مو جبا ت

احلماية
االجتماعية
املعممة
كل إنسان معرض لفترة من الضعف يف حياته

تضع

إيزابيل أورتيز

البلدان يف خمتلف أنحاء العامل
نصب أعينها هدف توفير احلماية
االجتماعية جلميع املواطنين
أو املقيمين على أراضيها ،وهي
تقوم بذلك بشكل عام من خالل مزيج من التأمينات
االجتماعية العامة واملساعدات االجتماعية .وتتضمن
احلماية االجتماعية ،أو الضمان االجتماعي ،منافع نقدية
وعينية ُت َق َّدم لألطفال واألمهات واألسر ،ودعما للمرضى
والعاطلين عن العمل ،ومعاشات تقاعد لكبار السن
واملعاقين .وال تقتصر برامج املنافع هذه على الفقراء؛ إذ
أن أي شخص قد يتعرض لإلصابة بمرض ،أو يفقد وظيفته،
أو ينجب طفال — واجلميع حتما يتقدمون يف العمر .وتدرك
احلكومات وجود احتياجات شاملة بين مواطنيها — مما
يعكس اخملاطر التي من املرجح أن يتعرض لها اجلميع مرة
واحدة على األقل يف حياتهم.
وعلى املستوى الدويل ،فإن «أهداف التنمية املستدامة»
التي وضعتها األمم املتحدة ،واعتمدها قادة العامل يف
(م َع َّممة)
 ،2015تلزم البلدان بتطبيق نظم حماية اجتماعية ُ
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للجميع تكون مالئمة على املستوى الوطني ،بما يف ذلك
وضع حدود دنيا لها ،للحد من الفقر ومنع الوقوع فيه.
ويؤكد هذا االلتزام االتفاق العاملي بشأن مد نطاق التأمين
االجتماعي وفق «توصية منظمة العمل الدولية بشأن
األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية» يف  ،2012التي
اعتمدها العاملون وأصحاب العمل واحلكومات من جميع
البلدان (راجع اإلطار).
ولكن برغم التقدم الكبير يف مد نطاق احلماية
االجتماعية يف أجزاء كثيرة من العامل ،فإن نسبة سكان
العامل املشمولين فعليا بمنفعة واحدة على األقل من منافع
احلماية االجتماعية ال تتجاوز  ،%45بينما النسبة الباقية
وهي  — %55أي  4مليارات نسمة — ال يتمتعون بأي
حماية (راجع الرسم البياين).
وتقترن الفجوات يف التغطية بالقصور الكبير الذي يشوب
االستثمار يف احلماية االجتماعية ،وال سيما يف إفريقيا
وآسيا والدول العربية .فاملنافع قليلة يف كثير من البلدان،
مما يعرض شعوبها للمخاطر .وعلى اجلانب اإليجابي،
يمضي كثير من البلدان متوسطة الدخل بخطى سريعة،

عصر انعدام األمن

وهناك عدد كبير من البلدان التي بلغت مستوى التغطية
امل َع َّممة أو أوشكت على بلوغه.
ُ
عنصر رئيسي يف
مة
م
ع
امل
واحلماية االجتماعية ُ َ َّ
ٌ
االستراتيجيات الوطنية لتشجيع التنمية البشرية ،وتعزيز
االستقرار السياسي ،وحتقيق النمو االحتوائي .ويتبين من
األدلة أنه باإلضافة إىل احلد من الفقر وعدم املساواة ،فإن
نظم احلماية االجتماعية جيدة التصميم التي تمنح منافع
كافية هي أيضا
• تسهم يف حتقيق النمو االحتوائي :فهي تزيد اإلنتاجية
وحتسن إمكانات توظيف العمالة بتعزيز رأس املال
البشري ،مما يزيد االستهالك والطلب يف السوق احمللية،
ويسهل حدوث حتول هيكلي يف االقتصاد.
• تعزز التنمية البشرية :فالتحويالت النقدية تسهل
احلصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية ،وتشجع
على زيادة معدالت االلتحاق بمراحل التعليم اخملتلفة،
وتدث خفضا يف معدالت تشغيل األطفال.
ُ
• حتمي السكان من اخلسائر الناجتة عن الصدمات:
مثل هبوط النشاط االقتصادي أو الكوارث الطبيعية.
• تبني االستقرار السياسي والسالم االجتماعي:
باحلد من التوترات االجتماعية والصراعات العنيفة.

احلذر من اإلصالحات قصيرة األجل

فهم سياسات احلماية االجتماعية اخملتلفة
امل َع َّممة من أهداف السياسات التي
احلماية االجتماعية ُ
ترتكز على التزامات عاملية مثل املادة  22من «اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان» التي تنص على أن «لكل شخص،
بوصفه عضوا يف اجملتمع ،حق يف الضمان االجتماعي»،
وااللتزامات الدولية األخرى ومنها معايير منظمة العمل
املستدام  ،3-1وهو جزء من جدول
الدولية ،وهدف التنمية ُ
أعمال األمم املتحدة .2030
وقد انطلقت الشراكة العاملية للحماية االجتماعية
امل َع َّممة ( )USP2030يف األمم املتحدة عام  ،2016بقيادة
ُ
جمموعة البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية لتعرض
امل َع َّممة للحماية
جتارب البلدان التي حققت نظام التغطية ُ
االجتماعية.
احلد األدنى من احلماية االجتماعية هو سياسة ومعيار
يتألفان من جمموعة حمددة على مستوى كل بلد من
ضمانات التأمينات االجتماعية األساسية التي ينبغي
أن تضمن ،كحد أدنى ،احلصول على الرعاية الصحية
الضرورية وتأمين الدخل األساسي على نحو ُم َع َّمم .وينبغي
أن تضمن كفاية املنافع التي يحصل عليها األطفال،
واألمهات وحديثو الوالدة ،والفقراء ،واملتعطلون عن العمل،
وكذلك املرضى واملعاقون وكبار السن ،من خالل مزيج من
التأمينات االجتماعية القائمة على املساهمات واملساعدات
االجتماعية التي ُت َم ِّولها الضرائب.
احلد األدنى املضمون من الدخل هو برنامج للمساعدة
االجتماعية يعتمد على قياس السعة املالية تطبقه عموما
البلدان التي تمر بمرحلة تقشف أو ضبط مايل .وهو ليس
ُم َع َّمما وإنما موجه للفقراء.

الرسم التوضيحيSHUTTERSTOCK/ROBERT ADRIAN HILLMAN :

برغم التقدم الكبير الذي حتقق يف توسيع نطاق تغطية
احلماية االجتماعية على مستوى العامل ،انتهج عدد من
البلدان سياسات لضبط أوضاع املالية العامة أو سياسات
تقشفية منذ عام  .2010وهذه العمليات قصيرة األجل
لتصحيح أوجه اإلنفاق العام ،بما فيها اإلنفاق على احلماية
االجتماعية ،غالبا ما تقوض جهود التنمية طويلة املدى .وهذا
أمر معروف يف البلدان مرتفعة الدخل التي قلصت جمموعة
من منافع الرعاية االجتماعية .فإىل جانب إصالحات سوق
العمل التي خفضت األجور وأضعفت قوة التفاوض اجلماعي،
أدت هذه التدابير إىل تراجع نسبة العمالة وأسهمت يف زيادة
الفقر .ويؤدي تراجع مستويات دخل األسرة إىل انخفاض
االستهالك احمللي وانخفاض الطلب ،مما يؤدي بدوره إىل
إبطاء االنتعاش االقتصادي.
ومع هذا ،فإن ضبط أوضاع املالية العامة يحدث كذلك
يف معظم االقتصادات النامية .فالكثير من احلكومات تنظر
يف تخفيض فاتورة األجور أو وضع حد أقصى لها وتطبيق
إصالحات يف نظم الرعاية الصحية واحلماية االجتماعية
دون أن تويل اهتماما كافيا آلثارها االجتماعية — بالعمل
مثال على توجيه النفقات إىل الفقراء بدال من توسيع نطاق
تغطية احلماية االجتماعية ليضم الطبقات املتوسطة .أما
اإلصالحات التي يكون وراءها هدف مايل فهي غالبا ما
تقلل الدعم والنفقات لألغراض االجتماعية التي تعود
بالنفع على غالبية السكان ،وتستبدلها بشبكة أمان ألفقر
فئات السكان ،وهي بذلك حترم الطبقات املتوسطة —
ُيشار إليها يف بعض األحيان «املتوسطة الضائعة» — من

نصيبها يف نتائج التنمية .ويف االقتصادات النامية ،حتصل
الطبقات املتوسطة على مستويات دخل متدنية للغاية ويجب
دعمها بسياسات تنموية خمتلفة ،منها توفير احلماية
االجتماعية الكافية.
ومن شأن األصوات التي تعالت مؤخرا تنادي بتخفيض
مساهمات أصحاب العمل يف نظام التأمينات االجتماعية،
وهو ما ُيعرف بضرائب العمل ،أو وضع حدود قصوى شديدة
االنخفاض للدخل القابل للتأمين ،أن تدمر نظم الضمان
االجتماعي بتقييد مواردها وجتريدها من قدرتها على
االستمرار ،ومن ثم زيادة الفقر وعدم املساواة .فالتأمينات

امل َع َّمم عبارة عن حتويل نقدي غير
الدخل األساسي ُ
مشروط جلميع السكان يف بلد ما (نوع من املساعدة
االجتماعية) .وتختلف االقتراحات اختالفا كبيرا من حيث
مستويات املنافع ،وآليات التمويل ،واملنافع واخلدمات التي
ُت َق َّدم ،وبالتايل فبعض االقتراحات بشأن الدخل األساسي
امل َع َّمم لها آثار اجتماعية إيجابية ،بينما يفضي غيرها
ُ
إىل تراجع مستوى الرعاية الصافية( .راجع باب «عودة إىل
امل َع َّمم؟» يف هذا العدد من
األسس :ما هو الدخل األساسي ُ
«جملة التمويل والتنمية»).
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ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺳﻮى  ٪٤٥ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ.
اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻌﺎﱂ

وانتقلت اخملاطر التي كانت تهدد النظام املايل إىل األفراد،
وساءت املراكز املالية كثيرا نظرا الرتفاع تكاليف هذا
التحول .وكثير من البلدان التي شرعت يف خصخصة نظم
معاشات التقاعد بدأت اآلن تتراجع عن هذه اإلصالحات.
وينبغي أن تكون برامج االدخار اخلاصة خيارا طوعيا
للقادرين على االدخار ،لكنها ال ينبغي أن حتل حمل
التأمينات االجتماعية العامة اإللزامية.

اﻷﻣﻬﺎت واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻮ اﻟﻮﻻدة
اﳌﻌﺎﻗﻮن إﻋﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ

اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﻣﻬﺎت واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻮ اﻟﻮﻻدة

مستقبل احلماية االجتماعية

اﳌﻌﺎﻗﻮن إﻋﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ*
اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ

اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل

أﻣﺮﻳﻜﺎ

اﻷﻣﻬﺎت واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻮ اﻟﻮﻻدة
اﳌﻌﺎﻗﻮن إﻋﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل*
اﻷﻣﻬﺎت واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻮ اﻟﻮﻻدة
اﳌﻌﺎﻗﻮن إﻋﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ

أوروﺑﺎ
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻣﻬﺎت واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻮ اﻟﻮﻻدة
اﳌﻌﺎﻗﻮن إﻋﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ

ﺻﻔﺮ

٢٠

٦٠

٤٠

٨٠

١٠٠

٪
اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ILOSTAT ،٢٠١٩-٢٠١٧
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻐﻄﻴــﺔ اﻟﺴــﻜﺎن ﺑﺎﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ :اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﺘــﻲ ﲢﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ
ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت أو ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت ،أو اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ واﺣــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻟﻠﻀﻤــﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ = * .ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

االجتماعية تضطلع بدور أساسي يف ضمان توفير مستويات
كافية من احلماية ويتعين تقويتها.
أما االعتماد على املدخرات الفردية فال يحقق حماية
ذات جدوى ملعظم الناس .وال تلتفت هذه االقتراحات
إىل جتارب خصخصة معاشات التقاعد ،املطبقة يف
نحو ثالثين بلدا ،ومل حتقق النتائج املتوقعة .وكان أداء
برامج اخلصخصة الكاملة أو اجلزئية قاصرا :فظل نطاق
التغطية ثابتا ،وانخفضت املنافع ،وتفاقم عدم املساواة
وو ِجد أن التكاليف اإلدارية مرتفعة للغاية.
بين اجلنسينُ ،
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امل َع َّممة جدول أعمال التنمية،
تتصدر احلماية االجتماعية ُ
نام على بناء نظم
بلد
مائة
ويعمل حاليا ما يزيد على
ٍ
احلماية االجتماعية وتوسيع نطاق منافعها بسرعة لتغطي
فئات جديدة من السكان .وعادة ما يتحقق توسيع نطاق
التغطية بتوفير التأمينات االجتماعية للقطاع غير الرسمي،
تدعمه املساعدات االجتماعية.
وبناء نظم حماية اجتماعية شاملة للجميع تعني أن
تكون قادرة على التكيف مع التغيرات الديمغرافية ،ومع
عامل العمل اآلخذ يف التطور ،ومع الهجرة ،واألوضاع
الهشة .وفيما يتعلق بالتغيرات الديمغرافية ،تخضع نظم
معاشات التقاعد العامة بصفة مستمرة لتعديالت معيارية
طفيفة ُيتوقع منها ،إذا كانت مصممة على نحوٍ جيد ،أن
حتقق التوازن بين العدالة واالستدامة املالية ،بما يضمن
حتقيق الهدف الرئيسي من نظم التقاعد ،وهو تأمين دخل
لألشخاص األكبر سنا.
ويجري كذلك تطويع نظم احلماية االجتماعية لتواكب
األشكال اجلديدة من توظيف العمالة .فالبلدان تعمل
على جتربة وسائل مبتكرة بشكل كبير ملد نطاق احلماية
االجتماعية كي تغطي العاملين يف االقتصاد غير الرسمي
وتسهل انتقالهم إىل االقتصاد الرسمي .فعلى سبيل املثال،
قام عدد من البلدان يف أمريكا الالتينية بمد نطاق التغطية
ليشمل عشرات اآلالف من املشروعات وأصحاب العمل احلر
من خالل دعم مقترن بآلية مبسطة للضرائب ومساهمات
الضمان االجتماعي ُيطلق عليها «مونوتاكس» (.)monotax
وخالصة القول أن من شأن نظم احلماية االجتماعية
امل َع َّممة ،بما فيها األرضيات ،أن تبلور شكل البلدان بقوة،
ُ
وأن تعزز رأس املال البشري واإلنتاجية ،وحتد من الفقر
وعدم املساواة ،وتسهم يف النمو االحتوائي ويف بناء السالم
االجتماعي .وبرغم بعض حاالت االنتكاس لفترات قصيرة
نتيجة ضبط املالية العامة وعدم كفاية اإلصالحات،
فإن البلدان تتقدم بسرعة نحو توسيع نطاق تغطية
الضمان االجتماعي ،وتقوية التأمينات االجتماعية العامة
واملساعدات االجتماعية .ويقوم كل من منظمة العمل الدولية
وشركاء التنمية اآلخرين بأدوار مهمة يف مساعدة البلدان
على أن جتعل هذا الهدف اإلنمائي حقيقة تشمل اجلميع.
إيزابيل أورتيز هي مدير إدارة احلماية االجتماعية يف
منظمة العمل الدولية.

