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  التقرير العالمي األول لمنظمة العمل الدولية بشأن األمن االجتماعي

  ئبا في عدد كبير من المناطقيلعب األمن االجتماعي دورا أساسيا في زمن األزمات لكنّه ال يزال غا

 يظهر التقرير الجديد الصادر عن منظمة العمل الدولية الدور األساسي لألمن – )د.ع.أخبار م(بيروت 
االجتماعي في التخفيف من أثر األزمات االقتصادية الحالية والسابقة على المجتمع لكنّه يبين من ناحية 

   .في أغلب مناطق العالم ال سيما في البلدان المنخفضة الدخلأخرى غياب التغطية االجتماعية األساسية 

تأمين التغطية في : ٢٠١١-٢٠١٠التقرير العالمي لألمن االجتماعي "ويعتبر التقرير الصادر بعنوان 
 اإلصدار األول من سلسلة تقارير من المقرر إصدارها كّل عامين ويرصد الثغرات "وقت األزمة وما بعده

ة الخدمة صول إلى برامج األمن االجتماعي في مجاالت العناية الصحية وتعويضات نهايفي عملية الو
كما يلحظ التقرير عدم إتاحة الوصول الفعلي إلى برامج الحماية . إعانة البطالةوالمساعدة االجتماعية و

  .االجتماعية الشاملة أمام أغلبية السكّان في سن العمل وأسرهم في العالم

ساهمت األزمة الحالية في تسليط الضوء "مل الدولية السيد خوان سومافيا  العام لمنظمة العوبحسب المدير
ولهذا السبب نؤيد استحداث قاعدة لألمن . على أهمية توفير برامج إعانة لألمن االجتماعي للجميع

 الملح أكثر من أي ومن ناحية أخرى يظهر التقرير أنّه أصبح من. االجتماعي والحماية االجتماعية العالمية
وقت مضى استحداث برامج مالئمة للحماية االجتماعية للجميع بناء على قاعدة أساسية للحماية االجتماعية 

  ."التابع لمنظمة العمل الدوليةالعالمي لفرص العمل ميثاق الوذلك وفقًا لما يدعو إليه 

 األمن االجتماعي في زمن األزمات بما فيه وفي هذا اإلطار يتطرق التقرير إلى أهمية الدور الذي يلعبه
ومن شأن برامج األمن " كمصدر استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي ال غنى عنه"دوره الحالي 

االجتماعي أن تساهم في تأمين مصادر دخل جديدة وفي استقرار إجمالي الطلب من دون التأثير سلبا على 
  .النمو االقتصادي

عمل الدولية تحذّر من إيقاف برامج األمن االجتماعي في إطار عملية ضبط بيد أن دراسة منظمة ال
األعمال المالية لمواجهة ارتفاع العجز والدين العام فقد ال يهدد ذلك المستفيدين من برامج األمن 
االجتماعي وبالتالي معايير عيش شريحة كبيرة من السكان وحسب بل قد يساهم في إبطاء أو تأجيل 

  .االقتصادي الكامل من خالل تداعياته على إجمالي الطلباالنتعاش 

  :من بين ما خلُص إليه التقرير

مع األخذ بعين االعتبار نسبة األفراد غير الناشطين اقتصاديا، يتاح الوصول الفعلي إلى برامج  •
 . م بالمائة فقط من السكان في سن العمل في العال٢٠الحماية االجتماعية الشاملة لما يقارب ال



 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي لبرامج األمن االجتماعي بيد ١٧.٢يتم تخصيص ما يعادل ال •
 .أن هذه النسبة من النفقات تنحصر على البلدان المرتفعة الدخل

 بالمائة من السكان في سن العمل عالميا بالتغطية القانونية لخطط المساهمة ٤٠يتمتّع ما يقارب ال •
وفي أمريكا الشمالية وأوروبا، تتضاعف هذه النسبة في حين يتمتّع أقّل من . خوخةفي ضمان الشي

أما التغطية الفعلية فهي أكثر انحصارا .  ثلث السكان في سن العمل في أفريقيا بالتغطية القانونية
 ٥همة لبكثير من التغطية القانونية ففي أفريقيا جنوب الصحراء تتُاح التغطية الفعلية لبرامج المسا

 بالمائة في آسيا والشرق ٢٠بالمائة فقط من السكان في سن العمل في حين تصل النسبة إلى
 .األوسط وشمال أفريقيا

 وما فوق نوعا من ٦٥ بالمائة من السكان في سن ال٧٥في البلدان ذات الدخل المرتفع، يتسلّم  •
 في البلدان ذات الدخل  بالمائة٢٠تعويضات نهاية الخدمة في حين تنخفض هذه النسبة إلى 

 . المنخفض

 المشمولة ١٨٤ بالمائة فقط من الدول ال٤٢تتوفّر الخطط القانونية لألمن االجتماعي والبطالة في  •
 .بالتقرير وغالبا ما تكتفي بتغطية تغطّي أقلية من القوى العاملة فيها

المالي الخاص ما يعادل خمس في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تُشكّل مصادر التمويل  •
 بالمائة في خمسة بلدان هي أستراليا وكندا وهولندا والمملكة ٢٠دخل التقاعد في حين تبلغ نسبتها 

النمسا  بالمائة في ٥ومن ناحية أخرى تنخفض هذه النسبة إلى . المتحدة والواليات المتحدة
 .والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وسلوفاكيا

 ٣٠ التأمين على الحوادث في مقر العمل وعلى األمراض المتعلّقة بالعمل ألقّل من يتم ضمان •
بالمائة من السكان في سن العمل في العالم ولكن تتفاوت التغطية القانونية بشكل كبير وفقًا 

 .للمناطق

الريفية  بالمائة من النساء في المناطق ٣٥في البلدان ذات الدخل المنخفض، تتمتّع ما ال يزيد عن  •
بفرصة الوصول إلى خدمات الصحة المهنية في حين تصل نسبة الوصول إلى هذه الخدمات في 

 بالمائة ولكن ال تزال هذه النسبة أقّل بما يزيد عن عشرين ٧٠المناطق المدنية إلى ما يقارب ال
 .نقطة مئوية مقارنة مع نسبة الوصول في الدول المرتفعة الدخل

  
لى اعتبار برامج خطط البطالة والمساعدة االجتماعية واألشغال العامة الحسنة كما خلُصت الدراسة إ

التصميم قادرةًَ على تالفي استمرار البطالة الطويلة األمد وعلى المساعدة في تسريع االنتعاش من أزمة 
ة وبحسب التقرير، تُعتبر خطط تأمين البطالة أكثر إجراءات الحماي. الركود االقتصادي بشكل فعال

 ت عنهافّراحيث توبلد  ١٨٤ بلدا فقط من بين ٦٤ سعت ولكن. االجتماعية شيوعا لالستجابة لألزمة
  .المعلومات المطلوبة إلى تطبيق خطط البطالة المماثلة عند بداية األزمة

  
الدخل وفي هذا اإلطار يظهر التقرير أن االستجابة األكثر شيوعا لألزمة االقتصادية في البلدان المرتفعة 

وفي البلدان ذات الدخل المتوسط، بادرت االستجابة العامة إلى . كانت تعديل خطط البطالة القائمة سابقًا



وخطط التحويالت النقدية كبرنامج منح األسرة في ) كما في الفلبين مثالً(توسيع خطط البطالة العامة 
ي جنوب أفريقيا أو خطط معاشات البرازيل وبرنامج الفرص في المكسيك وبرنامج المنح االجتماعي ف

  .التقاعد الشاملة في بلدان كنامبيا والنيبال
  

تُتيح أنظمة الحماية "وبحسب مدير دائرة الحماية االجتماعية في منظمة العمل الدولية، السيد مايكل كيشون 
 من الفجوات االجتماعية غير المساهمة الفرصة ال للتخفيف من حدة الفقر وحسب بل أيضا لسد عدد كبير

وفي ظّل وجود عالقة وثيقة ما بين مستويات الدخل من جهة وكمية المصادر . المذكورة في التقرير
المسخّرة في برامج األمن االجتماعي من جهة أخرى ال يزال مجاالُ ماليا وسياسيا متاحا أمام الدول 

  ." األمن االجتماعي الخاص بهمالمنخفضة الدخل التخاذ القرارات المتعلقة بتحديد حجم ونوع نظام
  

ويوضح التقرير أخيرا ضرورة أقلمة خطط األمن االجتماعي مع العبر المستخلصة من األزمات 
: ا للتقريرووفقً. االقتصادية والمعايير المتعددة كارتفاع متوسط العمر والمحافظة على أمن الدخل المناسب

تياطي التقاعد في إبراز هشاشة مستويات معاشات التقاعد ساهمت األزمة وما تأتّى عنها من خسائر في اح"
  ".ة وغيره من التقلبات االقتصاديةوبالتالي هشاشة أمن دخل الشيخوخة في وجه تراجع أداء األسواق المالي

  
 -٢٠١٠ومن جهة أخرى نشرت منظمة العمل الدولية باإلضافة إلى تقرير األمن االجتماعي العالمي للعام 

". دليل لمواجهة التحديات والخيارات: سيع رقعة األمن االجتماعي للجميعتو"جديدا بعنوان  إصدارا ٢٠١١
 صفحة إطارا سياسيا إلرساء األمن االجتماعي المناسب ١٤٠وتتيح هذه الدراسة الموازية الممتدة على 

. ل في كّل أنحاء العالمللجميع كما تتضمن الدراسة خالصةً تحليليةًُ آلخر السياسات المعتمدة في هذا المجا
وفي هذا اإلطار يخلص التقرير إلى إمكانية إرساء مستوى معين من األمن االجتماعي في أية بقعة من 
العالم إذا ما توفّرت اإلرادة السياسية بما أن توسيع نطاق األمن االجتماعي ليطال السكان المحتاجين 

  .يضفي أثرا اجتماعيا واقتصاديا إيجابيا
  


