف وظائف
منخفضة اإلنتاجية بصورة أعم هو املعيار يف معظم البلدان
النامية يف العامل .وليس ثمة وضوح يف القواعد التنظيمية
التي حتكم تشغيل هذه العمالة ،إضافة إىل عدم وضوح معظم
قوانين العمل يف تناول أدوار ومسؤوليات أصحاب العمل
مقابل أدوار العاملين ومسؤولياتهم .ويف الغالب ال حتصل
هذه الفئة من العمالة على أي مزايا .فهي ال حتصل على معاش
تقاعد ،وال تستفيد من برامج الرعاية الصحية أو إعانات
أي من املزايا املعتادة التي يحصل
البطالة ،وال حتصل على ٍّ
عليها املوظفون الرسميون.
وهذا النوع من التقارب ليس هو ما كان متوقعا حدوثه
خالل القرن احلادي والعشرين .وكان من املعتاد أن تقترن
التنمية االقتصادية بالطابع الرسمي ،األمر الذي ينعكس على
تصميم نظم احلماية االجتماعية ولوائح تنظيم سوق العمل.
وال يزال العقد الرسمي للعمل بأجر هو األساس األكثر شيوعا
لتوفير سبل احلماية التي يمكن أن تتحملها برامج الضمان
االجتماعي وحتكمها اللوائح التنظيمية كتلك التي تقرر حدا
أدنى لألجور أو ملدفوعات إنهاء اخلدمة .والتغيرات يف طبيعة
ت ِّول أنماط طلب املزايا التي
العمل الناجتة عن التكنولوجيا ُ َ
حتصل عليها العمالة من أصحاب العمل إىل طلب منافع
الرعاية االجتماعية من الدولة مباشرة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن )ﻏﻴﺮ اﳌﺸﻤﻮﻟﻴﻦ( ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻛﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﰲ اﻟﺒﺮازﻳــﻞ وﺗﻮﻧــﺲ وﺗﺮﻛﻴــﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻻ ﺗﻮﻓــﺮ
ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮى ﺗﻐﻄﻴﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
)اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ،ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ(
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ
واﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ ،اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٢٠

)ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ(
١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠

ﺻﻔﺮ

٥٠

٢٠-

٤٠

٤٠-

٣٠

٦٠-

٢٠

٨٠١٠٠-

ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺷﻴﻠﻲ
ﻣﺼﺮ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
اﳌﻐﺮب
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
إﻛﻮادور
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
اﻟﺴﻠﻔﺎدور
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
ﺑﻴﺮو
ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ
ﻫﻨﺪوراس
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ
ﻛﻮت دﻳﻔﻮار
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
زاﻣﺒﻴﺎ
اﻟﻬﻨﺪ
ﻏﺎﻧﺎ
ﻣﺎﱄ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
رواﻧﺪا
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺗﺸﺎد
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

١٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔُ :ﺗﻌــﺮض "اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ" ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﻨﺸــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺎ أي اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺴــﺎﻫﻤﻮن ﰲ ﺧﻄــﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

توفير مزيد من احلماية للناس وللعاملين يف االقتصاد اجلديد.
وها هي بعض النتائج الرئيسية التي أمكن التوصل إليها:
• األنشطة غير الرسمية ،أي نسبة السكان غير املشاركين
يف نظم الضمان االجتماعي التقليدية وبرامج احلماية
ذات الصلة ،تبلغ حاليا  %80تقريبا من القوى العاملة
يف االقتصادات النامية .وتلك نقطة ضعف كبيرة يف
توفير احلماية ،ألن معظم العاملين ،خاصة الفقراء،
يمارسون أنشطة يف القطاع غير الرسمي ويحصلون على
قدر ضئيل من احلماية االجتماعية أو ربما ال يحصلون
على أي حماية على اإلطالق .ونظرا للطبيعة املزمنة لهذا
التحدي والتقدم الطفيف الذي حتقق يف مواجهته ،سوف
تتحسن أوضاع الغالبية يف ظل نظام للحماية االجتماعية
ال يعتمد على وضعهم العملي.
• يمكن تعزيز املساعدة االجتماعية التي تسهم يف حتقيق
العدالة يف اجملتمعات اخملتلفة .وأمامنا العديد من
اخليارات .فمن ناحية ،هناك برنامج ضمان احلد األدنى
من الدخل املبني على قياس السعة املالية ،ويوزع النقدية
على األسر ،وتتراجع املزايا التي يمنحها بالتدريج مع
ارتفاع الدخل .ومن ناحية أخرى ،هناك الدخل األساسي
امل َع َّمم ،القائم على التحويالت النقدية غير املشروطة
ُ
للجميع ،بصرف النظر عن مستوى الدخل أو حالة العمل.
وكالهما ُي َوزَّع على أساس شهري.
	 ومن اخليارات الوسيطة فرض ضريبة الدخل السلبية —
وهي طريقة إلعطاء املال ملن يحصلون على دخل أقل من
مستوى معين — مع ارتفاع املستوى احلدي نسبيا وسحب
املنافع بالتدريج .ونظرا ألن ضريبة الدخل السلبية هي
جزء من نسيج دورة اإلعالن الضريبي ،فهي غالبا ما ُتدفع
سنويا .وربما كان من اخليارات األخرى وضع حد أدنى
أقل من الدخل املضمون تكمله برامج أخرى ،مثل بدالت
األطفال املعممة ونظم معاشات التقاعد االجتماعية.
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وتتوقف تكلفة مثل هذه الترتيبات على مستوى املنافع،
ودرجة تغطيتها ،وشكل رسم توزيع الدخل .لكن زيادة
استخدام الروبوتات يمكن أن تقلل من القيود املالية وقد
يصبح هذا النوع من املنافع مهما يف حتقيق االستقرار
االجتماعي واالقتصادي على حد سواء.
		 ويف حالة األنشطة االقتصادية غير الرسمية ،فإن
زيادة القدرة على حتديد األفراد واألسر ومتابعة أنماط
استهالكها — يف حالة عدم متابعة مستويات دخلها —
يمكن أن تتيح إمكانات جديدة عند النقاط التي تصل بين
امل َع َّمم ،وضريبة الدخل السلبية ،واحلد
الدخل األساسي ُ
األدنى املضمون من الدخل ،أو حتى ضريبة االستهالك
السلبية .وسوف يستند االستهداف يف هذه احلالة إىل
شاهد تؤخذ من املسوح
مؤشرات بديلة للدخل غير ُ
امل َ
اخلاصة وتتحدد بالربط بين قواعد البيانات اإلدارية.
• فكرة «الشمولية التصاعدية» (دراسة )Gentilini 2018
ربما ساعدت يف توجيه التوسع بطرق تعود بالنفع على
الفقراء وحمدودي الدخل أوال .ويقر هذه املبدأ بأن الشمولية
يف حد ذاتها ال تسهم بالضرورة يف حتسين أوضاع أفقر
الفئات مقارنة باخملصصات املوجودة بالفعل .وبالتايل،
فمع قيام البلدان بتوسيع نطاق احلماية االجتماعية
حتقيقا للشمولية ،ينبغي إعطاء األولوية حملدودي الدخل
ومنحهم اهتماما خاصا وتزويدهم بالدعم الكايف.
وعالوة على ذلك ،فإن الغرض من البنيان العاملي للحماية
االجتماعية ،كما ينص عليه الهدف  3-1من أهداف األمم
املستدامة ،هو «استحداث نظم وتدابير حماية
املتحدة للتنمية ُ
اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود
دنيا لها» .وباملثل ،فإن عالقات الشراكة االستراتيجية ،مثل
«مبادرة احلماية االجتماعية الشاملة» التي أطلقها معا كل من
منظمة العمل الدولية والبنك الدويل تساعد على رفع مستوى
الشمول كهدف استراتيجي للبلدان واملنظمات التي تدعمها.
والقضية الرئيسية هنا هي احلاجة إىل اتخاذ موقف أكثر
حيادية من خالل السياسات مقارنة بما يتخذه عدد كبير
من احلكومات حاليا إزاء عوامل اإلنتاج وحيال مكان العمل
وطريقة العمل .ومتى أصبحت سبل احلماية األساسية مضمونة،
يمكن لألشخاص حتسين مستوى األمن الذي يتمتعون به عن
طريق البرامج اخملتلفة التي حتصل على دعم تصاعدي — مثل
برامج املساهمة اإللزامية يف التأمين وخطط االدخار حيثما
أمكن وجمموعة من االختيارات الطوعية كلما أمكن أن تمنحها
الدولة واألسواق (دراسة .)Packard and others 2018
واخللط بين األهداف االجتماعية الذي كانت يوما مالئمة
من الناحية السياسية — مثل جتميع اخملاطر ،والقضاء
على الفقر ،والسعي لتحقيق املساواة عن طريق إعادة توزيع
الثروة — يدعو إىل اكتساب قدر أكبر من الصراحة يف التمييز
وإىل اختالف ترتيبات اقتسام اخملاطر وقنوات التمويل.
ومن أجل احليلولة دون الوقوع يف دائرة الفقر ،على سبيل
املثال ،فإن أكبر جتميع للمخاطر وأكثرها فعالية يأتي من
خالل املوازنة الوطنية للبلد املعني .ويف الوضع األمثلُ ،تتخذ

عصر انعدام األمن
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

دواﺋﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ

القرارات بشأن املصادر البديلة للتمويل بناء على اعتبارات
أداة السياسات التي يكون تعميمها مالئما (جتميع اخملاطر أو
االدخار أو احلماية) واستجابة السياسات على نحو تناسبي
بالنظر إىل ما يتوافر على املستوى اخلاص .ويعرض الرسم
البياين  2جمموعة مبسطة من أدوات احلماية ضد اخلسائر
التي تنجم عن الصدمات احملتملة.
وتمثل الدائرة الداخلية يف قلب الرسم احلد األدنى من الدعم
املضمون والالزم لتغطية أشد اخلسائر الناجمة عن كوارث
املسببة ألكبر قدر من التكاليف االجتماعية — مثل االضطرابات
احملتملة التي تدفع األسر نحو الفقر— والتي ال توجد لها بدائل
قابلة لالستمرار أو فعالة يف السوق .ويف الوضع املثايل ،ولكن
ليس دائما ،يكون وقوع هذه األحداث نادرا نسبيا .ويمكن
التدخل لتغطية أحداث أكثر تكرارا وأقل خسائر — مثل التوترات
يف سوق العمل والتقاعد — ولكن مع جلب منافع اجتماعية
خارجية واضحة وكبيرة ،وإدراج عملية التدخل يف هذا البرنامج
الذي يقدم احلد األدنى من الدعم املضمون .ويف الدوائر الثالثة
املتبقية ،تتحول املسؤولية عن التمويل ورصد اخملصصات
بالتدريج بعيدا عن املوارد العامة اخلالصة وتتجه اخملصصات
نحو تمويل األسر أو األفراد واخملصصات يف السوق.

هل القفز ممكن؟

إن التغير التكنولوجي ،وهو أحد احملركات العاملية
لالضطرابات يف عامل العمل ،يتيح كذلك فرصا أمام
احلكومات ألن تبتعد عن سياسات حقبة الصناعة السائدة أو
القفز لتجاوزها ،وأن توفر للمواطنين واملقيمين وسيلة أكثر
فعالية القتسام اخملاطر.
وبرنامج الهند «التحويل املباشر للمنافع» ،وهو وسيلة
مبتكرة الستخدام التكنولوجيا الرقمية يف منح الدعم املباشر
من خالل احلسابات املصرفية ألفقر فئات السكان ،يعطي
مثاال قويا ملا يمكن أن يحدث بالفعل .ويف غانا ،ساهمت
برامج «األشغال العامة كثيفة العمالة» يف رقمنة املعامالت
الورقية وتوسعت يف استخدام آالت البصمة البيومترية .وكانت
النتيجة هي تقليص الوقت الذي يستغرقه أداء املدفوعات من
أربعة أشهر إىل أسبوع واحد.
ويستثمر البنك الدويل حاليا  15.1مليار دوالرا يف
نظم تقديم اخلدمات والتكنولوجيا ذات الصلة .وهناك
منصات مثل السجالت االجتماعية ،والبطاقات الشخصية،
وآليات أداء املدفوعات التي تمكن من الوصول إىل السكان
ملستبعدين .على سبيل املثال ،تستطيع حوايل  75ألف فتاة
ا ُ
وامرأة يف املناطق الريفية يف زامبيا اآلن أن يخترن بين
استالم املدفوعات بالوسائل الرقيمة عن طريق بنك أو من
خالل حساب يف حمفظة على الهاتف احملمول ،أو بطاقة
مدفوعة مقدما .ويف غرب إفريقيا ،توجد منصة أساسية
للبطاقات الشخصية تهدف إىل تغطية  100مليون نسمة على
مستوى املنطقة بحلول عام  .2028ويف إندونيسيا ،هناك
برنامج للتحويالت النقدية تستفيد منه حتى اآلن  10ماليين
أسرة فقيرة ،وهو آخذ يف االتساع ليغطي املناطق الشرقية
النائية من األرخبيل لتحقيق أهداف التنمية البشرية.

ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص ،ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﺿﻤﺎن اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻣﺘﻜﺮرة
ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﺘﻜﺮرة ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
أﻛﺒﺮ اﳋﺴﺎﺋﺮ
ﻧﺎدرة اﳊﺪوث ﻧﺴﺒﻴﺎ
أﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
أﺷﺪ ﺣﺎﻻت إﺧﻔﺎق اﻷﺳﻮاق

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎص
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮﻋﻲ
ﳏﺾ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎص
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﺮدي
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس
إﻟﺰاﻣﻲ
ﺿﻤﺎن اﳊﺪ
اﻷدﻧﻰ :ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻋﺎم ﳏﺾ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )أوﺳﻊ
اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ(

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) ،Packard and others (2018اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ونظرا حلتمية اعتماد نماذج جديدة على مستوى
السياسات ،تتمتع البلدان األقل دخال بميزة يف هذا اجملال،
فمحدودية التغطية الفعالة لسياسات عصر الصناعة القتسام
اخملاطر تعني وجود فرصة أكبر للقفز إىل نظام حماية
اجتماعية أحدث .وكما حدث يف حالة االتصاالت الهاتفية
واخلدمات املالية ،فإن التغطية احملدودة للنماذج املوروثة
جتعل اعتماد املناهج اجلديدة أسهل يف هذه البلدان.
وتمثل االستثمارات التي يقوم بها كثير من البلدان من
أجل تطوير القدرات والنظم لتحسين سبل حتديد األسر ،وتقييم
حمدودية الدخل والفقر ،وتسليم التحويالت النقدية بكفاءة
أعلى ،عوامل بالغة األهمية تمكن من حتويل األفكار املتعلقة
بالسياسات واملقترحة يف هذا املقال إىل واقع ممكن.
معا نستطيع أن نشكل مستقبل احلماية االجتماعية بطرق
تضمن حتقيق مكاسب واسعة للجميع ،ولألشد فقرا على
وجه اخلصوص.
ميشال روتكووسكي مدير أول يف إدارة املمارسات
العاملية للحماية االجتماعية والوظائف ،البنك الدويل.
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