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 في تقديمه لهذه المراجعة كتب محرر الموقع ما يلي:

 
بااارامت الحماياااة ايجتما ياااة فاااي  التأأأأمين االجتمأأأاعي، والعمأأأل غيأأأر الرسأأأمي، وأسأأأواق العمأأألعاااالت كتااااب ي

ط فااااي محاااااويت المن قااااة لتااااوفير شاااابكة أمااااان ركااااى  لاااا  أمريكااااا الالتينيااااة وي أحااااد أكلاااار القاااااايا حلحاحااااا
كتاااب ي المشااااركة فاااي الق اااا  الر ااامي  ي تشاااجع  لااا  حذا كانااات البااارامت ايجتما ياااة وفيماااا لموا نيهاااا: 

 اتأن األدلاااة الموااااحة فاااي باااذا الكتااااب  ااايكون لهاااا للاااار مهماااة  لااا  ت اااوير ال يا اااخلن كاااريس مااااكال
 عالم  ل  م توى ال

 
 

 تعهااادحكوماااة محافعاااة  لااا  خل ياااة ل 1فاااي ااااوا انتخااااب الشاااعب البري ااااني مااا خراط 
مليااااار جنيااااه ح ااااترليني ماااان ميىانيااااة الر ايااااة  12قاااااي باااافجراا تخ ياااااات بقيمااااة ي

ايجتما يااااةن فاااافن األ ااااحلة التااااي ا ااااتحوذت  لاااا  ابتمامنااااا منااااذ ح النهااااا بااااي كي يااااة 
ح ااااب تكل اااة باااذه التخ يااااات   حن الخ ااا  التاااي مااان الم تااار  أن تحماااي ميىانياااة 

 نااااارب أننااااا بي وبعاااا  مىايااااا المعاشااااات تعناااا NHSالخاااادمات الصااااحية الو نيااااة 

ط بأ اااداس حاااول الترتيباااات   Iain 2 ااامي -خرج بهاااا حياااان دانكااااني  ااايتاااالأخما اااا
Duncan-Smith تعهدتحقيق بذا الووىارة العمل والمعاشات ل  

 
 ااااالمي ذات  ااااابع للحمايااااة ايجتما يااااة بااااي  رتيباااااتالمناقشااااات حااااول بااااذه التحن 

، وأسأأأأأواق الرسأأأأأميغيأأأأأر والعمأأأأأل التأأأأأأمين االجتمأأأأأاعي، وياااااأتي كتااااااب   ومعقااااادة 
تااام تحرياااره مااان قبااال الاااذ   ،العمأأأل: كي يأأأة امايأأأة العمأأأال أئفأأأاة   أأأ  و أأأا   جيأأأ  

                                                 
 التي فاى فيها حىب المحافعين باألغلبية  2015أيار/مايو  7في المملكة المتحدة بتاريخ  ةاإلشارة بي لالنتخابات البرلماني 1
وفي  هده تم ح الق النعام الجديد للمنافع ايجتما ية لتحل محل منافع ال  ولةن    2016-2010كان وىيراط للعمل والمعاشات لل ترة  2

ن والتذمر وللار اجتما ية جّمة با   وترافق ت بيقه بالعديد من المشاكلوال كنن ود م الدخلن ومخصصات للباحلين  ن العمل وغير
 https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Creditلتكوين صورة  امة راجع:   ولم يكتمل الت بيق حت  اآلن 

https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2015/06/19/book-review-social-insurance-informality-and-labor-markets-how-to-protect-workers-while-creating-good-jobs/
https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2015/06/19/book-review-social-insurance-informality-and-labor-markets-how-to-protect-workers-while-creating-good-jobs/
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Credit
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قاايّم ن لتماا ل ين ماان معهااد درا ااة العماالن بنااب التنميااة للبلاادان األمريكيااة والبنااب الاادولي
 المختل ة لتوفير الحماية ايجتما ية للعمال في أمريكا الالتينية  يا ات ال
 

ط ماااع األ اااارات األكاديمياااة مااان حيااا  األ اااالوب  لقاااد جااااا تاااأليت بااااذا الكتااااب مت اااقا
مختلااات البااارامت ايجتما ياااة فاااي جمياااع لوالمنهجياااةن وباااو تتاااويت لج ماااال التجريبياااة 

أنحااااا المن قاااة   وتشااامل الحماياااة ايجتما ياااة التاااأمين ايجتماااا ين الاااذ  يركاااى  لااا  
ر ال ااااانن واإل اقااااااةن والمعاشااااااات كبااااااامنااااااافع المناااااافع الم ااااااتحقة  نااااااد الب الاااااةن و

التقا دياااةن والر اياااة الصاااحيةن كماااا يشااامل الم اااا دة ايجتما ياااة للعماااالن التاااي تعمااال 
ى الكتااااب  لااا  كيااات  لااا  وجاااه الخصاااو ن يرّكاااو مناااه    لااا  تقليااال ال قااار والحااادّ 

 "العمااال الر ااامي"لالنخااارا  فاااي يمكااان للبااارامت ايجتما ياااة تشاااويه أو تقليااال الحاااوافى 
‘formal work’"ن وبالتاااااالي ىياااااادة الق اااااا  "غيااااار الر ااااامي ‘informal’ 

sector  

 
  م للاااار التاااأمين ايجتماااا ي  لااا  أ اااواق العمااال يقياااتاألول مااان الكتااااب يتنااااول الق ااام 

للاااامان  ىت أمريكاااا الالتينياااة بر ياااة ب اااماركيةمناااذ لاللينياااات القااارن العشااارينن تمي ااا
ايجتمااااا ي حياااا  يقتصاااار الوصااااول حلاااا  الحمايااااة ايجتما يااااة  لاااا  األفااااراد الااااذين 

العماااال فاااي باااذا م اااابمة ا اااتند الاااامان ايجتماااا ي حلااا  و  ي اااابمون فاااي النعاااام 
الحمايااااة وا تماااااداط  لاااا  ذلااااب يجااااب ك ااااب  النعااااام ماااان خااااالل العماااال الر اااامي  

النعااااام وبااااذا    ]ماااان خااااالل ت ااااديد ايشااااتراكات فااااي صااااندوق الحمايااااة  ايجتما يااااة
)ال صاال  Bosch et alبااوو وىمااالاه  ي اابب مشااكلة ألمريكااا الالتينيااةن كمااا يحااع

غيااار يعمااال بشاااكل فاااي المتو ااا   حذ أن واحاااداط مااان ألناااين مااان العماااال فاااي المن قاااة( 4

ملين فااااي ممولااااة ماااان قباااال العااااافااااي الصااااندوق ر اااامين ممااااا يعنااااي أن الم ااااابمات 
 الق ا  الر مي 

 
النقاااد وباااذا   ب اااماركي النقاااد باااذا النماااوذج تتركاااى  لااا  لكتااااب حن ال كااارة األ ا اااية ل

 بي ااارج ]ولااايم  النجاحاااات التاااي حققهاااا تقريااار ناااد مقارناااة باااذا النماااوذج ماااع صاااحي ن 
Beveridge  ط  ااااااأ ل شاااااك    ذوالااااا 1942فاااااي بري انياااااا فاااااي  اااااام دولاااااة الرفااااااه ل ا

ن ملااااال الصاااااحة specific benefits محاااااددةمناااااافع أن أكاااااد   لااااا  ايجتماااااا ين و

بشاااكل أ ا اااي حلااا  أن يشاااير الكتااااب و والمعاشااااتن يجاااب أن تكاااون متاحاااة للجمياااع  
وا ااعة ماان  ااكان أمريكااا الالتينيااة ب ااابب  لاام يشاامل فحاااتالحمايااة ايجتما يااة غ اااا 

فاااي خ ابناااا قاااد تكمااان اإلشاااكالية الكبااارى  باااروى العمااال غيااار الر ااامي فاااي المن قاااة  
بااااين الحمايااااة ايجتما يااااة والعمالااااة الر ااااميةن فااااي الاااارب  المعاصاااار غياااار الماااادروس 

" و "غيااااار م اااااتحقحاااااول "ال حجاااااتألناااااه بمجااااارد ربااااا  العمااااال بالحماياااااةن تبااااادأ ال
وبالتاااالين فااافن أحاااد األبااادات الرحي اااية   فاااي العهاااور للحماياااة ايجتما ياااة م اااتحق" ال
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فاااي بعااا  باااي م بقاااة و –الحماياااة  تو ااايع ن ااااقللكتااااب باااو تحليااال مااادى حمكانياااة 
  صندوق الحماية ليشمل الق ا  غير الر مي الذ  ي ي ابم في -الحايت 

 
تجريبياااة باااارىة كتبهاااا مارياااانو باااوون  ةدرا اااالاااذ  ياااام ال صااال الراباااعن ي اااتعر  

 Mariano Bosch, M. Belén Cobacho م  بيلااين كوباشااو وكااارمن باااغيى
and Carmen Pagésالشاااعبي" التاااأمين تن ياااذ برناااامت " ن‘Seguro Popular’ 

: برناااامت اجتماااا ي يهااادت حلاا  تاااوفير الر اياااة الصاااحية 2003فااي المك ااايب فاااي  ااام 

 اااتهدت يالمك ااايبن فاااي  ملياااون شاااخ  غيااار مااا من  لااايهم 50بأ اااعار معقولاااة حلااا  

ط أ ا فاااي باااذا التاااأمين لكااان األكلااار حلاااارة لالنتبااااه   التغ ياااة الصاااحية الشااااملة تاااوفير   اااا
ل العاااابا المااااالي  لاااا  اإلن اااااق بااااو أنااااه  لاااا  الاااارغم ماااان أن البرنااااامت قل ااااالشااااعبي 

الصاااحي ماااع ىياااادة الماااوارد فاااي باااذا الق اااا ن حي أن بنااااب القليااال مااان األدلاااة  لااا  
حناااه قاااد يكاااون مااان  ننوفاااي الواقاااعن يقاااول الم ل ااا تح ااان النتااااحت الصاااحية لجفاااراد  
]التااأمين الشااعبي  بأنااه  اايلبت رغاام ذلااب ففنااه  هتن لكنااال ااابق ألوانااه أن تتحقااق النتاااح

  مل مهم 
 

باااي أنهاااا تاااأمين الشاااعبي غيااار المقصاااودة للححااادى النتااااحت باإلااااافة حلااا  ذلااابن فااافن 
تجعااال العمااال غيااار الر ااامي أكلااار جاذبياااةن حيااا  يحصااال العماااال غيااار الر اااميين فاااي 

المقدمااااة ماااان المك اااايب اآلن  لاااا  الر ايااااة الصااااحية بغاااا  النعاااار  اااان الم ااااابمات 
]أ  بغاااا  النعاااار  اااان كااااونهم  مااااال ر ااااميين أو غياااار  خااااالل واااااعهم الااااوعي ي

باااذه النتيجاااة مقلقاااةن حي باااأن ملااال  لااا  الااارغم مااان أن المااا ل ين يناقشاااون و   ر اااميين 
أن المااارا يت ااااال  ماااا حذا كاااان الهااادت مااان الر اياااة الصاااحية الشااااملة باااو اااامان 

القاااادرة اإلنتاجيااااة فااااي ايقتصاااااد  الح اااااع  لاااا  ن باااااألحرىنبااااو رفابيااااة األفااااراد أو
 الر مي 

 
الر اياااة الصاااحية  ’unbundled‘أناااه لاااو تااام  ت كياااب ة المحاّجااايمكااان ىياااادة  لااا  ذلاااب 

  ااااةغياااار م يتصااااب  وبالتاااالي  -الحماياااة ايجتما يااااة األخاااارى أشااااكال ماااان وفصااالها 
depoliticised -  اااوت فااافن فقااادان المناااافع األخااارى نتيجاااة للعمااال غيااار الر ااامي 

ومااان النقاااا  التاااي ألارباااا الم ل اااون فاااي الكتااااب أن التاااأمين  لااان يكاااون مشاااكلة كبيااارة  
 ن(’a ‘menu ايجتماااا ي قاااد يخااادم األفاااراد  لااا  أفاااال وجاااه حذا اختااااروا )"قاحماااة"

قصاااوى بالن ااابة لهااامن باااديط مااان تجميعهاااا القيماااة الالحماياااة ذات أشاااكال مجمو اااة مااان 
ط م الصااااحية فااااي المك اااايب  تتصاااادر بااااذه يباااادو أن الر اياااة و  فااااي حىمااااة واحاااادة عاااا

 القاحمة 
 

 ااة لل اارق التااي يمكاان تموياال باارامت التااأمين ايجتمااا ي ينتهااي الكتاااب ب صااول مكرّ 
تو اااايع ن اااااق الحمايااااة ايجتما يااااة ن حصااااب  ر ااااالة الكتاااااب أوااااا : توبنااااا   بهااااا 



 مصباح كامل: أ وراق يف التأ مني

 
 

 

 

 
 4من  4صفحة     

 

ل حااااات ال ااااكان غياااار الر اااامية وغياااار المشااااتركة فااااي صااااندوق الحمايااااة فااااي أمريكااااا 
ط  ت بياااقلل كلااار فعالياااة وقاااابالط و األالالتينياااة بااا باااال بعن بنااااب     لااا  حاااد  اااواا مالياااا

مااان فناااه نعاااام وماااع ذلااابن ف اختالفاااات فاااي ال اااياق ال يا اااي وايقتصااااد  لكااال دولاااة  
  ت بيقه الممكن

 
تموياااال بااااو أحااااد التغيياااارات الرحي ااااية التااااي يمكاااان القيااااام بهااااان  لاااا   اااابيل الملااااالن 

مااان الااااراحب  ( باااديط VATالقيماااة المااااافة ) الحماياااة ايجتما ياااة مااان خاااالل ااااريبة

ي ال صاااول األخيااارة ال ااارق المختل اااة م الم ل اااون فاااويقااايّ الم روااااة  لااا  الرواتااابن 
ينبغاااي أن تكاااون حماياااة األشاااخا ن    باااذا التمويااالتحقياااق التاااي يمكااان مااان خاللهاااا 

وجاااود أ  نعاااام   لّاااةر ااامين الأو غيااار يعملاااون فاااي الق اااا  الر ااامي  وا اااواا أكاااان
ط فاااي الكتاااابة تاااعلّاااال هباااذ  لااا  الااارغم مااان أنو  للر اياااة ايجتما ياااة  كاااان ن رد اااامنيا

 المعيارية لهذه التغييرات الحجت براى  مل المىيد إلباإلمكان 
 

لتركياااى حتااا  ل حن ال بيعاااة اإلشاااكالية التاااي يتاااامنها  ناااوان الكتااااب ي تصاااب  محاااالط 
]الاااذ  يااارد ذكرباااا فاااي  ؟’good jobs‘ الجيااادة"   ماااا باااي "الوعااااحت 376الصااا حة 

مناقشاااة باااذا الم هاااوم فقااا  بقااادر تعلقاااه با تباااارات جااااات  العناااوان اللاااانو  للكتااااب   
مااان غيااار العااادل أن يتحمااال العماااال الر اااميون أناااه " حيااا  يعتبااار ك اااااة"الم ااااواة وال

ط  ط غيااار متنا اااب  بحاااا عتبااارون لاااذلبن يبااادو أن المااا ل ين ي العاماااة  مناااافع فاااي تمويااال ال ا
 لتمكااينبااذا أماار مهاام حن فااي الواقااعن   ر اامية الوعاااحت  لاا  أنهااا الالوعاااحت الجياادة 

كياات يمكاان فهاام  :يت اااال الماارااألفااراد ماان الوصااول حلاا  الحمايااة ايجتما يااةن لكاان 
  في ح ار م ابيمي أفالالوعاحت الجيدة 

 
 اتبامااة  لاا  ت ااوير ال يا اا اط للااار ااتكون لهااا فااي بااذا الكتاااب عرواااة ألدلااة المحن ا

ينبغااااي اإلشااااادة بااااالم ل ين    لاااا  م ااااتوى العااااالم ]فااااي مجااااال الحمايااااة ايجتما يااااة  
واألبااام مااان ذلااابن   ب ريقاااة تقنياااة متقدماااة وحبراىباااا  لااا  تقاااديم باااذه األفكاااار البديلاااة 

المالياااين مااان األفاااراد الااااع اا والمهمشاااين فااافن  –تن ياااذ الالعناياااة ومرا ااااة ماااع  -أناااه 
 ملهااام ى مااان نعاااام الحماياااة ايجتما ياااة الاااذ  ي يميّاااقاااد ينت عاااون يكاااا الالتينياااة فاااي أمر

  ملهم المتصور لر مية  ل  أ اس الشكل 
 
 
 اااتخدام  الاااب دكتاااوراه بجامعاااة ليااادى فاااي مركاااى  القاااات اي Chris McLachlan خلنكاااريس مااااكال* 

الهيكلااااة فااااي صاااانا ة ال ااااويذن مااااع  مليااااات ح ااااادة  لاااا  بحاااا  الاااادكتوراه ينصااااب   والتغيياااار   وايبتكااااار
 التركيى بشكل خا   ل  كي ية تخ يت الم   ات للتأليرات ال لبية ل قدان الوعي ة 

 
 ** كاتب في قاايا التأمين 


