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 إضغط وعلق

. في األرجنتين تغييرات على مدى العقدين الماضيينشهد نظام الحماية اإلجتماعية 

، سادت خصخصة الضمان 1001-1002ومنذ بداية التسعينات وحتى أزمة عامي 

الصحية والتعليم لصالح  اإلجتماعي والتحول إلى الالمركزية في مجال الرعاية

حكومات األقاليم، في حين أن اإلجراءات التي تهدف إلى الحد من الفقر وإنتشاره 

وأخيرا، ". هيئة إجتماعية"التي جرت لتشكيل (والفاشلة)والمحاوالت  المتتابعة 

، بدأ نظام جديد في التبلور، وتضمنت سماته الريئسية تعزيز 1002إعتباراً من عام 

كمحرك لالمركزية في نظم الرعاية الصحية والتعليم، وتوحيد المبادرات  دور الدولة

وباإلضافة إلى ذلك، إستعادت الدولة سيطرتها على . الرامية إلى الحد من الفقر

صناديق المعاشات وأحرزت تقدما في تعميم األمن اإلجتماعي تدريجياً عن طريق 

ومع ذلك، . ئمة على اإلشتراكاتربط الركيزتين القائمة على اإلشتراكات وغير القا

لم تتمكن األرجنتين من تقوية المؤسسات اإلجتماعية لتعزيز التكامل القائم على 

 .تدابير من شأنها أن تكون ذات صلة وضرورية، على غرار التدابير الموصوفة

وقد شهد نظام الضمان اإلجتماعي أهم التغييرات خالل السنوات األخيرة حيث نفذت 

خطة إدراج المعاشات، مما ترتب عليه أن أصبح لدى األرجنتين حالياً األرجنتين 

يتلقى تسعة من أصل عشرة : أعلى معدل للتغطية بالمعاشات في أمريكا الالتينية

أفراد في سن التقاعد اآلن نوعاً من إستحقاقات المعاشات، مقارنة بنحو سبعة فقط من 

المتحدة اإلنمائي والمجلس برنامج األمم )أصل عشرة في منتصف التسعينيات 

 (.1020الوطني لتنسيق السياسات االجتماعية، 

 

وباإلضافة إلى ذلك، سيطرت الدولة على معاشات التقاعدية المدارة من صناديق 

كما ُوِضعَت (. 12..12القانون رقم )خاصة، ُمنهيةً بذلك نظام الرسملة الفردية 

لصناديق المعاشات ( السنةمرتين في )قواعد تنص على إجرء تحديثات دورية 

، وإن كانت ال تزال بعيدة عن تلبية الحد األدنى من (22..12القانون رقم )والتقاعد 

وزاد عدد المعاشات غير القائمة على اإلشتراكات . إحتياجات السكان كبار السن

زيادة كبيرة ليس فقط نتيجة لتحسن إدارة تسريع اإلجراءات، ولكن أيضا ألن منح 

ً للخطر هذه المعا وأخيراً، أدى إنشاء (. 2أنظر الشكل )شات يفي بحٍق كان ُمعرضا

 .، إلى إحراز تقدم في ربط ركيزتي الضمان اإلجتماعيالبدل الشامل لكل طفل

 

بوصفه الركيزة الثالثة من نظام مخصصات  البدل الشامل لكل طفلوقد تم إدراج 

، بهدف تلبية إحتياجات صغار السن في فئات األسر (2201المرسوم رقم )األسرة 

، وصلت نسبة التغطية 1021وفي عام . التي لم تشملها مظلة الحماية في السابق

بالضمان اإلجتماعي القائم اإلشتراكات وغير على اإلشتراكات لألطفال والمراهقين 

في المائة من األطفال  22وحاليا ( 1022داناني وهينتز، )في المائة  .4حو ن

لم يسبق لهم تلقي مساعدات  البدل الشامل لكل طفلوالمراهقين الذين يغطيهم اآلن 

وزارة العمل والتوظيف والضمان االجتماعي، )إجتماعية في شكل تحويالت نقدية 

1002.) 

 

إال أنها تفتقر إلى ( والضروري)تجاه الصحيح ورغم أن هذه التغييرات تتجه في اإل

إستراتيجية إقتصادية وسياسية دقيقة لدعمها، والتي كان من شأنها أن تساعد على 

تعزيز كل اإلصالحات، وخاصة بمجرد وضع نظام متماسك جديد للسياسة 

ً من . اإلجتماعية وهذا اإلفتقار إلى وجود اإلستراتيجية يُخِلف وراءه عجزاً هيكليا

يث قدرات الدولة وإعطاء األولوية للمشاكل األساسية، وإختيار مسارات العمل ح

الموضوعية، وضمان تنفيذ اإلصالحات بنجاح لتوسيع نطاق الحقوق والحد من أوجه 

وفي ضوء التفاوتات بين األقاليم التي ال تزال قائمة في البالد، تعتبر هذه . الالمساواة

المستوى الوطني بل أيضا المستويات الحكومية  مهمة متروكة ليس فقط للدولة على

 .األخرى

سنة أو أقل الذين  11سنة فأكثر، وصغار السن  56كبار السن نسبة : 1الشكل 

 ( سنوات ُمختارة)يغطيهم نظام الضمان االجتماعي 

 

 

 (1022)داناني وهينتز : المصدر

البيانات صغار  ، في حين أن1021و  1002تم أخذ البيانات كبار السن من : مالحظة

 .1021و  1002السن من عامي 
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