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كانت الكثير من اإلنجازات االجتماعية االقتصادية اإلسرائيلية مذهلة .استوعبت إسرائيل،

وهي دولة فتية ،تدفقات هائلة من المهاجرين وتصدت للتهديدات األمنية المستمرة ،وقد
نجحت في تطوير اقتصاد متقدم تقنيًا ونشط ومنفتح اتسم بمعدالت عالية من النمو
االقتصادي .وتجلّت مواطن القوة تلك بوضوح خالل التراجع العالمي األخير ،حيث فاق أداء

االقتصاد اإلسرائيلي تقريبًا جميع الدول المتقدمة األخرى.

ومع ذلك؛ تواجه إسرائيل تغيرات اقتصادية واجتماعية جوهرية ،البعض منها

لصناع السياسات وقد دفعت هذه التغيرات مؤخرًا بموجة كبيرة من االضطراب
معروف
ّ

االجتماعي .تشمل هذه التحديات التفاوت بين السكان في القدرة على المشاركة في
النمو االقتصادي واالستفادة منه ،وارتفاع تكاليف المعيشة ،والتساؤالت التي يطرحها

العامة بشأن قدرة الحكومة على معالجة هذه التحديات .لم تضع الحكومة ،التي تواجه
تحديات وجودية رئيسية عبر تاريخ إسرائيل ،بانتظام االستجابات االستراتيجية للمشكالت

ومنسقا وطويل المدى.
إجراء سياسيًا
التي تتطلب
ً
ً

طلب المجلس االقتصادي الوطني ووزارة المالية اإلسرائيلية من مؤسسة ،RAND

وهي مؤسسة أبحاث سياسية عالمية ،مساعدة فرقة عمل مختارة من كبار المسؤولين

الحكوميين في وضع الوسائل التي يمكن من خاللها أن تعزز إسرائيل قدرتها على تطبيق

التفكير االستراتيجي في وضع سياسات الحكومة وخاصة في ضوء المناخ االجتماعي

االقتصادي .وقد طلبت الجهتان منا توفير مجموعة من المدخالت بشأن هذه األمور مثل
طبيعة التخطيط االستراتيجي في الحكومة؛ وقضايا القياس والتقييم؛ وطرق وأساليب

هج والمؤسسات
وضع الخطة االستراتيجية والتقييم االستراتيجي؛ ومصادر البيانات والنُ ُ

المناسبة لتعزيز قدرات التقييم االستراتيجي؛ والمقارنات مع الممارسات في البلدان
األخرى .يناقش منشور آخر (شاتز وآخرون )2015 ،المؤسسات والعمليات.
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المنظور التحليلي االستراتيجي واالستراتيجيات االجتماعية االقتصادية طويلة المدى إلسرائيل

مزيدا من التفاصيل عن ثالثة مدخالت إضافية تقدمها
تعرض هذه الدراسة
ً
مؤسسة  RANDلفرقة العمل ،وهي :دور المنظور التحليلي االستراتيجي كجزء من

عملية تخطيط السياسات في إسرائيل ،وتحديات تحديد األهداف االجتماعية السياسية

المالئمة لرؤية أساسية ،وكيفية تطبيق منظور تحليلي استراتيجي ،باستخدام مشكلة
على سبيل المثال (شيخوخة السكان في إسرائيل) التي تجاوزت األفق الزمنية القصيرة

والطويلة المدى ،باإلضافة إلى مسؤوليات الكثير من الوزارات .يكمن هدفنا في تقديم
وثيقة موجزة لصناع السياسات والموظفين ترصد بعض آليات تقديم المنظور التحليلي

تطبيقا توضيحيًا.
االستراتيجي الستراتيجية اجتماعية اقتصادية وتقدم
ً
يرعى المجلس االقتصادي الوطني الكائن في مقر رئيس الوزراء ووزارة المالية هذا
البحث .من المفترض أن تحظى هذه الدراسة باهتمام الرأي العام اإلسرائيلي بوجه عام

والمسؤولين الحكوميين في إسرائيل المنوطين بوضع السياسات ،والباحثين ،وغيرهم من
المهتمين باالستراتيجية والحوكمة النسبية.

قسم القوى العاملة والسكان بمؤسسة  RANDوبرنامج
مؤسسة  RANDللبيئة والطاقة والتنمية االقتصادية
تم إجراء هذا البحث بتعاون مشترك بين قسم القوى العاملة والسكان بمؤسسة RAND

وبرنامج البيئة والطاقة والنمو اإلقتصادي من مؤسسة .RAND

لقد اكتسب قسم القوى العاملة والسكان بمؤسسة  RANDسمعة دولية في

إجراء البحوث التجريبية والموضوعية وعالية الجودة من أجل دعم السياسات والمؤسسات
حول العالم وتحسينها .وينصب تركيز أعمال هذا القسم على األطفال واألسر ،وسلوك

التركيبة السكانية ،والتعليم والتدريب ،وأسواق العمل ،وسياسات التأمين االجتماعي،
والهجرة ،والتنمية الدولية ،وصناعة القرارات المالية ،واألمور المتعلقة بالشيخوخة

تحقيقا لهدف مشترك يتمثل في فهم كيفية تأثير القوى السياسية
والتقاعد،
ً
واالجتماعية واالقتصادية على عملية صناعة القرارات الفردية والرفاهية البشرية.
يعالج برنامج مؤسسة  RANDللبيئة والطاقة والتنمية االقتصادية الموضوعات

المتعلقة بنوعية البيئة والتنظيم البيئي ،وموارد المياه والطاقة وأنظمتها ،والمناخ،

والمخاطر والكوارث الطبيعية ،والنمو االقتصادي ،على الصعيدين المحلي والدولي.
ويتلقى البحث الذي يجريه البرنامج الدعم من القطاع الخاص والمؤسسات والوكاالت
الحكومية.
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جزءا من قسم العدل والبنية التحتية والبيئة ،وهو قسم من
يُعد هذا البرنامج
ً
أقسام مؤسسة ُ RANDمخصص لتحسين صنع القرارات والسياسات عبر مجموعة
كبيرة من مجاالت السياسات ،تشمل العدالة المدنية والجنائية ،واألمن الوطني وحماية

البنية التحتية ،وسياسات الطاقة والنقل ،وسياسة الموارد الطبيعية والبيئية.

يجب إرسال األسئلة والتعليقات بخصوص هذه الدراسة إلى مدير المشروع
ٍ
مزيد
ستيفين دبليو بوبر ()Steven W. Popper( .)Steven_Popper@rand.orgللحصول على

من المعلومات عن قسم القوى العاملة والسكان بمؤسسة  ،RANDتفضل بزيارة الموقع

اإللكتروني  www.rand.org/laborأو تواصل مع المدير عبر البريد اإللكتروني .lpinfo@rand.org
ٍ
مزيد من المعلومات عن برنامج مؤسسة  RANDللبيئة والطاقة والتنمية
للحصول على

االقتصادية ،يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني  www.rand.org/energyأو التواصل مع المدير

عبر .eeed@rand.org
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الملخص

لقد قدمنا الدعم لفريق من كبار المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة اإلسرائيلية
ممن يضطلعون بوضع استراتيجية اجتماعية اقتصادية طويلة المدى للدولة .تركز هذه

الدراسة على إسهامات محددة قدمناها لفرقة العمل الحكومية بغرض تلخيص الدور
واآلليات األساسية من أجل لفت انتباه السياسات لمنظور تحليلي استراتيجي .وبفعل
ذلك ،فإننا نقدم مثاال ً للمشكالت المتعلقة بشيخوخة السكان كمثال توضيحي لكيفية

استفادة المرء من منظور تحليلي استراتيجي في تحليل خيارات السياسات.

المنظور التحليلي االستراتيجي والسياسات االجتماعية االقتصادية
سوف تستفيد إسرائيل من وضع منظور تحليلي استراتيجيي شامل في عمليتها

جزءا ال يتجزأ من التخطيط االستراتيجي الرسمي غير أنه يتسم
السياسية .يعد المفهوم ً

بالوضوح ،وعلى الرغم من تركيز هذا التخطيط على إحدى النتائج (خطة استراتيجية)،

يعد المنظور التحليلي االستراتيجي عملية لطرح عنصر تحليلي في عملية صناعة القرار

المتعلقة بالسياسات .ال يساعد المنظور التحليلي االستراتيجي في سد الفجوة بين

التركيز على المدى القصير والنتائج بعيدة المدى فحسب ،وإنما كذلك تلك الفجوات عبر
الحقائب الوزارية.

نموذجا أساسيًا لصناعة القرار يسمى "دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ
نستخدم
ً
القرار والتصرف" ( ،)OODAكما هي موضحة بالشكل  ،S.1كهيكل عمل أساسي للدراسة

(أنجيرمان ()Angerman .)2004 ،التشغيل من الناحية االستراتيجية يعني استكشاف

ثم تؤثر المالحظة والتوجيه
اآلفاق (المالحظة) واكتشاف اآلثار المترتبة (التوجيه) .ومن َّ
جزءا
على القرارات والتصرفات .توحي دائرية هذه العملية بقيمة أن تكون هذه الوظائف
ً
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الشكل S.1
دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف
ﻈﺔ
ﺣ

اﻟ
ﺘﻮ

ﺟ

ﺎذ

اﻟ

ﻴﻪ

اﺗ

ﺨ

ﻘ ﺮ ار

ﺮف
ﺼ
ﺘ

اﻟ
ﻤﻼ

اﻟ

RAND RR488-S.1

ال يتجزأ من المؤسسات المشاركة في صناعة القرار .يتطابق ربط المالحظة والتوجيه

بالقرارات واإلجراءات في سياق دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف إلى حد
كبير بإدخال منظور تحليلي استراتيجي في عملية صنع القرار.

جا استراتيجية للسياسات
نُقيِّم في وثيقة مرفقة (شاتز وآخرون ،)2015 ،ن ُ ُ
ه ً
االجتماعية االقتصادية في إسرائيل .نحدد الحاالت التي ال توفر فيها المؤسسات

والعمليات الحكومية التوجيه والمالحظة القابلين للتطبيق كما ينبغي .قد يوفر تعزيز
هذه القدرات مزايا عملية كبيرة إلسرائيل .وقد توفر هذه القدرات
نظاما يتيح االكتشاف المبكر لالتجاهات والفرص
–
ً

–تقديرًا تحليليًا للسياسات البديلة المحتملة ونتائجها المحتملة
ٍ
لمزيد من المناقشات داخل الحكومة للقضايا المعقدة التي يصعب القيام
أساسا
–
ً
بها على أساس األزمة والمدى القصير
–عملية مستمرة لتقييم مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات.

مشتركا لكل عنصر من
يتطلب المنظور التحليلي االستراتيجي إطارًا مرجعيًا
ً
عناصر دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف ( ،)OODAبحيث يرتكز أساسه

على األمور ذات األهمية لصناع القرار ،حسبما هو موضح في الشكل  .S.2البداية
النموذجية تكون بطرح رؤية :كيف يبدو الوضع المستقبلي المرغوب للعالم؟ تتطلب

الملخص
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الشكل S.2
تطبيق منظور تحليلي استراتيجي (المالحظة والتوجيه) في إطار عمل صناعة القرارات
االجتماعية االقتصادية طويلة المدى
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 4أﻋﻮام ﻓﺄﻛﺜﺮ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
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فهما للتحديات من أجل تحقيق الرؤية والعمليات الالزمة
عملية ترجمة الرؤية إلى سياسة
ً

لوضع أهداف معينة للوفاء بهذه التحديات ،وتحديد المؤشرات الالزمة لقياس كل من

الحالة والتقدم نحو تحقيق األهداف ،ووضع وتنفيذ إجراءات السياسات التي ستسهم في
تحقيق األهداف.

يمكن التغلب على مسألة غياب بيانات الرؤية الهادفة على الصعيد الوطني من

خالل التعرُّف على عناصر الرؤية األكبر المتفق عليها بوجه عام والمدرجة ضمنًا في
الحوار السياسي المشترك .طلب الفريق الحكومي من مؤسسة  RANDتقديم مثال

ملموس لعناصر الرؤية تلك ألغراض توضيحية فقط .يمثل سجل األداء المتوازن أحد

هج المتبعة في تنظيم األهداف والمؤشرات التي يمكن لصناع القرار استخدامها
النُ ُ
ضمن رؤية مستقبلية متضمنة (كابالن ( )Kaplanونورتون ( ،)Norton.)1992، 1996
يقدم الشكل  S.3إطارًا محتمال ً عالي المستوى للعديد من عناصر الرؤية من خالل
تخطيط سجل أداء متوازن للرفاهية االجتماعية االقتصادية في إسرائيل .لن يقبل جميع
اإلسرائيليين بالضرورة هذه التركيبة الدقيقة ،لكن لكل حالة فيهم مأرب خاص بصورة
أو بأخرى.

تضفي العناصر الثالثة العليا في الشكل  S.3تأثيرًا رئيسيًا على النتائج االجتماعية

االقتصادية .يتمثل العنصر األول في الرفاهية االجتماعية االقتصادية من وجهة نظر
الفرد واألسرة .ويتمثل العنصر الثاني في توفير اقتصاد مستدام ومتنام ومبتكر يضفي
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الشكل S.3
العناصر المحتملة لرؤية مشتركة
رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة

اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ،واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ،
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص

دور إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﻂ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻴﻬﻮدي

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام وﻣﺘﻨﺎم
وﻣﺒﺘﻜﺮ

اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
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التوازن على المنظور التحليلي القومي لضمان مصالح األجيال المستقبلية .بينما يؤكد
العنصر الثالث على الهياكل المؤسسية .في إسرائيل ،تظهر قضايا الثقة والرضا عن
أداء الحكومة والحصول على الفرص وحتى الطابع األساسي للدولة في الخطاب العام
بصورة روتينية .وقد أدرجنا عنصرين آخرين ،مظللين بألوان خفيفة ،للمناقشة .تشكِّ ل

صناع سياساتها باختيارات سياسية
إسرائيل مركز الثقافة والحضارة اليهودية .ويقوم
ّ
ثم فإن تغافل هذه الثقافة والحضارة قد يؤدي إلى اإلخفاق في
بناء على هذا الدور ،ومن َّ
ً
عكس المفاضالت الفعلية .يمكننا التغافل عن األمن القومي من سجل األداء االجتماعي

االقتصادي بالنسبة لمعظم الدول .أما بالنسبة إلى إسرائيل فهذا قرار موضوعي ،ولذلك
يسمح الشكل لآلخرين بتحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه األمن القومي..

أساسا لألهداف والمؤشرات التي
يوفر كل عنصر من عناصر الرؤية في الشكل S.3
ً

يمكن قياسها والموضحة في الشكل  S.2والتي يتعين استخدامها في قياس ما تم

بلوغه .يُبين الملحق  ،Aألغراض توضيحية ،مشروع مصفوفة عناصر الرؤية االجتماعية
االقتصادية وأهدافها ونماذج من مؤشراتها المقترحة .ينبغي أن يستعرض القارئ هذا

الملخص
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فعالة للتشجيع على التفكير الشامل ،وتحديد ما قد يكون نطاقات مقبولة
الملحق كأداة ّ

من القيم لكل مؤشر ،واستكشاف اآلفاق (المالحظة) ،والتحذير المبكر (التوجيه) ،وتحديد
التنبؤات ووضعها أو صياغة السيناريوهات.

تكوين منظور تحليلي استراتيجي حول شيخوخة السكان
من المناسب تقديم عملية وضع منظور تحليلي استراتيجي في صورة سلسلة من

الخطوات .في الواقع ،يمكن أن يصبح االنتقال الفعلي بين الخطوات والتسلسل الذي
تعقيدا بشكل كبير .يوضح الجدول  S.1الخطوات المفاهيمية الرئيسية.
تسير عليه أكثر
ً
وتكفي الخطوات (الصفوف) الست األولى لوضع منظور تحليلي استراتيجي (المالحظة

والتوجيه فيما يتعلق بدورة المالحظة و التوجيه واتخاذ القرار والتصرف) ،بينما تنتقل
الجدول S.1
خطوات تطبيق المنظور التحليلي االستراتيجي في صناعة القرار
مرحلة دورة المالحظة
والتوجيه واتخاذ القرار
والتصرف
المالحظة والتوجيه

الخطوة

الغرض

 .1فحص األسئلة األوَّلية استكشاف المشكالت
المحتملة وتحديدها من
وإدراجها.
أجل التركيز عليها

تطبيق األمثلة
ممارسة التنبؤ العكسي
(الفصل السادس)؛
اتجاهات التركيبة
السكانية في إسرائيل
(الفصل السابع)

 .2جمع المعلومات.

االستفادة من العمل
السابق والمعلومات
المتاحة إلنشاء قاعدة
من المعلومات األولية
الحالية

استعراض مجال
الموضوع (الفصل
السابع)؛ البحث العام
المتعلق بالشيخوخة
(الفصل السابع)؛ التجربة
الدولية (الفصل السابع)

 .3فهم النظام.

تحديد العوامل والقوى
األساسية وكيفية
تفاعلها داخل اإلطار
االجتماعي االقتصادي

ترابط المؤشرات
(الفصل السابع) وتحديد
المؤشرات ذات األولوية
(الفصل السابع)

 .4تطبيق التحليل
الديناميكي.

استكشاف االتجاهات
ومجاالت نطاق الشك
والمسارات المحتملة

تحليل اتجاه تكاليف
الرعاية الصحية (الفصل
الثامن) ،تحليل معدل
اإلعالة (الفصل الثامن)
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الجدول —S.1يُتبع

الخطوة

مرحلة دورة المالحظة
والتوجيه واتخاذ القرار
والتصرف

الغرض

تطبيق األمثلة

المالحظة والتوجيه ،يُتبع  .5وضع السيناريوهات.

تشكيل وجهات نظر
مستقبلية بديلة تهدف
إلى وضع إطار للحوار
والتحليل

عجلة المستقبل
(السلبية) (الفصل
التاسع)؛ عجلة
المستقبل (االيجابية)
(الفصل التاسع)؛ "ما
الخطأ الذي يمكن أن
يحدث؟" (الفصل التاسع)

 .6تحديد األسئلة
األساسية واالتجاهات
االستراتيجية.

التوليف واإلدماج اللذان
من شأنهما التشجيع
على تحليالت أكثر
تفصيال ً واالستعداد
التخاذ إجراء

تحديد األسئلة الرئيسية
(الفصل العاشر)؛
والبدائل االستراتيجية
(الفصل العاشر)

 .7تحديد األهداف
االستراتيجية.

استنباط التوافق على
مجموعة من النتائج
المرجوة وتحقيقه

 .8تقييم االستراتيجيات
البديلة.

دراسة الخيارات
االستراتيجية منهجيًا
ووضع إجراء محكم لها

 .9تخطيط التنفيذ.

تحديد المتطلبات
لالنتقال من خيار
االستراتيجية إلى خطة
استراتيجية

القرار والتصرف

الخطوات الثالثة األخيرة لوضع االستراتيجيات والتخطيط االستراتيجي (اتخاذ القرار
والتصرف) .طبقنا األساليب في العمود الرابع على قضية شيخوخة السكان في إسرائيل
في الفصول المشار إليها.

فحص األسئلة األولية وإدراجها

جمعنا المديرين العموميين من عدة وزارات الستخدام التنبؤ العكسي ،مقدمين عنوانًا
لرواية مواتية تحاكي المستقبل بشأن التطور االجتماعي االقتصادي إلسرائيل وطلبنا
منهم وصف محتوياتها .تمثلت الفكرة المهيمنة للردود في الحاجة إلى شمول اجتماعي

واقتصادي يتجاوز المعايير السائدة في إسرائيل عام .2011

ووفقا
أشار العديد من المشاركين إشارة صريحة إلى قضية شيخوخة السكان.
ً

عاما فأكثر من
لتوقعات الجهاز المركزي لإلحصاء ،فإن األشخاص الذين يبلغون 65
ً
الممكن أن تزيد نسبتهم من  10بالمئة من سكان إسرائيل عام  2009إلى  15بالمئة في
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عاما ،قد يزداد هذا الرقم بمقدار  900,000عما هو عليه في
عام  .2029وفي غضون ً 20
الوقت الحالي.
لقد قمنا بصياغة العديد من األسئلة األولية في هذه المرحلة:

–ما التغييرات التي قد تحدث في الهيكل العمري في إسرائيل على المدى المتوسط
والمدى الطويل؟

–ما التبعات االجتماعية واالقتصادية المحتملة؟

–كيف تفكر البلدان األخرى بشأن هذا األمر ،وما الذي تفعله؟

–ما العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على النتائج محل االهتمام؟
–كيف تتفاعل هذه االتجاهات وتؤثر على بعضها؟

–كيف يمكن وضع إطار لألهداف من المنظور التحليلي لكبار السن والدولة؟
هج االستراتيجية البديلة لتحقيق هذه األهداف؟
–ما هي بعض النُ ُ
–كيف يمكن للشخص أن يقرر من بين هذه البدائل؟
–ما القضايا التي تستحق أكبر قدر من االهتمام؟
جمع المعلومات

رصد المجلس الوطني للشيخوخة وطب الشيخوخة أن عدد األسرّة بالمشافي سيزيد
بنسبة  44بالمئة بحلول عام  2020وبنسبة  84بالمئة بحلول عام  ،2030لتلبية الطلب

المستقبلي والمحافظة على المعدل الحالي إلشغال المرضى لألسرّة .وفي تخصصات

المسجلين الجدد في
طب الشيخوخة ،من المتوقع لمعدالت تقاعد العاملين أن تتجاوز ُ
العقد القادم.

في إسرائيل ،يمكث عادة ً كبار السن في المنزل ،مما يؤدي إلى تكريس قدر متزايد من

وقت البالغين في العناية باألقرباء كبار السن .وبالرغم من هذا ،يعرب الكثير من كبار السن
في إسرائيل عن شعورهم بالوحدة والعزلة بشكل يتجاور المعيار الموجود في دول منظمة

التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDاألخرى .ويُنظر إلى الوحدة والعزلة االجتماعية
بصورة متزايدة على أنها تودي إلى نتائج صحية سيئة لدى كبار السن .كما أن السياسات
والممارسات االجتماعية وتلك الخاصة بالتوظيف والتي ال تشجع على العمل في سن
كبير تؤدي إلى حرمان كبار السن من اختيار موعد تقاعدهم وكيفية هذا التقاعد .وفي

ظل عصر تزداد فيه شيخوخة السكان بوتيرة سريعة ،فيمكن أن تؤدي هذه الممارسات

والسياسات إلى سوء استخدام موارد العمل القيّمة.

xxii

المنظور التحليلي االستراتيجي واالستراتيجيات االجتماعية االقتصادية طويلة المدى إلسرائيل
طُلب من مؤسسة  RANDإجراء تحليل قائم على دراسات الحالة للدول التي

مرت قبل إسرائيل بتحوالت في التركيبة السكانية .وقد اخترنا فنلندا وفرنسا وإيطاليا

واليابان وكوريا والسويد والمملكة المتحدة .فالتخطيط لمشكلة الشيخوخة وما يتعلق

بها من سياسات ال تزال أمورًا مستمرة في جميع الدول التي خضعت للدراسة .حتى إنه

داخل إحدى الدول تُجرى تجارب وافرة لكل جانب من جوانب السياسات التي تُظهر دليال ً
على التكيّف .واالستنتاج هو أن شيخوخة السكان يتم تناولها بأفضل طريقة من خالل

استراتيجيات وخطط عالية المستوى يستطيع صناع القرار الرجوع إليها خالل سعيهم
نحو التحسين المستمر.

وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع لكبار السن تدريجيًا في العقود األخيرة .وتُعتبر
الشيخوخة الصحية ،أي المحافظة على كبار السن في صحة جيدة وإبقائهم غير معالين
لفترة أطول ،مؤثرة بشكل عام على تكاليف الصحة والرعاية طويلة المدى بشكل مباشر
أيضا أن تؤدي سياسات
باإلضافة إلى زيادة رفاهية كبار السن بشكل مستقل .كما يمكن ً

الشيخوخة الصحية دورًا في تخفيف الضغوط المستقبلية المرتبطة بالشيخوخة على

التمويل العام.

يمكن تصنيف السياسات التي تهدف إلى تحسين الشيخوخة الصحية تحت أربعة

عناوين رئيسية:

–تحسين االندماج في االقتصاد وفي المجتمع

–تحسين أنماط الحياة :التركيز على النشاط البدني والتغذية وتعاطي المخدرات
وإساءة استخدام المواد المخدرة

–تهيئة أنظمة صحية تناسب احتياجات كبار السن ،بما في ذلك احتياجاتهم في
المجاالت الرئيسية التالية:

– –إجراء مزيد من المتابعة المنتظمة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وتحقيق
تنسيق أفضل للرعاية

– –تعزيز الخدمات الصحية الوقائية

– –إيالء اهتمام أكبر بالصحة العقلية

– –التشجيع على تحسين الرعاية الذاتية من خالل محو األمية الصحية والوصول
إلى التكنولوجيا.

–مواجهة العوامل االجتماعية والبيئية األساسية التي تؤثر على الشيخوخة
الصحية.
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فهم النظام
الجدول S.2
األبعاد ،والمقاييس ،والمؤشرات االجتماعية االقتصادية األشد تأثرًا بشيخوخة السكان
عنصر الرؤية

الرفاهية االجتماعية االقتصادية
لألفراد واألسر

المقياس المثالي

القياس المرشح للمؤشر

توافر الوسائل المادية لتحقيق
أهداف الحياة

المعدل
صافي الدخل المتاح
ّ
لألسرة لكل فرد

الثروة لتحمل الصدمات وتحقيق
األهداف مع مرور الوقت

صافي القيمة المالية لألسرة
لكل فرد

الحصول على سكن مناسب

عدد الغرف لكل شخص

القدرة على دفع تكاليف السكن

تكاليف السكن باعتبارها حصة
المعدل
من الدخل المتاح
ّ

الحالة فيما يتعلق بالمرض

الحالة فيما يتعلق بالعافية

العمر المتوقع عند الميالد

الحالة الصحية المبلغ عنها ذاتيًا
القيود ذاتية التبليغ على النشاط

ظهور الخرف والتدهور المعرفي
معدالت الوزن الزائد والسمنة
التوازن الزمني بين العمل مدفوع
األجر ،والتنقل ،وقضاء وقت
مع العائلة ،والترفيه ،والرعاية
الشخصية

عمل الموظفين لساعات طويلة
للغاية

الوقت المخصص للترفيه والرعاية
الشخصية

الرفاهية االجتماعية االقتصادية
لألفراد واألسر ،يُتبع

القدرة على التعلم مدى الحياة
وتوفره

عاما
حصة األفراد ،من سن ً 25
فأكبر ،الذين اشتركوا في تعليم
إضافي يشمل مهارات الحياة،
ومهارات العمل ،والثقافة العامة

دعم الشبكة االجتماعية

توافر المساعدة من خالل المعارف
االجتماعية واألسر

تكرار التواصل االجتماعي

لقاء المعارف االجتماعية والعائلة
مرة واحدة على األقل في األسبوع
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الجدول —S.2يُتبع

عنصر الرؤية

اقتصاد مستدام ومتنام ومبتكر

المقياس المثالي

القياس المرشح للمؤشر

جودة الماء والهواء

تركيز PM10

الخوف من الجريمة

المبلغ عنه ذاتيًا
اإليذاء ُ

اآلراء العامة لألشخاص عن
حياتهم الخاصة

الرضا عن الحياة

شعور األفراد الحالي بالرضا

التوازن العاطفي

محلي

إنتاجية العمل

التوازن المالي والنقدي

حصة النفقات المدنية األساسية
في إجمالي اإلنفاق الحكومي

الديموقراطية ،والحكومة الفعالة ،تصورات األفراد عن كفاية
الخدمات
وتكافؤ الفرص

أوقات انتظار الخدمة (مثل
االنتقال من غرفة الطوارئ إلى
سرير المشفى)

ملحوظة :نسبة الجسيمات الدقيقة = 10جسيمات دقيقة يصل حجمها إلى  10ميكرون.

يمكن استخدام سجل األداء المتوازن في الشكل  S.3لوضع إطار عمل لمؤشرات النتائج

االقتصادية االجتماعية في إسرائيل .ويمكن استخدام هذا فيما بعد لتحديد النتائج التي
قد تكون ذات صلة بشكل كبير بقضايا معينة ،مثل شيخوخة السكان .ويقدم الجدول S.2

مثاال ً على هذا االستنباط .يضم إطار العمل هذا عناصر الرؤية وأهدافها ومقاييسها (وهي

مفاهيم مثالية سيتعين استنباط تدابير عملية من أجلها) وهو يعد بذلك أداة للتحليل

وإطار عمل أوليًا للتخطيط الفعال على صعيد االستراتيجيات والسياسات .وترجع
االتجاهات والعوامل التي تؤثر في شيخوخة السكان بشكل واضح إلى المصفوفة في
الجدول  ،S.2وهو ما يؤكد على صلتها كجانب له أولوية في التركيز عليه من المنظور

التحليلي لالستراتيجيات االجتماعية االقتصادية طويلة المدى للدولة.
تطبيق التحليل الديناميكي

عاما ،سيتطلب اإلنفاق على الرعاية الصحية
في ظل االتجاهات الحالية ،وفي غضون ً 15

مقارنة
في إسرائيل حصة أكبر تتراوح ما بين  10و 12بالمئة من إجمالي الناتج المحلي
ً
بعام  2009وذلك فقط بسبب التغيير في معدالت التوزيع العمري .قد يزيد إجمالي اإلنفاق

على الصحة والرعاية طويلة المدى بنسبة  36بالمئة مما هو عليه اليوم .سوف تتغير
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أيضا نسبة السكان الذين يعملون على تحقيق النمو االقتصادي .ففي عام  ،2009كان
ً
يقابل كل  100إسرائيلي ممن هم في سن العمل  18إسرائيليًا فقط ممن تجاوزوا سن

عاما .هذا الظرف التاريخي المؤاتي على وشك التغيير :في عام  ،2024من الممكن
65
ً
أن يتحمل  100إسرائيلي ممن هم في سن العمل ما يتراوح متوسطه بين  24و 26مسنًا
ُمعاال ً ضمن دورهم كمعيلي أُسر أو دافعي ضرائب .لن تحدث هذه التغييرات خالل فترة

قصيرة نسبيًا فحسب ،ولكنها قد بدأت بالفعل .سوف تفاجئ هذه الظروف إسرائيل
"بمفاجأة" ال مهرب منها.
وضع السيناريوهات

تتطلب أي استراتيجية ،بطبيعتها ،التفكير في اآلوان المحدد .السيناريوهات هي تلك
الروايات التي تتبع مجموعة من افتراضات تفيض إلى وضع مستقبلي منطقي .تلك األدوات

موجودة من أجل تعزيز قدرة مجموعة ما على التفكير بشكل منهجي حيال المستقبل.

استخدمت مؤسسة  RANDوالزمالء في الحكومة اإلسرائيلية العديد من

األساليب القائمة على السيناريو ،كما وضعوا قائمة من سيناريوهات "ما الخطأ الذي يمكن
أن يحدث" في ظل غياب إجراءات السياسات بينما يتقدم سكان إسرائيل في العمر .من شأن

فهما أفضل
هذا أن يسمح لصناع القرار بتركيز االهتمام على التفاصيل بينما يكتسبون
ً

لكيفية وجود صلة بين العوامل والنتائج ،وكذلك بين األسباب والتأثيرات .عندما قمنا بسرد
الدوافع الرئيسية الكامنة خلف البنود الواردة في القائمة ،استطعنا أن نرى كيف بدت بعض

العوامل كدوافع للعديد من النتائج المحتملة غير المرجوة ،وكذلك كهيكل أساسي .يبين
الجدول  S.3كيف يمكن لنا أن نضع تلك العوامل الرئيسية ضمن فئات عامة .كما يبرز هذا

أيضا الجوانب التي قد تتناولها السياسات العامة أو التغييرات التنظيمية ،وكذلك تلك
ً

اإلجراءات الحكومية التي لها تأثير غير مباشر فقط (مثل التركيبة السكانية).
تحديد القضايا األساسية واالتجاهات االستراتيجية

بالنسبة إلى مثال شيخوخة السكان ،هناك على األقل أربعة خطوط عريضة من اإلجراءات
التي انبثقت من تحليلنا ،وهي:

هج متعلقة بالميزانية لمعالجة فجوات التمويل المحتملة .ينصب
–ن ُ ُ
التركيز على اختبار أوجه القصور في شبكات السالمة العامة ومعالجتها،
والتشجيع على جمع المدخرات الخاصة استعدادًا للتقاعد ،وتعديالت الضرائب،
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الجدول S.3
قا لمجال الموضوع
العوامل الرئيسية الدافعة إلى نتائج سلبية محتملة ،طب ً
مجموعة العوامل
الرئيسية
التركيبة السكانية

فزة على ظهور النتائج السلبية
المح ِّ
العوامل الرئيسية ُ

تدني نسبة اإلسرائيليين ممن هم في سن العمل
سنوات التقاعد الممتدة
مشاركة العمالة غير الكافية
أنماط دورة العمر التي تحد من االستهالك
نمط الشيخوخة الخاص في إسرائيل

المجتمع

األنماط االجتماعية التي تعمل على إقصاء األشخاص كبار السن
مواقف أصحاب العمل وبيئة العمل
االعتماد على األسر لدعم كبار السن
ندرة نماذج التوازن بين الحياة والعمل

البنية التحتية

نقص مرافق رعاية كبار السن
الدعم غير الكافي لتحقيق الصحة البدنية
نقص مرافق دعم كبار السن

الميزانية

تزايد تكاليف رعاية كبار السن
احتياجات الرفاهية االجتماعية العامة التنافسية

اللوائح التنظيمية

اللوائح التنظيمية المتعلقة بالرعاية الصحية
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتوظيف
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمعاش والتقاعد
التغيير في تقديم الخدمة للوفاء بالطلب
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتعليم

التخطيط والتدريب

التركيز غير الكافي على عملية إعادة التدريب
نقص مدخرات التقاعد الخاصة
االفتقار إلى المساعدة المالية المهنية
التدريب غير الكافي في مجال االكتفاء الذاتي
عدم وجود برامج ادخار ترتبط تلقائيًا بنظام استثماري ذى عائد

عدم كفاية الحوافز لتدريب العاملين في مجال طب الشيخوخة
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واالستحقاقات ،فضال ً عن الحوافز من أجل التأثير على السلوك والطلب على
الخدمات.

–تحسين أوجه الكفاءة في تكلفة تقديم الرعاية وتوقيت تقديمها.
ستسعى الحكومة إلى إضفاء تحسينات على جمع البيانات وتحليلها ،وإعادة
الهيكلة والتغيير المؤسسي من أجل تحقيق رعاية أكثر تكامال ً وتعاونًا وتعددًا من

حيث التخصصات ،واعتماد أكبر على الرعاية طويلة المدى والرعاية المنزلية.

–توسيع نطاق القاعدة .ينصب التركيز على تحسين ظروف كبار السن حتى
يتسنى لهم مواصلة العمل قبل التقاعد الرسمي وبعده ،باإلضافة إلى التركيز

على سياسات الهجرة واألسرة .يمكن إلسرائيل توسيع نطاق القاعدة عن طريق
إسهاما هامشيًا في االقتصاد العام.
تحسين مهارات فئات المجتمع التي تسهم
ً

أيضا على تغيير التوازن بين الحياة والعمل.
من الممكن أن يشتمل هذا ً

–تحسين نتائج الصحة والشيخوخة .يبحث هذا النهج في ما وراء كفاءة تقديم
الرعاية ليصل إلى تعزيز كفاءتها .يمكن أن تتضمن التدابير تعزيزًا للمعايير القائمة
على األدلة وأفضل ممارسات الرعاية ،وذلك سعيًا إلى تعزيز التفاعل االجتماعي،
والمشاركة الشاملة ،ودعم كبار السن ،والتأثير على االختيارات السلوكية فيما
يتعلق باألنشطة البدنية وعادات األكل على سبيل المثال.

وبالنسبة لشيخوخة السكان وكما هو الحال مع القضايا االجتماعية االقتصادية

األخرى ،فثمة أسئلة معيارية يمكن توضيحها لكن ال يمكن حلها من خالل التحليل .بل
يلزم أن يتم اتخاذ القرارات السياسية إما افتراضيًا أو من خالل تحقيق توزان أكثر وعيًا.
بالنسبة للعواقب االجتماعية االقتصادية المترتبة على شيخوخة السكان ،يأتي بعض
من هذه األسئلة المعيارية كالتالي:

–ما المستوى المقبول من مستويات التكاليف العامة ذات الصلة بكبار السن؟
–ما هي معايير الرعاية المقبولة؟

–ما هو المزيج المالئم من الجهد والتمويل العام والخاص؟
–ما هي عناصر جودة الحياة التي يجب أن تحظي بأولوية؟

–ما هو مقدار المشاركة االقتصادية الذي ينبغي توقعه من األشخاص في المراحل
المتأخرة من حياتهم؟

–ما الذي يؤسس لشيخوخة "ناجحة"؟
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الخطوات التالية
لقد استخدمنا ،على سبيل تقديم مثال ،تطبيق منظور تحليلي استراتيجي على األبعاد

االجتماعية االقتصادية للشيخوخة .تتجاوز المراحل التالية نطاق التحليالت دخوال ً إلى
نطاق السياسات ،وذلك ألنها تنطوي على قرارات معيارية وخيارات ذات أولوية ال يستطيع

أحد غير المسؤولين السياسيين اتخاذها .لدى إسرائيل اآلن مؤسسات تقييم استراتيجي.

يقدم الفصل العاشر من هذه الدراسة مثاال ً على كيفية إجراء هذه العملية داخل
المؤسسات الجديدة الموضوعة حيز التنفيذ واستنادًا إلى التوصيات المقترحة من قِبل
هذا المشروع بشكل جزئي (شاتز وآخرون.)2015 ،
ما يبقى هو تحويل هذه القدرة الكامنة إلى دعم للسياسات من أجل تحقيق أهداف

عقدها شكوك متأصلة
استراتيجية اجتماعية اقتصادية طويلة المدى .هذه مهمة كبرى ت ُ
ِّ

جيدا هو أن تقوم
وأهداف متعارضة .ويمكن معالجتها بشكل تدريجي .ما قد يخدم الدولة
ً

ثم توظيف جهازها
الحكومة بالتفكير بشكل استراتيجي حيال إطار عمل األهداف ،ومن َّ
ومؤسساتها الجديدة من أجل إجراء تحليل استراتيجي على جوانب ذات قضايا محددة.

سيتيح المنظور التحليلي االستراتيجي رؤية تلك القضايا من منظور تحليلي زمني ذي
مدى أطول ،كما سيوفر إطار العمل الخاص باألهداف طريقة للمالحظة بشكل أدق

لكيفية تفاعل هذه المجاالت .قد تكون النتيجة المترتبة على ذلك الخروج بخيار سياسي
أكبر مع تركيز المناقشة على تحديد مجموعة معقولة من الخيارات.

شكر وعرفان

يتقدم أعضاء فريق مشروع مؤسسة  RANDبجزيل الشكر والعرفان إلى الكثير من
األشخاص في إسرائيل ممن تحدثوا معنا بشأن وضع استراتيجية اجتماعية واقتصادية

إلسرائيل ،وعملية صنع القرار الحكومي ،ومشكالت شيخوخة السكان في إسرائيل.

كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى سي .ريتشارد نيو ( )C. Richard Neuمن مؤسسة

 RANDوكذلك جاك حبيب ( ،)Jack Habibمدير معهد مايرز جي.دي.سي بروكدال ،الذي

قدم مراجعات رسمية مفيدة ومفصلة وصعبة .لقد أضفت تعليقاتهم تحسينات كبيرة

على الدراسة إال أن تلك التعليقات ال تجعلهم بأي حال مسؤولين عن أي أخطاء أو بيانات

مغلوطة قد ال تزال موجودة بين صفحاتها .إننا نتحمل كامل المسئولية عن تلك األخطاء.
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االختصارات

ABP

التخطيط القائم على الفرضيات

CBS

الجهاز المركزي لإلحصاء

CO2

ثاني أكسيد الكربون

DG

المدير العام

GDP

إجمالي الناتج المحلي

MOF

وزارة المالية

NEC

المجلس االقتصادي الوطني

NII

معهد التأمين الوطني

NIS

الشيكل اإلسرائيلي الجديد

OECD

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OODA

المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف

PM

رئيس الوزراء

PM10

جسيمات المادة حتى حجم  10ميكرونات

PMO

مكتب رئيس الوزراء

RDM

صناعة القرار المحكم

UNODC

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

WHO

منظمة الصحة العالمية
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الفصل األول

مقدمة

الخطط عديمة األهمية ،بينما التخطيط هو كل شيء.
—الرئيس دوايت ديفيد أيزنهاور ()Dwight D. Eisenhower
خطاب بمؤتمر الدفاع الوطني التنفيذي لالحتياط
 14تشرين الثاني (نوفمبر)1957 ،
()Eisenhower, 1958, p. 818

لقد كانت سرعة النمو االقتصادي اإلسرائيلي ملحوظة في العقود الثالثة الماضية.

أعواما من الركود في أعقاب حرب تشرين األول (أكتوبر)  ،1973وعانت
وقد واجه االقتصاد
ً
إسرائيل في بداية ثمانينيات القرن العشرين من التضخم المفرط الذي أعاق بشدة
قدرتها على النمو .ومنذ ذلك الحين ،فقد استطاعت إسرائيل بناء اقتصاد نشط يتسم

بمكاسب كبيرة في إجمالي الناتج المحلي لكل فرد وأصبحت مصدرًا لالبتكار التقني
الذي جعلها نقطة محورية في اقتصاد المعرفة العالمي .وظهرت نقاط القوة هذه

بوضوح أثناء التراجع العالمي األخير ،حيث تجاوز االقتصاد اإلسرائيلي تقريبًا جميع الدول

المتطورة األخرى .وأصبحت إسرائيل عضوًا في منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDفي .2010

معقدا منذ البداية .وقد أصبح المجتمع
مزيجا
كان المجتمع اإلسرائيلي
ً
ً
تعقيدا بسبب موجة الهجرة بعد سقوط الحكومات الشيوعية
اإلسرائيلي مؤخرًا أكثر
ً
في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي واستيعاب المجتمع اليهودي اإلثيوبي والديناميكات

السكانية اإلسرائيلية التي أدت على سبيل المثال إلى تمثيل المجتمع اليهودي الذي كان
في السابق جماعة صغيرة من األرثوذكس المتشددين (الحريدي) لنسبة كبيرة للغاية من
إجمالي السكان.
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وأثارت هذه القوى العظمى عددًا من القضايا االجتماعية االقتصادية في إسرائيل،

بما في ذلك االختالفات بين السكان في االستعداد والقدرة على المشاركة في نمو االقتصاد

(واالستفادة منه) ،وزيادة تكاليف المعيشة واستفهام الشعب عن قدرة الحكومة على

التعامل مع هذه التحديات .ومن خالل مواجهة التحديات الوجودية األساسية على مدار
تاريخ إسرائيل ،فإن الحكومة لم تضع استجابات استراتيجية بصورة منتظمة للمشكالت

منسقا وطويل المدى.
إجراء سياسيًا
التي تتطلب
ً
ً

فريقا من كبار المسؤولين المكلفين بوضع استراتيجية
ففي  ،2010عينت الحكومة
ً

اجتماعية اقتصادية طويلة المدى لدولة إسرائيل .ويتكون الفريق من مدير المجلس
االقتصادي الوطني ( )NECوالمدير العام لوزارة المالية ( )MOFومدير مكتب الميزانية

ونائب محافظ بنك إسرائيل ومدير شعبة التخطيط داخل مكتب رئيس الوزراء (،)PMO
دعما خارجيًا من أجل تحقيق جهوده.
وفي المقابل طلب الفريق
ً

وطُلب من مؤسسة  RANDتوفير مجموعة متنوعة من مدخالت الدعم

لمثل هذه األمور مثل طبيعة التخطيط االستراتيجي في الحكومة؛ ومسائل القياس

والتقييم؛ وطرق وأساليب التقييم االستراتيجي ووضع الخطة االستراتيجية؛ والعمليات

والمؤسسات ومصادر البيانات المناسبة التي تعزز القدرات على التقييم االستراتيجي؛
والمقارنات مع الممارسات في البالد األخرى .ويناقش منشور سابق (شاتس  Shatzوآخرون،

 )2015أمر المؤسسات والعمليات ودراسات الحالة الدولية.

في هذه الدراسة ،نُسلّط الضوء على مدخالت مؤسسة  RANDلفرقة عمل

الحكومة .وغرضنا من هذه الدراسة هو تقديم وثيقة مختصرة تُستخدم كمرجع لصناع

السياسات حيث ترصد اآلليات األساسية لالستراتيجية االقتصادية االجتماعية وتُقدم
تطبيقا توضيحيًا .في البداية نناقش دور التقييم االستراتيجي كجزء من عملية تخطيط
ً
السياسيات في إسرائيل وبعد ذلك نتناول كيفية تحديد األهداف االقتصادية واالجتماعية

للمساعدة في تحقيق الرؤية األساسية .ونختم هذه الدراسة بتوضيح النقاط العامة
مع ضرب بعض األمثلة المحددة بشأن كبر سن سكان إسرائيل ،وهي القضية التي

ستستفيد من المنظور االستراتيجي  -ليس فقط من خالل تقريب وجهات قصيرة المدى

أيضا من خالل تسهيل التنسيق بين حدود سلطات الوزارات.
وطويلة المدى ولكن ً

مقدمة
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ويناقش الفصل الثاني قيمة تقديم منظور استراتيجي حول القضايا االجتماعية

االقتصادية التي تواجهها إسرائيل .وإننا إذ نناقش هناك ،المنظور االستراتيجي ،فنقصد
به التوجيه الذي تم وضعه لتحديد المشكالت والفرص االجتماعية االقتصادية الناشئة

وتحليل اآلثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة ،وتقييم السياسات أو اإلجراءات

لمعالجتها باإلضافة إلى كونه أداة تضمن ترابط السياسات وجدواها .ويقدم الفصل
أيضا المنافع الملموسة التي يمكن أن تتأتى من تعزيز هذه القدرة
تعريفات ،ولكنه يوضح ً

في الحكومة اإلسرائيلية.

وهناك مكون مهم للمنظور االستراتيجي وهو الوضوح بشأن الرؤى من أجل

مناقشة عامة عن دور الرؤى
الحصول على نتائج مستقبلية ناجحة .يقدم الفصل الثالث
ً
واألهداف والمقاييس في تحديد النتيجة المرجوة من االستراتيجية والمساعدة في وضع

توضيحا لتطبيق هذه المبادئ على
إطار لالستراتيجية نفسها .ويقدم الفصل الرابع
ً
الظروف المحددة إلسرائيل.
ويعرض الفصل الخامس عملية تخطيطية من أجل إجراء تحليل يُقصد به تقديم

منظور استراتيجي حول واحدة أو أكثر من القضايا االجتماعية االقتصادية .ثم تُقدم
توضيحا عن كيفية تطبيق هذه العملية على المثال
الفصول من السادس إلى التاسع
ً
المحدد المختار من الفريق الحكومي  -القضايا المتعلقة بشيخوخة شعب إسرائيل.
يقدم الفصل السادس إطارًا مرجعيًا ومعلومات أساسية حول القضايا من خالل جمع
المعلومات األولية .يلخص الفصل السابع دراسة أكبر مقدمة من مؤسسة  RANDحول

كيفية تناول الدول المتقدمة التي لديها خبرة سابقة للصعوبات التي تجلبها التغييرات

تلخيصا لمراجعة الدراسات السابقة
أيضا الفصل السابع
في التركيبة السكانية ،ويقدم ً
ً

ونتائجها المستنبطة من المقابالت التي أُجريت في إسرائيل .ويُختتم الفصل بتحديد
بناء على اإلطار الذي تم وضعه في الفصل الرابع.
القضايا المرتبطة بشيخوخة السكان
ً
يستخدم الفصل الثامن أساليب كمية متنوعة إلجراء تحليل ديناميكي لالتجاهات

ودراسة السيناريوهات المستقبلية الممكنة ،بينما يُجري الفصل التاسع
تحقيقا مماثال ً
ً

تلخيصا للنتائج
مستخدما النُهج القائمة على السيناريوهات .ويقدم الفصل األخير
ً
ً
المستخلصة السابقة ويوضح االتجاهات االستراتيجية األساسية لوضع إطار السياسات
ويناقش الخطوات المطلوبة لتضمين هذا التحليل ضمن عملية وضع خطة استراتيجية
رسمية وتنفيذها.

الفصل الثاني

المنظور التحليلي االستراتيجي والسياسات
االجتماعية االقتصادية

تكثر الدعوات لوضع استراتيجية تسير عليها السياسات .وثمة مطالب تناشد البلدان

النامية بوضع استراتيجيات للنمو المستدام (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 .)2001bبينما يتحاور خبراء واختصاصيو األمن في الواليات المتحدة حول ما إذا كانت
بالدهم قد فقدت القدرة على وضع استراتيجية وطنية (دوبيك (.)2011 ،)Dubik

ال ترغب إسرائيل وحدها في تعزيز العنصر االستراتيجي في صنع سياساتها

االجتماعية االقتصادية .نناقش في هذا الفصل المفاهيم الكامنة وراء االستراتيجية
والمنظور التحليلي االستراتيجي المتعلق بوضع االستراتيجية االجتماعية االقتصادية
في إسرائيل.

دائما في أن إسرائيل ستحظى بالقيمة األفضل إذا تمكنت
تتمثل وجهة نظرنا
ً

من تضمين منظور تحليلي استراتيجي منهجي في صنع سياساتها االجتماعية

االقتصادية .ونستخدم هذا المصطلح بوعي تام للتمييز بين تطبيق التفكير االستراتيجي

والتخطيط االستراتيجي الرسمي .وهذان المفهومان تربطهما عالقة وثيقة ومع ذلك
يمكن التمييز بينهما .ويركز التخطيط االستراتيجي على إنتاج منتج معين :يتمثل في

توجها
خطة استراتيجية .وعلى النقيض من ذلك ،يعتبر أي منظور تحليلي استراتيجي
ً

تدعمه وتحفزه على حد سواء مجموعة متناغمة من األنشطة والعمليات ،وهو مصمم

لتحديد الفرص والمشكالت االجتماعية االقتصادية الناشئة وتحليل اآلثار المباشرة وغير

المباشرة المحتملة وتقييم السياسات أو اإلجراءات للتصدي لها .ويعد أي منظور تحليلي

استراتيجي أداة لضمان اتساق السياسات وجدواها .ينبغي أن تكون السياسات التي تعالج
مشكلة أو فرصة معينة متسقة ،بمعنى أنه ينبغي أن تتكاتف وتتكامل فيما بينها .ومن

األمور التي تحظى بالقدر ذاته من األهمية ضرورة أن تكون السياسات مجدية :فينبغي أن

تراعي العقبات والقيود المحتملة.
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وأساسا له.
تمهيدا للتخطيط االستراتيجي
يمثل المنظور التحليلي االستراتيجي
ً
ً

ويقدم المنظور التحليلي االستراتيجي عنصرًا تحليليًا في مجال اتخاذ القرارات السياسية
بشكل صريح ومباشر.

ونشدد في هذا الفصل على النقاط التالية:

–أن تطبيق منظور تحليلي استراتيجي على المشكالت االجتماعية االقتصادية
يعد أداة قوية وعملية لتحديد هذه المشكالت وحلها مع مرور الوقت .ويمكن أن

تحقق إسرائيل الفائدة من خالل تعزيز قدرتها على القيام بذلك ومن خالل وضع
تضمن مثل هذا المنظور في عمليات صنع القرار
المؤسسات والممارسات التي
ِّ
التي تقوم بها الحكومة.

–ال يساعد المنظور التحليلي االستراتيجي في سد الفجوة بين تركيز الحكومات
قصير المدى وإشرافها على النتائج طويلة المدى التي فوضهم عامة الناس بها

أيضا في سد الفجوات بين المناصب الوزارية التي قد
فحسب ،ولكنه يساعد
ً
تنخرط في معالجة المشكالت المعقدة التي تشكل تحديًا لفاعلية الحكومة.
وينبغي أال يناسب المنظور التحليلي االستراتيجي العمل وفق فترة زمنية فحسب،

بل ينبغي أن يناسب المهام الحكومية بالقدر ذاته من األهمية.

–يعتبر أي منظور تحليلي استراتيجي ال يرتبط ارتباطًا منهجيًا بتنفيذ السياسة
أقل تأثيرًا مما يمكن أن يكون عليه بطريقة أخرى .لذلك ،ينبغي أن يكون لدى صناع
السياسات الذين يتناولون أحد المنظورات التحليلية االستراتيجية إدراك للقيود
والفرص المتأصلة في التنفيذ ،وينبغي أن يكون لدى موظفي الخدمة المدنية

إسهامات في أي منظور تحليلي استراتيجي متعلق بالسياسات وينبغي أن يكونوا

قادرين على وضع منظورهم التحليلي االستراتيجي الخاص بهم واستخدامه.

ينصب تركيزنا على المنظور التحليلي االستراتيجي أكثر من التركيز على وضع

استراتيجيات محددة .ويمكن أن تكون االستراتيجيات المحددة ذات فائدة ألسباب متنوعة،
تشمل مساعدة عامة الناس في فهم مقاصد الحكومة .ومع ذلك ،من الضروري أن
تتغير االستراتيجيات المحددة حالما يبدأ التنفيذ ألنه ال يمكن ألي خبير استراتيجي

التنبؤ بكل العقبات .باإلضافة إلى ذلك ،تتميز االستراتيجيات المحددة بكونها سريعة

التقلب ،حيث :تبين دراسة التجارب الدولية أنه يمكن لصناع السياسات التخلي عن
االستراتيجيات المحددة أو تجاهلها بسهولة .في الواقع ،قد ال يشعر القادة المنتخبون
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أو عامة الناس بحاجة ماسة لوضع استراتيجية في الحكومة .وقد يتحامل السياسيون

خاصة إذا كانت العامة تستجيب للفوائد أو التكاليف قصيرة المدى.
على االستراتيجية
ً

يصعب رفض منظور تحليلي استراتيجي يُستخدم لتقييم المشكالت الحالية
والمحتملة .إذا انتشر المنظور التحليلي على نطاق واسع ،فقد يؤدي ذلك إلى دفع صناع

السياسات والمسؤولين الحكوميين إلى النظر في كيفية تكامل إجراءاتهم المقترحة
لحل مشكلة ما .وبالنسبة إلسرائيل ،سيتجاوز وضع استراتيجية اجتماعية اقتصادية

مجرد إصدار وثيقة" ،فهو يتعلق أيضا بأنماط التفكير التي تطابق الموارد والقدرات على

أحسن وجه لتحقيق غايات السياسات المرجوة" (دريزنر (2009، p. 14

1.)Drezner)،

المنظور التحليلي االستراتيجي وعالقته باالستراتيجية
غالبًا ما تُعتبر االستراتيجية بمثابة قمة هرم السياسات من حيث أهمية ممارسيها (عادة ً
ما يكون المدير التنفيذي وموظفيه) والغرض منها (لتحديد التوجه لسياسات الحكومة أو
ألحد اإلدارات الحكومية) .وغالبًا ما تكون االستراتيجية والتفكير االستراتيجي غير محددين
بدقة ،وذلك بالنظر إلى أهميتهما المفترضة .ونحن بحاجة إلى تعريف مفيد ومحدود

لمصطلح االستراتيجية ليكون بمثابة أساس لما نقصده عندما نتحدث عن منظور
تحليلي استراتيجي .أحد تعريفات االستراتيجية هو "العالقة المحسوبة بين الوسائل

والغايات الكبيرة" (غاديس ( .)2009 ،)Gaddisويتمثل أحد البدائل في أن االستراتيجية أمر
ٍ
لتحد ما ،وسياسات توجيهية لمواجهة هذا التحدي ،ومجموعة من
يحتوي على تشخيص

اإلجراءات المنسقة لتحقيق السياسات التوجيهية (روملت (،)Rumelt

2.)2011

نبدأ بتقديم نموذج أساسي لصنع القرار لربط االستراتيجية بالمنظور االستراتيجي.

وقد أُعد في األصل لتوضيح سبب تفوق استراتيجيات تجريبية لدولة ما على حساب

استراتيجيات تجريبية مؤهلة لدولة أخرى (بويد ( .)1996 ،)Boydيضع النموذج القرارات في
 1يشير االقتباس فعليًا إلى التخطيط ،بيد أن دريزنر ( )Dreznerيستخدم مصطلح التخطيط
بالمعنى ذاته الذي نستخدم به االستراتيجية .وكما نوضح ،غالبا ً ما يتم الخلط بين مصطلحات
االستراتيجية والتخطيط والتخطيط االستراتيجي أو تركها دون تحديد ،مما يؤدي إلى وجود غموض
حول كيفية تداخل مجاالت التخطيط واالستراتيجيات والتأثير على بعضها البعض.

 2لالطالع على نصوص ذات فائدة حول االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ،باإلضافة إلى هذين
المؤلفين ،ننصح بـ Mintzberg, 1994; Yarger, 2006; Friedberg, 2008; Drezner, 2009; and UK
.House of Commons Public Administration Select Committee, 2010
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إطار عملية متكررة يتم معايرتها من خالل تحديث المعلومات المتعلقة بالظروف الحالية
والتطورات الجديدة .يوضح الشكل  2.1هذه العملية ،وهي المالحظة والتوجيه واتخاذ

القرار والتصرف (وفي تلك المرحلة تبدأ الدورة مرة أخرى) ،وتعرف باسم دورة المالحظة
والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف (.)OODA

نموذجا
وقد سلَّم آخرون بأن دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف تقدم
ً

يحتذى به لصنع القرار داخل المنظمات ،وكذلك على مستوى األفراد (أنجرمان (،)Angerman
 .)2004يعتبر تطبيقها على االستراتيجية قويًا للغاية نظرًا للتركيز الواضح على أعمال

المراقبة والتوجيه .ينبغي أن تمتلك المنظمة التي ترغب في العمل بشكل استراتيجي
القدرة على استكشاف األفق (المراقبة) وفهم العوامل التي تؤدي إلى هذه المالحظات،
فضال ً عن فهم تضميناتها على المنظمة أو المهام التي تتولى مسؤوليتها (التوجيه).

يحمل هذا النموذج البسيط مجموعة متنوعة من التضمينات المهمة .نحن نركز

على أمرين .أولهما ،سيتم االسترشاد بالمراقبة والتوجيه في اتخاذ القرارات والتنفيذ
ويؤثران عليهما على حد سواء .ثانيهما ،تشير خاصية تكرار هذه العملية إلى أنها قدرة

يجب استخدامها باستمرار .وهذا يشير إلى الحاجة إلى دمج المراقبة والتوجيه مع
المؤسسات المعنية باتخاذ القرار والتنفيذ.

في إطار االستراتيجية االجتماعية االقتصادية ،يعني األخذ بمنظور تحليلي

استراتيجي تبني وجهة نظر تأخذ بعين االعتبار طبيعة مشكلة السياسات والسياق األعم
الشكل 2.1
دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف
ﻈﺔ
ﺣ

اﻟ
ﺘﻮ

ﺟ

ﺎذ

اﻟ

ﻴﻪ

اﺗ

ﺨ

ﻘ ﺮ ار

ﺮف
ﺼ
ﺘ

اﻟ
ﻤﻼ

اﻟ

RAND RR488-2.1
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الذي يتم وضعه فيها ،وكذلك العوامل والقضايا التي يمكن أن تؤثر على أي مجموعة

متسقة من اإلجراءات التي يمكن تصميمها لحل تلك المشكالت .يتطابق المنظور

االستراتيجي إلى حد كبير مع مهام المراقبة والتوجيه الخاصة بدورة المالحظة والتوجيه
واتخاذ القرار والتصرف.

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ 2.2 اﻟﻤﻔﺎهيم اﻟﺘﻲ ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﻓﻲ هذا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ .لقد

عرضنا سلسلة من عمل دورات المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف في السنوات
المتعاقبة .3نحن نبين أن هذه العملية تمتد من فترة التخطيط لخطة استراتيجية أو
سياسات محددة وإلى فترة التنفيذ .ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه العملية سيتم إدراجها

في مستوى مسائل محددة ودقيقة ذات اهتمام على الصعيدين الوطني والعام .وهذا

يسمح بتقييم هذه المسائل من منظور تحليلي استراتيجي أوسع نطا ًقا .تحدث هذه

العملية المتكررة ضمن سياق رؤية أوسع للمستقبل (الشكل البيضاوي الرمادي) التي

الشكل 2.2
تطبيق منظور تحليلي استراتيجي (المالحظة والتوجيه) في إطار عمل صناعة القرارات
االجتماعية االقتصادية طويلة المدى

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﳌﻼﺣ
ﻈﺔ

ﺨ ﺎذ ا ﻟ ﻘ ﺮ ا ر
اﺗ

اﺗ

اﳌﻼﺣ
ﻈﺔ

اﳌﻼﺣ
ﻈﺔ

ﺨ ﺎذ ا ﻟ ﻘ ﺮ ا ر
اﺗ

اﺗ

اﳌﻼﺣ
ﻈﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻋﺎﻣﺎن

اﻟﺘﺼﺮف

اﳌﻼﺣ
ﻈﺔ

ﺨ ﺎذ ا ﻟ ﻘ ﺮ ا ر

ﻋﺎﻣﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

أول ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟ ﺘ ﻮ ﺟ ﻴ ﻪ

ﺨ ﺎذ ا ﻟ ﻘ ﺮ ا ر

اﻟ ﺘ ﻮ ﺟ ﻴ ﻪ

اﻟ ﺘ ﻮ ﺟ ﻴ ﻪ

اﻟ ﺘ ﻮ ﺟ ﻴ ﻪ

اﻟﺘﺼﺮف

ﺆ

ﺷﺮا

ت(

ﺮا

ت(

اﻟ ﺘ ﻮ ﺟ ﻴ ﻪ

 3أﻋﻮام

اﺗ

اﻟﺘﺼﺮف

اﻟﺘﺼﺮف

اﻟﺘﺼﺮف

ﺆ

ﺷﺮا

ت(

)ا
ﻟﻤ

ﻫﺪ

اف

)اﻟ

ﻤ
ﺆﺷ

ﺨ ﺎذ ا ﻟ ﻘ ﺮ ا ر

اﻷ

ﻫﺪ

اف

)ا
ﻟﻤ

اﻷ

ﻫﺪ

اف

اﻷ

 4أﻋﻮام ﻓﺄﻛﺜﺮ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
RAND RR488-2.2

 3وهذا مالئم لغرض إيضاح الطبيعة المتكررة لدورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف.
قد تكون الفترة الزمنية الفعلية للتكرار أقصر ،بل قد تكون قريبة من االستمرارية مع بعض القضايا
السياسية في نقاط محددة من النضج والتنفيذ .ونبرز خطوتي المراقبة والتوجيه بالخط العريض
بغرض التوضيح.
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يمكن أن تستهدفها سياسات واستراتيجيات محددة .4يستمر تطبيق المنظور التحليلي

االستراتيجي في سنوات التنفيذ الالحقة ،كمسار فعلي للسياسات ويتم رصد نتائجها
من خالل مقارنة األهداف والمؤشرات .يؤدي هذا إلى إمكانية تطبيق التعديل وتصحيح
المسار.

إن إنشاء مؤسسات جديدة أو تكليف مؤسسات موجودة داخل الحكومة بالمهام

التي تنطوي على تطبيق المنظور التحليلي االستراتيجي يوفر القدرة على دمجها بطريقة
مجدية وفعالة .يتطلب أي نهج استراتيجي لتكوين السياسات مراقبة آثار القرارات

واإلجراءات (المراقبة) ثم تحليلها في سياق التجربة ،وإدارة القيود ،والمعلومات الجديدة

(التوجيه) .نقدم في الفصل الخامس هيكال ً تدريجيًا لتنفيذ منظور تحليلي استراتيجي.

نالحظ أن المنظور التحليلي االستراتيجي ال يعني التوصل إلى حل أمثل وحيد.

يجري تقييم االستراتيجيات المحددة واالختيار فيما بينها في مرحلة اتخاذ القرار لدورة

المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف .ومع ذلك ،يستهل المنظور التحليلي

االستراتيجي عملية تحديد الخيارات الممكنة ومميزاتها وعيوبها من أجل مساعدة
القادة السياسيين المنتخبين على اتخاذ ما يعتبرونه أفضل الخيارات االستراتيجية.
أيضا االعتراف بأن
ويتضمن إضفاء الطابع المؤسسي على منظور تحليلي استراتيجي
ً

الخيارات االستراتيجية تتطلب مرونة ألن طبيعة مشكلة السياسات ،وسياقها ،وقضاياها

والعوامل األخرى التي يمكن أن تؤثر على أحد الحلول يمكن أن تتغير كلها .تتمثل إحدى
طرق التغلب على القيود المتعلقة بالشك والوقت والمال في تضمين منظور تحليلي

استراتيجي على النحو الذي يتعامل به الموظفون المدنيون وصناع السياسات بشكل

روتيني مع مشكالت السياسات ذات المستوى األعلى ،بل وحتى مع مهام التنفيذ.

ح عدة ،ذات توجه عملياتي.
وتكون فكرة المنظور التحليلي االستراتيجي ،من نوا ٍ

تعتبر العمليات ،مثل التحليل والمناقشة ،ضرورية لوضع االستراتيجيات والمفاهيم

االستراتيجية واختبارها وتنفيذها .وبالمثل ،يمكن أن يساعد تعزيز القدرات في نشر
ممارسة اتخاذ منظور تحليلي استراتيجي في جميع اإلدارات الحكومية .يمكن أن تكون

عمليات إيجاد منظور تحليلي استراتيجي داخل المنظمات الحكومية وعلى مستواها
قيّمة في حد ذاتها عالوة على نتاجها الرسمي .في الواقع ،يمكن لهذه العمليات المساعدة

في إنشاء آليات التنسيق على مستوى الحكومة.

 4تتم مناقشة هذا الموضوع العام بمزيد من التفصيل في الفصل الثالث ثم يتم تطبيقه في
توضيح محدد إلسرائيل في الفصل الرابع.
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إسرائيل والمنظور التحليلي االستراتيجي
هج االستراتيجية للتحديات االجتماعية االقتصادية في إسرائيل
قيمنا النُ ُ
في وثيقة مرفقةّ ،

هذه األيام (شاتز وآخرون .)2015 ،وحددنا سبع فجوات في إدارة السياسات واالستراتيجية

االجتماعية االقتصادية اإلسرائيلية .وتشمل هذه الفجوات االفتقار إلى مشاركة القيادة
السياسية ،وتفاعل الحكومة ،واالفتقار إلى التنسيق في صنع السياسات ،وانخفاض
مستويات المشاركة مع أصحاب الشأن ،واالستخدام غير الكافي لألبحاث والنتائج
المستخلصة التجريبية ،والمشكالت المتعلقة بتنفيذ سياسات الحكومة ،ونقص
أساليب قياس التدخالت السياسية وتقييمها.

يشير العديد من هذه النتائج المستخلصة إلى أن مؤسسات الحكومة اإلسرائيلية

وتوجيها قابلين لالستخدام من الناحية
وعملياتها ال تقدم على نحو مالئم مراقبة
ً
التنظيمية لالسترشاد بهما في ك ٍ
ل من القرارات واإلجراءات الالحقة .يمكن لألفراد أداء
هذه المهام ،ولكن ال يتم إضفاء الطابع المؤسسي على المهام ذاتها وال النتائج المترتبة

عليها .ومن شأن هذا أن يحبط محاوالت جعل الرؤى الفردية قابلة للمشاركة وأال يوفر
أي آلية يمكن من خاللها تطوير رؤى الكثير من المؤسسات عن طريق التعاون في قضايا

معقدة على وجه الخصوص.

لقد تعاملت الحكومات في شتى أنحاء العالم مع فجوات مماثلة بسب ٍ
ل شتى.

أجرينا دراسات حالة أنتجت رؤى حول المؤسسات والعمليات والمحتوى من أجل وضع

االستراتيجية االجتماعية االقتصادية وتنفيذها .على صعيد المؤسسات ،تبين لنا ما يلي:
–وضع استراتيجية اجتماعية اقتصادية طويلة المدى تستفيد من إنشاء وحدة
استراتيجية تحظى باهتمام رئيس الحكومة.

–في الوقت ذاته ،يمكن للمؤسسات المستقلة عن الحكومة ولكنها تتعاون بشكل
وثيق مع الوحدة االستراتيجية أن تقدم إسهامات مفيدة.

–ال تستطيع هذه المؤسسات مجتمعة إعداد بدائل استراتيجية والعمل كنظام
أيضا المساعدة في تعزيز ثقافة
استراتيجي لإلنذار المبكر فحسب ،ولكن يمكنها ً
التفكير االستراتيجي على مستوى الحكومة بأكملها.

–يمكن للمتطلبات القانونية واإلجرائية واهتمام رئيس الحكومة تهيئة الحاجة إلى
االستراتيجية وإدامتها.
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أيضا أن يساعد نجاح السياسات الناتج عن وضع االستراتيجية في دعم
–يمكن
ً
ثقافة التخطيط االستراتيجي ،وبالتالي الشروع في دورة يمكن أن تعزز الطلب داخل
الحكومة على مثل هذه التحليالت االستراتيجية لبدائل السياسات.

–يجب تعزيز القدرات االستراتيجية داخل الوزارات المستقلة ويمكن أن تسهم هذه
أيضا في المساعدة
القدرات في مهام الوحدة االستراتيجية فضال ً عن إسهامها
ً
على إثبات فائدة التفكير االستراتيجي ،وذلك كجزء ال يتجزأ من العملية.
وعلى صعيد المحتوى والعمليات ،تبين لنا ما يلي:
–يمكن أن يكون للوحدة االستراتيجية تأثير إيجابي من خالل العمل مع حكومة
جديدة في وضع استراتيجية مرتبطة بفترة تولي الحكومة .وينبغي في الوقت
أيضا وضع استراتيجيات طويلة المدى ،وبدائل استراتيجية ،ونظام استراتيجي
ذاته ً

لإلنذار المبكر.

–من أجل ذلك كله ،ينبغي إشراك أصحاب الشأن من خارج الوحدة االستراتيجية
والحكومة في وقت مبكر وعلى نحو متكرر.

–يمكن تعزيز وضع االستراتيجية وتنفيذها من خالل تقوية التنسيق بين الوزارات
عن طريق المدير العام لمكتب رئيس الوزراء وعمليات اللجان الخاصة بالمديرين
العموميين.

–تشتمل األدوات التحليلية المفيدة التي تدعم االستراتيجية على الميزانية
والتوقعات االقتصادية واألبحاث التي يجريها الخبراء المتخصصون وممارسات
السيناريوهات.

–على الرغم من أن جعل الوثائق االستراتيجية متوفرة ومعروفة على نطاق واسع
غير ممكن في جميع الحاالت ،يجب أن يكون ذلك هو النهج المفضل ليس فقط

أيضا للحصول على المزيد من اإلسهامات
للمساعدة في توفير الدعم ولكن
ً
للتعديالت خالل تلك المدة.

–يمكن أن تساعد االتصاالت بالميزانية في تنفيذ االستراتيجية ،ويمكن أن يدعم
وضع إطار لميزانية متوسطة المدى التفكير االستراتيجي من خالل توضيح
الوسائل التي سيتم من خاللها الوصول لألهداف االستراتيجية.

المنظور التحليلي االستراتيجي والسياسات االجتماعية االقتصادية
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استرشادًا بالنتائج المستخلصة التي توصلنا إليها ،اقترحنا نحن والمنظمة
الشريكة لنا ،شركة شالدور لالستشارات االستراتيجية ،المؤسسات التالية لحكومة

إسرائيل حتى تتمكن من البدء في وضع استراتيجية اجتماعية اقتصادية طويلة المدى.
ُقدمت هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء في تشرين األول (أكتوبر)  2012وتم اعتمادها

للتنفيذ:

–تشكيل منتدى استراتيجي على المستوى السياسي برئاسة رئيس الوزراء ليكون
بمثابة النقطة المحورية العتماد منظور تحليلي استراتيجي ،وصنع القرار بشأن

وضع استراتيجية ،واإلشراف على إدارة العملية االستراتيجية.

–تشكيل منتدى استراتيجي اجتماعي اقتصادي على المستوى المهني مرتبط
برئيس الوزراء ليكون بمثابة النقطة المحورية للتفكير المنسق وإدارة جدول أعمال

استراتيجي اجتماعي اقتصادي جديد على مستوى عا ٍل من الخدمة المدنية.

–تشكيل وحدة من الموظفين معنية باالستراتيجية االجتماعية االقتصادية،
كجزء من المجلس االقتصادي الوطني ،لتكون بمثابة نقطة الدعم المحورية
إلدراج التحديات االجتماعية االقتصادية في منظور تحليلي استراتيجي ،ونظام

استراتيجي لإلنذار المبكر ،ووضع البدائل االستراتيجية ،والتثقيف االستراتيجي
للخدمة المدنية ولتقديم الدعم المهني للمنتدى المهني في صياغة جدول

أعمال الحكومة والعمليات اإلدارية.

–وضع جدول أعمال اجتماعي اقتصادي استراتيجي جديد يمكن للحكومة تحديده
وتعزيزه خالل فترة واليتها.

–وضع آلية داخل مكتب رئيس الوزراء إلدارة خطط البرامج االجتماعية االقتصادية
المنتقاة في جدول أعمال الحكومة.

–تشكيل منتدى لنواب المديرين العموميين ،وتعزيز االستراتيجية الوزارية وسياساتها
ووحدات التخطيط بها ،وتطوير قدرات الوزارة لتبني منظور استراتيجي ،وترجمة

االستراتيجيات إلى سياسات وبرامج وخطط وتنفيذها.

–تشكيل مجلس ألصحاب الشأن والخبراء الخارجيين لربط الجمهور بالعمليات
االستراتيجية.

–استخدام البحث والمراقبة والتقييم لتقدير عمل المؤسسات والعمليات الجديدة
والسياسات والبرامج التي تنتج عنها.
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–خلق حوافز رسمية وغير رسمية لتبني منظور تحليل استراتيجي ،من خالل
المشاركة في المؤسسات والعمليات الجديدة واالستفادة من إسهاماتها.

–خلق حوافز رسمية وغير رسمية لتبني منظور تحليل استراتيجي ،من خالل
المشاركة في المؤسسات والعمليات الجديدة واالستفادة من إسهاماتها.

نناقش عملية التقييم االستراتيجي وبعض النهج العملية للقيام بها في الفصول

من الخامس حتى التاسع من هذه الوثيقة .ونناقش في الفصل العاشر كيف يمكن أن

ترتبط هذه النهج بالهيكل المؤسسي المحدد في هذا القسم.

القيمة المحتملة التي تضيفها القدرة المعززة للتقييم
االستراتيجي
في هذه الدراسة ،نقدم محتوى للمفاهيم المطروحة في هذا القسم ونقترح كيف
يمكن لحكومة إسرائيل تحسين قدراتها على تبني منظور تحليلي استراتيجي

فيما يتعلق بالمشكالت االجتماعية االقتصادية .ونوضح بأمثلة معينة مستخلصة
من القضايا التي أثارتها شيخوخة سكان إسرائيل .بالطبع ،ال يمكن اعتبار هذه
األمثلة بأي شك ٍ
ل من األشكال وسيلة توجيهية :ال يمكن سوى لمن انتخبهم
مواطنو إسرائيل على النحو الصحيح لتولي زمام السلطة السياسية عبر عملية
دما باالستناد إلى االفتراض
ديموقراطية تقديم المحتوى الضروري .لكننا نمضي ُق ً

القائل بأن وجود رسوم توضيحية عملية سيكون ذا قيمة لهؤالء المسؤولين
والموظفين الذين يدعمونهم.

تمشيًا مع مفهوم المنظور التحليلي االستراتيجي ،يتمثل الغرض من هذا الدعم

للسياسات في

إثراء تشاورات كبار المسؤولين التنفيذيين بالمعلومات ودعمها عند اتخاذهم
القرارات االستراتيجية .ويكمن الهدف الحقيقي للتخطيط االستراتيجي الوطني
في كونه إرشاديًا ،حيث يتمثل في كونه وسيلة مساعدة للتفكير الجماعي بين أعلى

المنظور التحليلي االستراتيجي والسياسات االجتماعية االقتصادية
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المستويات الحكومية ،بدال ً من كونه آلية إلنتاج الخطط التشغيليةFriedberg,( .
5)2008, p. 48

تحديدا أفضل للمشكالت السياسية الناشئة والحلول المحتملة ،والتفكير
وهذا يعني
ً

في اإلجراءات الضرورية وكيف يمكن تنسيقها وما هي آثارها ،ومراعاة القيود والشكوك،
وذلك بشكل جزئي.

سيقدم بناء قدرات التقييم االستراتيجي االجتماعي االقتصادي داخل الحكومة

فوائد ملموسة وعملية إلسرائيل من خالل توفير الموارد وزيادة جودة الخدمات
قدمة لمواطنيها بمرور الوقت .عالوة ً على ذلك ،يشير تحليل الفجوات
الحكومية ُ
الم َّ
القائمة إلى أن إسرائيل ستواجه بصورة متزايدة قضايا اجتماعية واقتصادية خطيرة
قد ال تكون النهج السابقة والمؤسسات القائمة مالئمة لها .يتطلب تحقيق هذه

القدرة المعززة ما يلي:

–إنشاء نظام لالكتشاف المبكر لالتجاهات والفرص

–إنشاء قدرات على نطاق الحكومة لتقييم السياسات البديلة المحتملة وعواقبها
مقدما وبصورة تحليلية ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فرص نجاح
المحتملة
ً

السياسات ويقلل من العواقب غير المقصودة لخيارات السياسات

–توفير أساس إلجراء مناقشات أوسع داخل الحكومة للقضايا المعقدة التي يصعب
القيام بها على مدى قصير مع كل أزمة

 5كتبت فريدبرج ( )Friedbergعن عمليات التخطيط االستراتيجي الوطني في الواليات المتحدة،
لكن يمكن تطبيق األفكار على أي مؤسسات وعمليات تدعم تطوير التخطيط االستراتيجي .كنا
سنعدل االقتباس أعاله ليكون مضمونه الغرض من الدعم "ليس بالضرورة الخروج بوثيقة واحدة
شاملة" .وتلك هي قوة المنظور التحليلي االستراتيجي :إنه يقدم قيمة معتبرة في حد ذاته بينما
يشكل الخطوات األولى الضرورية (المالحظة والتوجيه ،في مصطلح دورة المالحظة والتوجيه
واتخاذ القرار والتصرف) لعملية وضع خطة استراتيجية ذات أساس راسخ .تدعم عملية المالحظة
والتوجيه هذه القادة السياسيين من خالل وصف االتجاهات والمشكالت الرئيسية ،ووضعها في
سياق يمكن فهمه ،وتحليل حاالت الشك ،وبناء وجهات نظر مستقبلية بديلة لوضع إطار للحوار
ومزيد من التحليل .وعند القيام بذلك ،فإنها توفر األدوات الالزمة لتقييم السياسات ووضع إطار لها
عبر :تحديد البدائل المالئمة ،ووصف المزايا والعيوب من حيث الصلة بعملية صنع القرار ،واستبعاد
البدائل غير المالئمة التي كان يمكن أن تبدو جاذبة من خالل مفهوم أقل شمولية.
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–إنشاء عمليات تُقيِّم باستمرار نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،وتعود
هذه التقييمات بالنفع على عملية التفكير االستراتيجي.
يكمن الغرض من الفصول التالية من هذه الدراسة في أن تكون بمثابة مصدرًا لمن

يسعون إلى بناء هذه القدرات.

الفصل الثالث

الرؤى واألهداف واألطر االستراتيجية

يتطلب كل من المنظور التحليلي االستراتيجي وأي من االستراتيجيات التي تنشأ من
عملية التخطيط إطارًا مرجعيًا .ويجب أن تكون هناك وسيلة لتحديد ما هو مهم للتركيز

توجيها فعاال ً لالعتبارات والقرارات
عليه وكيفية تفسير االعتبارات المتراكمة بطريقة توفر
ً
السياسية ،حتى إذا كان الهدف هو المراقبة والتوجيه فقط .ويتضح هذا بوضع العمليات

المبينة في الشكل  2.2في الفصل الثاني ضمن إطار رؤية شاملة .وفي هذا الفصل،

سنتناول هذه الحاجة .نبدأ بمناقشة الرؤى واألهداف والمؤشرات واإلجراءات بصفة عامة
ونستمد من األمثلة والممارسات خارج إسرائيل.

العناصر الرئيسية لالستراتيجية :ما األهداف التي يتعين
تحقيقها؟
إذا كانت االستراتيجية أداة لتحقيق غايات محددة ،فإن تحديد تلك الغايات خطوة مهمة

لتأسيس استراتيجية في األمور التي تهم صانعي القرار وألولئك الذين يتصرفون باسمهم.

فالغاية األولى هي الرؤية :كيف يبدو الوضع المستقبلي المرغوب للعالم؟ يمكن لقادة
الدولة تقديم المساعدة في التعبير عن تلك الرؤية أو حتى تقديم رؤيتهم الخاصة ،ولكن
في نهاية المطاف ،لكي تكون الرؤية صالحة ،يجب على جمهور الناخبين بالدولة أن

يشاركوا هذه الرؤية على نطاق واسع .وليس من الضرورة أن تكون تلك الحاجة رؤية معبر
الحقا.
عنها رسميًا .وسنتطرق لهذه المسألة
ً

هناك خطوة ضرورية لتحويل الرؤية إلى دليل للسياسات والعمل ،وهي وضع أهداف

محددة .ما معلمات ومستويات اإلنجاز التي ستكون مهمة في التحرك باتجاه تلك الحالة

مقارنة بالوضع الحالي
المستقبلية المتصورة؟ ما مدى إمكانية تحقيق هذه األهداف
ً
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واألحوال المحتملة في المستقبل؟ ما وسائل القطاعين العام والخاص لتحقيقها؟ تثير

هذه األسئلة واألسئلة المماثلة األخرى اآلن الحاجة إلى قياس :ستساعد المؤشرات
واإلجراءات (التي ستتم مناقشتها في الفصل التالي) في فهم التقدم الذي يتم
إحرازه نحو تحقيق هذه األهداف .قد تكون هناك حاجة إلعادة معايرة األهداف والوسائل

واالستراتيجيات دوريًا بطريقة متكررة .وكما هو الحال في الرماية ،قد تختلف األهداف
يحسن
المقصودة ونقاط التأثير الفعلية من الناحية العملية .لكن وضع هدف في االعتبار
ّ
هدف المرء.

تواجه الحكومات الديموقراطية تحديات كبيرة في تحديد الرؤى ووضع إطارات

االستراتيجيات وتقييم الخيارات وتنفيذ السياسات .وهناك معايير عديدة لقياس النجاح،
وبسبب اختالف الرؤى بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية المرغوبة ،غالبًا ما يكون هناك

اختالف كبير حول األهمية المناسبة لكل منها .وينطبق هذا األمر أكثر عندما يكون
الحديث عن القضايا التي تكمن في المجال االجتماعي االقتصادي وتتجلى على مدى
فترات زمنية طويلة.

يُعتبر وضع بيانات رؤية هادفة مهمة صعبة على الحكومات الديموقراطية 1.وقد
يكون من الممكن التغلب على عدم وجود بيانات صريحة للرؤية باإلعالن عن المبادئ

المتفق عليها بشكل عام والمفهومة ضمنيًا في البيانات التي تأتي من الخطاب
صراحة ،إال أنه
السياسي العام للدولة .على الرغم من أنه ربما لم يتم ذكر هذه المبادئ
ً
يمكن تسميتها عناصر الرؤية لرؤية ضمنية على نطاق واسع .وتشكل الرؤى واألهداف
والتدابير والمؤشرات المرتبطة بها إطارًا استراتيجيًا ،وهو مفهوم سنتطرق إليه أدناه.

تتم كل من عمليتي اتخاذ القرار والتنفيذ في المنتديات العامة وتخضع لفحص

دقيق وضغوط من جانب أصحاب الشأن واألطراف المعنية والعامة .ويعد بقاء الحكومات

لوالية كاملة أمرًا استثنائيًا في إسرائيل .وعالوة على ذلك ،تميل الحكومات وأنظمة شغل

الوظائف الوزارية في كل مكان إلى أن تكون أقصر من المدة الزمنية لمعظم الخطط
االستراتيجية .وفي ظل غياب األزمة ،ليست هناك ضرورة ملحة للتعامل مع القضايا التي
تتكشف ببطء .تعد التعبئة للقضايا غير قصيرة المدى مشكلة في كل مكان.

 1يمكن أن توفر الدساتير السياسية والوثائق األولية المماثلة بعض التوجيه .تتم كتابة الدساتير
بدقة بهدف السماح للمجموعات المتنوعة بالتجمع في اتحاد سياسي من خالل إصدار القواعد
العامة التي تسمح للفئات المعنية هذه بوضع حلول للمشكالت واالحتياجات التي يمكن أن تظهر
في المستقبل غير المتوقع .كما أنها توفر أحيانًا مبادئ شاملة وموجهة للغرض الحكومي.
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وتزيد هذه العوامل المعقدة من صعوبة توفير بعض بيانات الرؤية والتي من خاللها

يتم توجيه التفكير االستراتيجي .ازدادت حدة المشكلة في المراحل الالحقة من دورة

المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف .ولكن كما يوضح الشكل  2.2في الفصل

الثاني ،بسبب أن واقع العملية الحكومية (واالتصال بالعالم الحقيقي) سيتطلب تكرارًا
مستمرًا لعملية دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف للمحافظة على المسار،

فإنها ال تزال موجودة حتى إذا كانت الرغبة تقتصر على تقييم مجموعة من القضايا من
منظور استراتيجي قبل أي بيان رسمي الستراتيجية الحكومة .ومن الممكن من الناحية

الفنية مراقبة االتجاهات وإجراء التحليالت بشكل مستقل لمثل هذه االعتبارات .غير أن
عملية الرصد والتقييم ستكون أكثر فائدة من الناحية العملية إذا استدلت بالهدف العام
الذي تسعى إلفادته؛ وإذا استُخدمت في توفير موارد متاحة ومحدودة بكفاءة؛ ووُجهت نحو

مجاالت قابلة للتحقيق بنحو ملموس من خالل األدوات السياسية المالئمة والوسائل
العامة األخرى ،سواء المباشرة أو غير المباشرة؛ وركزت على القضايا التي تشرك القطاع
العام والقطاع الحكومي وممن هم في الحكومة وتؤثر عليهم فيما بعد.

سيتم الحكم على التفكير االستراتيجي الحكومي على أساس القيمة التي

يقدمها للجمهور الذي يهدف إلى خدمته  -وسيتحتم القيام بذلك.
التحرك صوب األطر االستراتيجية

لقد كان هناك تطور حديث نسبيًا يكمن في ظهور محاوالت إلنشاء هذه البيانات
الصريحة لعناصر الرؤية ،واألهداف ،واإلجراءات .وقد حدث التحرك نحو تطوير مثل هذه
األطر االستراتيجية في منظمات دولية (مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة

التعاون االقتصادي والتنمية) ودول منفردة (مثل كندا وأيرلندا وأستراليا) (انظر على سبيل

المثالCanadian Index of Wellbeing, 2011 ،؛ Irish Central Statistics Office, 2011؛
و .)Australian Bureau of Statistics, 2012, 2013وقد حفزت العديد من الدوافع المختلفة

هذه الجهود .فقد كان أحدها يتمثل في حركة متنامية للسعي إلى اتخاذ إجراءات واسعة

للرفاهية الفردية واالجتماعية بدال ً من االعتماد الوحيد على مستويات متوسط نصيب

المحلي ونموه .وقد أدى هذا إلى تساؤالت حول الجذور األشمل
إجمالي الناتج
الفرد من
ّ
ّ
للسعادة واإلحساس الفردي بالرفاهية ،والتي بدورها دفعت الرغبة لوضع أنظمة محاسبية
أكثر شمولية تتعقب هذه المكونات بشكل صريح ،بل ووضعت مؤشرات تستند إليها

(انظر ،على سبيل المثالFrench Commission on the Measurement of Economic ،
Performance and Social Progress, 2009؛ و .)Ura et al., 2012لقد ساهمت محاوالت
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وضع مؤشرات االستدامة البيئية  -األمر الذي أدى إلى االعتراف بأن االستدامة يمكن
أيضا لتشمل النتائج الفردية االجتماعية وأكثر من مجرد التركيز المحدود على
توسيعها ً
أيضا في هذه الجهود (انظر ،على سبيل المثالHall et al., 2009 ،؛ وSwiss
النمو وحده -
ً
 .)Federal Statistical Office, 2012وعندما ترغب منظمة ،مثل االتحاد األوروبي أو منظمة

التعاون االقتصادي والتنمية ،في إلقاء الضوء على مجاالت قضايا محددة ،مثل ظاهرة
شيخوخة السكان في البلدان المتقدمة ،فهناك ميل إلى ربط اهتمام السياسات بوسائل
أفضل للتعريف والمحاسبة والقياسات.

ربما قد بدأت بعض البلدان في بذل نفس الجهود من أجل تحسين قدرة الحكومة

على التصرف بشكل هادف في المجاالت االجتماعية واالقتصادية ذات المصلحة الوطنية.
وفي كثير من األحيان ،يتم تقديم ذلك كتداخل بين االقتصاد والمجتمع والبيئة (انظر ،على

سبيل المثال ،المنشورات في سلسلة قياس التقدم في أستراليا السنوية ،على سبيل
المثال .)Australian Bureau of Statistics, 2009 ،ويُحفز ذلك ،جزئيًا ،االهتمام بتوفير مزيد

من المحاسبة لألنشطة الحكومية وفهمها .ويكمن التوقع في أن هذا سيؤدي بدوره إلى

تجهيز العملية السياسية بشكل أفضل للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن اإلجراءات

الرامية إلى تحقيق أهداف محددة.

أيضا هذه الجهود كمحاولة من جانب الحكومة لمواجهة التحديات
قد يرى البعض ً

غير المسبوقة التي تواجهها في الحفاظ على االنتشار والفعالية في مواجهة التغيرات

العديدة المتزامنة التي يبدو أنها أحيانًا تكتسح القدرة األساسية للحكومة على
الحكم بفعالية .كان من الممكن في هذا الصدد أن تكون الجهود الرامية إلى وضع أطر
استراتيجية ،ذات بيانات صريحة لألهداف الوطنية ،وسيلة للتغلب على بعض مواطن
الضعف المعروفة الكامنة في العملية الديموقراطية التي تعمل وفق منظور طويل
المدى.

هج في إسرائيل .قد تكون
يُشير هذا االعتبار وحده إلى دور مهم لمثل هذه النُ ُ
الخطط الناتجة عن ذلك مفيدة في حد ذاتها .ولكن إذا تم وضعها على نحو صحيح ،فإن

العملية التي يتم من خاللها تأطير تلك الخطط ومناقشتها وعرضها وتنفيذها ،يمكن
أن توفر فائدة معقولة في تعزيز قدرة إسرائيل على إجراء التحليل ووضع إطار سياسي

للقضايا التي تمتد على المدى الطويل والقصير وتتعارض مع التوجهات الوزارية.

الرؤى واألهداف واألطر االستراتيجية
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واضحا على هيكل واحد متكامل وموحد
ال يوجد بلد في يومنا هذا يقدم مثاال ً
ً
يضع بوضوح األهداف االجتماعية االقتصادية ويحدد مجموعة من المؤشرات على

تلك األهداف .ولكن بالنسبة لوحدة التقييم االستراتيجي داخل الحكومة ،أو كوسيلة

لتسهيل المناقشة بين مختلف المكاتب داخل الحكومة بشأن القضايا االستراتيجية
في مجال السياسات االجتماعية االقتصادية ،فإن عملية التفكير من خالل هذا اإلطار
يمكن أن تتضمن مجموعة من الفوائد.

وبعبارة أخرى ،سيصبح من األسهل على إسرائيل أن تحسب نقاط القوة والضعف

والفرص والتهديدات التي تتعلق باالعتبارات االجتماعية االقتصادية بمجرد أن تتمكن
من اإلجابة على هذا السؤال بشكل أفضل" :ما الحال الذي نود أن نكون عليه كدولة في
عاما؟"
غضون من  10إلى ً 15

التوجه صوب إطار استراتيجي اجتماعي اقتصادي إلسرائيل
ما الذي قد يبدو عليه إطار العمل هذا إلسرائيل؟ ما يلي مجرد مثال واحد ،أما التكوينات
هج األخرى فهي ممكنة بالتأكيد .لقد اخترنا استخدام نموذج سجل األداء
والنُ ُ

المتوازن2.

يتمخض عن هذا النهج نتائج تلقي الضوء على مكوّن الرؤية وتعمل كمصدر الشتقاق
األهداف والمؤشرات كما هو موضح في الشكل  2.2في الفصل الثاني.
تتمثل القيمة األساسية لسجل األداء المتوازن في توفير إطار يفرض صورة متكاملة

تضم ،بوضوح ،العديد من وجهات النظر الداخلية والخارجية .وهو وسيلة لتوضيح

االفتراضات غير المعلنة وترجمة الرؤى والبيانات إلى مجموعة من األهداف القابلة للقياس
والتي يتم دمجها في جميع جوانب المنظمة وتقدم صورة كاملة لما تحاول تحقيقه.
لقد اخترنا تطبيق هذا النهج على النتائج االجتماعية االقتصادية في إسرائيل ألنه توجد
أيضا وجهات نظر مختلفة ومجاالت سياسات مختلفة على نطاق واسع .نريد إنشاء إطار
ً

متماسك واحد ألداء دور في جميع مراحل دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف.

 2باختصار ،نشأت هذه الصيغة في مجال األعمال وانبثقت عن اإلدراك بأن االهتمام فقط بالنتيجة
النهائية يمكن أن يؤدي بسهولة إلى عدم الوعي االستراتيجي الذي يتسبب في صعوبة العمل .وبدال ً
من ذلك ،ينبغي أن يتاح لشركة ما طرق لقياس مدى صحة العديد من األنظمة األساسية التي
تساهم جميعها في إنشاء القيمة .انظر .Kaplan and Norton, 1992, 1996
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المكونات االجتماعية االقتصادية الرئيسية
ّ

ال تمتلك إسرائيل ،مثل المملكة المتحدة ،دستورًا مكتوبًا 3.غير أن بها إعالن استقالل
يحدد على األقل عناصر رؤية الدولة والمجتمع الذي تسعى لتنميته .هناك كذلك

بعضا من وجهات
مجموعة من القوانين األساسية (لم تكتمل بعد) التي توفر
ً
النظر اإلضافية عما ستبدو عليه عناصر سجل األداء المتوازن لألهداف االجتماعية
االقتصادية 4.ويدعم الجمهور اإلسرائيلي بصورة عامة صحافة نشطة ،حيث يتم من

خاللها قياس السياسات واألحداث قصيرة المدى ضمنيًا وفق وجهات نظر مختلفة:
بعبارة أخرى ،من خالل تصرفاتهم وآرائهم ،ما الذي يبديه اإلسرائيليون بما يوحي أنهم
يهتمون به؟ قد تتناسب هذه األجزاء مع إطار يتضمن وجهات نظر متعددة في مجموعة
معا عناصر رؤية للمستقبل االجتماعي
صغيرة من المكونات األساسية التي توفر
ً
االقتصادي إلسرائيل.
يوضح الشكل  3.1مجموعة مقترحة من مكونات النظام األساسية  -والتي نشير

إليها بفئات األهداف -في شكل مختلف من نمط سجل األداء المتوازن النموذجي .وال
يُقبل أي منها ،بالضرورة ،من قبل جميع شرائح المجتمع اإلسرائيلي وال تحظى بالقدر
نفسه من األهمية من قبل الجميع .ولكن يمكن تخصيص حالة تستند إلى كل من

اإلعالنات العامة وإجراءات السياسات السابقة لكل منها حتى تمثل المخاوف األساسية
التي يجب أن تكون موجودة في سجل األداء المتوازن.

تركز أول فئة كبيرة من األهداف على جوانب الرفاهية االجتماعية واالقتصادية من

وجهة نظر الفرد واألسرة .وهذا يتالءم مع االتجاهات التي لوحظت في البلدان األخرى

التي جعلت محاوالت طرح قضايا الرفاهية الفردية رسميًا الهدف المتعمد الهتمام
السياسات.

 3تنبع كلتا الفجوتين من الجذور التاريخية .في حالة المملكة المتحدة ،فإن الهياكل الحالية
للدولة تنبع من فترة كانت فيها هذه الممارسات شائعة أو حتى يعتقد أنها ضرورية .وفي حالة
إسرائيل ،تنبع حالة االفتقار هذه في األصل من الظروف المتوترة لمهدها ،متبوعة بإحجام عن
الوضوح ،أو عدم القدرة عليه ،وحسم بعض االختالفات األساسية في المفاهيم والفلسفة بين
المجتمعات الرئيسية المكونة.
 4وقد مررت إسرائيل تسعة قوانين رئيسية منذ ستينيات القرن العشرين ،وهي تعد مكوّنات
محتملة لدستور الدولة ،غير أنها تتناول بنحو أشمل السلطة القانونية المعنية باألعراف الحكومية
ِ
يغط الهيكل الحالي للقوانين الرئيسية بعد كل القضايا الدستورية
الرئيسية المتعددة .لم
الموجودة بشكل متكرر في الدساتير المكتوبة للبلدان األخرى.
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الشكل 3.1
سجل األداء االجتماعي االقتصادي المتوازن إلسرائيل
رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة

اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ،واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ،
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص

دور إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﻂ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻴﻬﻮدي

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام وﻣﺘﻨﺎم
وﻣﺒﺘﻜﺮ

اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ

RAND RR488-3.1

لتحقيق التوازن بين وجهة نظر قد تتجاهل الجوانب المشتركة للصحة االجتماعية

االقتصادية بطريقة أخرى ،فإن المربع الثاني ،ناحية الجزء السفلي األيسر من المربع األول،
يوفر التوازن بين المنظور الوطني للمصالح االجتماعية االقتصادية .وهذا يوفر وجهة

نظر عبر األجيال بوصفها ثقال ً موازيًا لما قد يقود بشكل أو بآخر إلى التركيز على الرضا
في الوقت القريب على عكس المزايا المستدامة لكل المجتمعات على مدار فترة أطول
من الوقت.

أما الفئة الثالثة ،في المربع ناحية أسفل يمين الفئة األولى ،فهي تسلط

الضوء على الكيفية التي يمكن بها تصميم إطار استراتيجي لتضمين وجهات نظر

معينة .تحدد خيارات الخطة الواعية ،بنفس قدر المبادئ الموضوعية ،ما يصل إلى
هذا المستوى من التركيز .في هذه الحالة ،تؤكد الخطة المختارة بوضوح الهياكل

المؤسسية التي تلعب دور الوسيط بين الفرد والمجتمع واالقتصاد األوسع .هناك
قضايا أساسية في إسرائيل تؤثر في حد ذاتها على رفاهية الفرد وكيفية رؤية الفرد

لنفسه في المجتمع األكبر .تظهر مسائل الثقة والرضا عن الخدمات والوظائف
الحكومية ،والحصول على فرص للعمل ،وحتى عن الطابع األساسي للدولة ،بشكل

24

المنظور التحليلي االستراتيجي واالستراتيجيات االجتماعية االقتصادية طويلة المدى إلسرائيل

منتظم في صدارة الخطاب العام 5.كانت هناك مؤشرات على أن مثل هذه القضايا
لها تأثير على كيفية إدراك الرفاهية (ستول ( ،)Stollوميشايلسون (،)Michaelson

وسيفورد ( .)Seaford)، 2012وبما أن الحكومة هي الجهة الرئيسية للعمل العام بشأن

المسائل المتعلقة بالمجتمع واالقتصاد ،وبالتالي فهي الموضع الذي يمكن أن يكون

استخداما ،يكون من المفيد أن يضع هذا الجهاز
اإلطار االستراتيجي فيه هو األكثر
ً
أمامه تذكيرًا بمدى تأثير هذه الجوانب المؤسسية على النتائج االجتماعية االقتصادية
وتصورات تلك النتائج.

يظهر الشكل  3.1األجزاء الثالثة األولى من سجل األداء المتوازن في ألوان داكنة،

موضحا القوة الكاملة لتأثيرها على النتائج االجتماعية االقتصادية .تم تضمين اثنين
ً
آخرين 6.وألن التركيز ينصب على األهداف والمؤشرات االجتماعية االقتصادية ،قد

يظهر اختالف بأن الفئات الثالث الرئيسية األولى ستكون كافية الستيعاب األهداف
ذات الصلة .من ناحية أخرى ،يمكن القول ،بالنسبة إلسرائيل ،بأن هناك فئتين أخريين

تتطلبا اعتبارهما ألن أحد أغراض هذا التوضيح يكمن في الحث على المناقشة

ومراعاة االعتبارات.

كانت الوثائق التي أرست األساس لبناء دولة إسرائيل الحديثة  -وعد بلفور

( ،)1917 ،Balfourانتداب المملكة المتحدة على فلسطين الذي أقرته عصبة األمم
(األمين العام لعصبة األمم ،)1922 ،وقرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة 1947

(الجمعية العمومية التابعة لألمم المتحدة )1947 ،وإعالن إسرائيل عن تأسيسها في
العام التالي (المجلس الشعبي اليهودي - )1948 ،مبنية على رؤية دولة ديموقراطية
أيضا بمثابة وطن للشعب
لجميع أفراد شعبها ،ولكن هذه الدولة الديموقراطية ستكون ً

اليهودي .يستمر النقاش حتى يومنا هذا حول معنى كل من هذه المصطلحات وكيف
بعيدا عن أسباب قيام الدولة ،وجد غالبية السكان
يمكن التوفيق بينها .ولكن حتى
ً

5

أثار المشاركون في ممارسة التنبؤ العكسي التي نُوقشت في الفصل السادس هذه المسائل.

 6أحدهما مظلل بدرجة لون متوسطةألنها ستحصل على تركيز أقل من الثالثة األوائل فيما يلي،
واألخرى غير ُمظللة للداللة على أنها لن يتم النظر فيها أكثر في هذه الدراسة.
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اليهود في إسرائيل أنفسهم يؤدون دور اإلشراف الذي ينبع من إقامتهم في األرض التي
تعتبرها جميع المجتمعات اليهودية مركزًا للحضارة والثقافة

اليهودية7.

تأخذ اختيارات السياسة العامة التي تُجرى في إسرائيل بعين االعتبار هذا الدور
اإلضافي .إن تُرك هذا الجانب من الحياة القومية إلسرائيل خارج المعادلة االجتماعية

االقتصادية من شأنه أن يخاطر بعرض بُنية ،من البداية ،لن تكون كافية لتعكس
المفاضالت والقرارات التي تتخذها الحكومة بالفعل .ونشرت األصوات العامة والخاصة

انعكاسا لالتجاهات ،على الرغم من أن
االقتراح بأن العقود القاد مة يمكن أن تشهد
ً
الستين سنة األولى من وجو د الدولة تميزت بالدعم المالي الهائل إلسرائيل من قبل
جماعات يهودية خارجية .انتقدت هذه األصوات ذاتها عدم وجود أي منظور استراتيجي

قائم داخل الحكومة ،والذي قد تحدد إسرائيل منه التداعيات التي قد تحدث أو ينبغي
حدوثها من أجل السياسات.

تحدد الفئة النهائية ،األمن القومي ،المسؤولية األولى ألي حكومة وطنية.

في معظم البلدان ،باستثناء الجدل الدائم حول التوزيع المناسب بين اإلنفاق المحلي

والعسكري ،يمكن ترك هذا الجانب من الحياة الوطنية خارج حسابات االستراتيجية
االجتماعية االقتصادية .هذا ال يعني أنه ال يوجد اتصال بين االثنين بل أن االتصال عادة ما
يكون غير مباشر في معظم البلدان .ومع ذلك ،يمكن أن نشير إلى أنه ،في إسرائيل ،بسبب
تاريخها والدور الذي يؤديه الجيش في كل شيء بداية من التعليم حتى التقدم المهني،

دائما في اعتبارات السياسات ،يكون
وألن التحديات الوجودية للدولة كان يجب وضعها
ً

للشواغل واإلجراءات المتخذة لصالح الدفاع الوطني تأثير كبير على النتائج االقتصادية
واالجتماعية .تم اإلشارة إلى هذا الجانب على األقل في الخطة الموضحة في الشكل ،3.1
وذلك في ضوء سجل أداء متوازن .من المهم بالنسبة للبعض تحديد الدور الذي قد تلعبه

ولكن لن نتطرق إليه بمزيد من التفصيل في هذه الدراسة.

فريدا بالنسبة إلسرائيل .فعلى سبيل المثال ،تدرك
 7هذا الجانب من السياسة العامة ليس
ً
خاصا بأدوار بلدانهما كأوطان ،للثقافة األلمانية والبولندية .هناك
إدراكا
حكومتا ألمانيا وبولندا
ً
ً
إجراءات سياسات عامة متعمدة تأخذها كلتا الحكومتين كاستجابة .يوجد لدى أكثر من  20دولة
أوروبية شكل من أشكال قانون حق العودة المعمول به لتسهيل تجنيس المهاجرين الذين يمكن أن
يثبتوا ارتباطهم باألغلبية العرقية .يأخذ هذا الدور جانبًا أكثر بروزًا في إسرائيل جزئيًا بسبب المسار
الفريد للتاريخ اليهودي وجزئيًا بسبب الوعي والحساسية المتزايدين اللذين ينبعان من القضايا
المجتمعية غير المحلولة داخل إسرائيل ،فضال ً عن القضايا الجيوسياسية في المنطقة التي تقع
فيها.
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األبعاد الموجودة ضمن سجل األداء المتوازن

لقد حددنا االعتبارات الثالثة الرئيسية لتحديد مستوى النتائج االجتماعية االقتصادية

في إسرائيل  -رفاهية األفراد واألسر ،والقدرة على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

الوطنية المستدامة ،واألداء الفعال للمؤسسات الديموقراطية إلى جانب الحصول
رابعا محتمالً ،مما يعكس مكانة
الشامل على الفرص بنطاق واسع  -وكذلك حددنا اعتبارًا ً

إسرائيل في وسط الحضارة اليهودية .إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر واقعية قبل أن نتمكن
من مناقشة األهداف وتشكيل االستراتيجيات.

يرتب الجدول  3.1مكونات االعتبارات األربعة في العمود األول ويقدم أبعادًا فرعية
لكل منها في العمود الثاني.
إنها مسألة رأي لتحديد البعد في حد ذاته وما قد ال يكون سوى واحد من عدة

نوعا ما.
عناصر أساسية ضرورية لفهم وضع إسرائيل فيما يتعلق ببعد ذي مستوى أعلى ً

تستند القرارات إلى افتراضات حول العالقات السببية بين العوامل ،وكذلك بعض البيانات،

حتى وإن كانت ضمنية ،حول األولويات من بين النتائج  -حتى حول الفلسفات األساسية

للحكومة .وهذا هو السبب في أن وضع أطر من هذا النوع يمكن أن يكون أساسيًا
للتقييمات االستراتيجية والعمليات التي تهدف إلى توليدها .تعتبر النتائج ذات أهمية
في تقديم منظور وصيغة مشتركة؛ لكن األكثر أهمية من ذلك هي العملية والمناقشات
التي تثيرهما.

وعلى الرغم من أن العديد من األبعاد الواردة في الجدول  3.1ذاتية التفسير ،فإن

بعضها هو نتيجة اختيارات الخطة .تظهر الحوكمة والمشاركة المدنية في إطار

اعتبار الرفاهية االجتماعية االقتصادية الفردية الخاضعة لسجل األداء المتوازن ألن
هذه المشاركة كانت لها تأثير على المشاعر الذاتية .وهذا يختلف عن التدابير المتخذة

مالءمة
في إطار االعتبار المتعلق بأداء الحكومة والعملية الديمقراطية ،التي هي أكثر
ً
لفهم االختالفات بين المجتمعات والسكان المحليين في هذا البعد .وبالمثل ،قد يبدو

أن قياس نوعية الحياة في ظل الديموقراطية والحكومة الفعالة والحصول على الفرص
زائد عن الحاجة .ولكن كما نناقش أدناه ،فإن القيام بذلك يسمح باالختالفات في النتائج

من المنظور المجتمعي الجغرافي والعرقي على السواء (باإلضافة إلى المنظور الفردي)

والتي يجب تناولها .سيساعد هذا على توضيح معنى األبعاد واإلجراءات المتشابهة
المسؤولة عن مقدار اعتبار رفاهية األسرة والفرد إجماالً.

الرؤى واألهداف واألطر االستراتيجية
الجدول 3.1
األبعاد الممكنة المدرجة ضمن االعتبارات الفردية لسجل األداء المتوازن
البعد

اعتبار سجل األداء المتوازن
تحسين الرفاهية االقتصادية االجتماعية الدخل والثروة
لألفراد والعائالت
الوظائف
اإلسكان
الحالة الصحية
التوازن بين الحياة والعمل
التعليم والمهارات

الحوكمة والمشاركة المدنية
الروابط االجتماعية والثقافية
الجودة البيئية
األمان الشخصي
الرفاهية الذاتية
اقتصاد مستدام ومتنامي ومبتكر

النمو المستدام
االبتكار
االستقرار الكلي والمال
التنظيم والمنافسة

الديموقراطية ،والحكومة الفاعلة،
والحصول على الفرص

المشاركة السياسية
األداء الحكومي
الحصول على التعليم
الحصول على وظيفة
أوجه التباين في جودة الحياة

دور إسرائيل وسط الشعب اليهودي

الشراكة مع المجتمعات اليهودية
التواصل مع األفراد اليهود
الثقافة والتعليم اليهوديين
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لقد اخترنا خطة في هذا النهج ،ليس إلنشاء بنية معتدلة ،بل بهدف إنشاء بنية

متكاملة للغاية .نناقش في الفصول التالية كيفية ظهور نهج أصغر من هذا الهيكل
األساسي بمجرد أن ينتقل التركيز إلى السياسات والتنفيذ.

الفصل الرابع

قياس النتائج االجتماعية االقتصادية ومؤشراتها في
إسرائيل

يواصل هذا الفصل مناقشة كيف يمكن دمج الرؤية واألهداف واإلجراءات الالزمة للتحديات
االجتماعية االقتصادية والسياسات المنتهجة في إسرائيل في إطار عمل استراتيجي

متماسك .وينصب تركيزنا على أمور القياس ومؤشرات التقدم .وكما سبق ،ال تمثل
هذه المناقشة سوى صياغة واحدة من الصياغات الكثيرة الممكنة لهذا اإلطار .لكنها

قدما في التفكير في كيفية دعم أحد أطر العمل االستراتيجية لوضع بيانات
تمضي بنا
ً

صريحة بشأن األهداف ،وكذلك مؤشرات حالة تحقيق األهداف ،ويظهر كال العنصرين في
الشكل  2.2في الفصل الثاني ليوضحا دور المنظور االستراتيجي في الدورة االستراتيجية.

آنفا ،نبدأ بمناقشة عامة ثم نطبقها على تفاصيل االستراتيجية االجتماعية
وكما ذكرنا ً
االقتصادية في إسرائيل.

المقاييس والقياسات والمؤشرات
أيضا فروق مفيدة ينبغي
تعتبر هذه المصطلحات الثالثة مترابطة ،لكن يوجد بينها
ً
وضعها في االعتبار وذلك ألن قياس األدوار المختلفة يمكن أن يؤدي دورًا في بناء منظور
استراتيجي .نستخدم مصطلح مقياس لإلشارة إلى تمثيل مثالي لما نسعى إلى تحليله

ومراقبته لكل بعد من األبعاد المحددة في الجدول  3.1الوارد في الفصل الثالث .وقد
يتضمن كل بعد من هذه األبعاد العديد من المقاييس المرفقة كجزء من المفهوم

االجتماعي االقتصادي األعم المحدد مع هذا البعد .ومن ناحية أخرى ،يتوافق مصطلح
القياس مع الوسائل والمعلومات المتوفرة لدينا إلجراء المقياس بشكل فعلي .بالنسبة
لبعض المقاييس "مثل درجة عدم المساواة في الدخل" ،قد نتمكن من وضع قياسات
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تاما تقريبًا بين المفهومين .وبالنسبة للمفاهيم
دقيقة نسبيًا ،وبالتالي نضمن تكافؤ ً
تماما ،ربما
األخرى ،مثل "مستوى ثقة العامة" ،قد تكون القياسات الفعلية غير مباشرة
ً

بناء على الدراسات االستقصائية أو الظواهر المالحظة التي نستخلص منها
يكون
ً
استنتاجات حول حالة ثقة العامة .قد نرغب في استخدام العديد من القياسات غير

المباشرة إللقاء الضوء على المفهوم "المقياس" الذي قد نريد

تقييمه1.

على الرغم من أن المقاييس والقياسات تعد مفاهيم تحليلية ،إال أن مصطلح

وثيقا بالسياسات واألولويات .قد نحدد مجموعة فرعية لتكون
المؤشر يرتبط ارتباطًا
ً

بمثابة مؤشرات لتقييم التقدم ،وذلك من بين الكثير من القياسات التي نحددها كجزء من

إطار عمل استراتيجي عام للنظر في السياسات واالستراتيجيات االجتماعية االقتصادية.
يتسق االختيار الذي حددناه مع األهداف التي اختارتها القيادة السياسية من أجل التركيز

وبناء على أولوياتها .وبعبارة أخرى ،تمثل المؤشرات القياسات التي نرغب في أن نوليها
ً
اهتماما كبيرًا ونستند إليها في تحديد مسار العمل السياسي الواجب اتباعه.
ً

المؤشرات :أدوات للتقييم االستراتيجي ووضع االستراتيجية
تساعد القياسات والمؤشرات في تحديد التقدم نحو تلك األهداف ،بقدر ما تحدد األهداف

ما هي الشروط المستقبلية التي تتسق مع الرؤية األساسية .وكما هو الحال بالنسبة
لألهداف والرؤى ،فإن القياسات والمؤشرات تتجاوز كونها األداة الوحيدة .وهي أكثر من مجرد
أدوات تكنوقراطية لتقييم مدى أداء مجموعة معينة من السياسات واإلجراءات الحكومية

المتعلقة باستراتيجية محددة .فهي تسهم بمجموعة هامة من القدرات لمجموعة من
األدوات للتقييم االستراتيجي وتخطيط السياسات العامة.

جزءا ال يتجزأ من عمليات التقييم االستراتيجي ،والتخطيط
يمكن جعل القياس
ً
االستراتيجي ،وتنفيذ السياسات ،وتقييم النتائج من خالل نظام للمؤشرات .وهو من األمور
المفيدة في تحديد الطرق التي يمكن أن يؤثر بها هذا النظام على أشكال السياسات
قيما
العامة ونجاحها .تعتبر المؤشرات مفيدة في عملية القياس .ولكنها تؤدي ً
أيضا دورًا ً

 1شرعت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرًا في وضع إجراء لتطوير مؤشرات األداء السنوي لكل وزارة
وقياس تلك المؤشرات .يمكن العثور على مناقشة جيدة حول تطوير المقاييس والقياسات في سياق
خطط العمل الوزارية السنوية في مكتب رئيس الوزراء.2010 ،
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في نقل المناقشات حول األفكار ودعمها ،باإلضافة إلى دورها في تعبئة جمهور الناخبين

السياسيين.

قياس التقدم

وضوحا للمؤشرات في مراقبة االستراتيجيات والسياسات عند ظهورها.
يكمن الدور األكثر
ً

الحقا
توفر المؤشرات آليات لتحديث المعلومات حول الظروف والنتائج ،مما يسمح
ً
بإجراء تصحيح مسار مستنير .تعتبر العملية مزدوجة االتجاه ،حيث :ستحتاج كل من

االستراتيجيات والسياسات بالتأكيد إلى التكيُّف والتناغم في ضوء األحداث الفعلية.
أيضا أن تؤدي دورًا كبيرًا في نوع وثائق التوجيه االستراتيجي الذي أشار
ويمكن للمؤشرات
ً
توجيها للسياسات التي ستنفذ استراتيجية محددة.
إليه شاتز وآخرون .)2015( ،فهي تقدم
ً

صياغة األفكار ومشاركتها

يتبنى الناس انطباعات مختلفة حول الطريقة التي يسير بها العالم .وهذا صحيح حتى
إذا كانت هذه االنطباعات ضمنية وغير رسمية على المستوى الفردي أو ضمن دور حكومي.

ومع ذلك ،يعد بقاء هذه االنطباعات ضمنية ومخفية وغير معلنة سببًا لحدوث الكثير
من الضرر .من المهم أن ندرك وجود هذه االختالفات في األفكار األساسية وقواعدها .وهذا

شرط أساسي للتوصل إلى فهم مشترك ،أو على األقل التوصل إلى فهم يتضمن وجهات
نظر مختلفة.

يقدم وضع نظام المؤشرات طريقة وفرصة للموظفين والقادة لمشاركة األفكار

أساسا للمناصب الحكومية
والمفاهيم وربطها بالرؤى واألهداف .واألكثر من ذلك أنه يقدم
ً
تعقيدا ،من أجل التفاعل
المختلفة ،ربما المسؤولة عن جوانب مختلفة لقضية أكبر وأكثر
ً
بكفاءة .وعند إنشاء نظام المؤشرات ،يمكن أن تحظى عملية وضع المؤشرات بالقدر ذاته
عدة.
الذي يحظى به الناتج الرسمي الفعلي للعملية أو ربما أكثر .يحدث هذا األمر بطر ٍق َّ
تقدم عملية صياغة مجموعة واضحة من المؤشرات

–نمطًا لتحديد المشكالت وتقديم إطار لمناقشتها

معا
–نقطة انطالق للنقاش أو طريقة لربط وجهات نظر أو قضايا مختلفة ً
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–خطوة نحو التعلم المتبادَل ،وتقديم مصطلح مشترك ،ومشاركة القيم للحفاظ
على العمليات التعاونية

–منصة لبناء الثقة

–وسائل للتركيز على اتجاهات وتوقعات محددة وإيالء اهتمام واضح ينصب على تلك
االتجاهات والتوقعات

أساسا يتم من خالله وضع االستراتيجيات ،فضال ً عن أساس لالختيار من بينها
–
ً

–عالقة بين عمليات التقييم االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي والتنفيذ وقياس
النتائج

أساسا يتم بمقتضاه ﺑﻨﺎء صياغة رﺳﻤﻴﺔ محتملة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ البدائل السياسية
–
ً
المستقبلية.
بالنظر إلى القضايا التي تواجهها كل حكومة في جعل أي منظور تحليلي

جزءا من عملياتها ،تحمل هذه الفئة من االستفادات أكبر اإلمكانيات للتأثير
استراتيجي
ً

على السياسات .تكون المؤشرات أكثر تأثيرًا عند استخدامها للقياس ،ودورها األول ،عندما

يكون هناك توافق كبير في اآلراء بشأن أهداف السياسات واتفاق حول أنواع السياسات

المناسبة .وفي الحاالت التي لم يتم فيها تحقيق هذا المستوى من االتفاق الواسع ،فإنه
يمكن للمؤشرات في هذا الدور المفاهيمي الثانوي أن يكون لها التأثير األكبر على التفكير

االستراتيجي

والسياسي2.

التعبئة التخاذ إجراء

يمكن أن يكون التفكير االستراتيجي أكثر من مجرد ممارسة في زيادة الوعي بصورة

ملموسة .ويمكن أن يوفر قوة تعبئة التخاذ إجراء ويمكنه زيادة فرص تحقيق اإلجراءات
للنتائج المرجوة .تشير الطريقة التي قد يحدث بها هذا اإلجراء بالفعل ،والطريقة التي
ينظر بها النطاق األكبر من الجمهور إلى كل من اإلجراءات والنتائج ،إلى وجود دور ثالث

للمؤشرات .ويمكن أن تكون دوافع لتحفيز اإلجراءات وتعبئة الدوائر االنتخابية لتشجيع
هذه اإلجراءات.

وها نحن مجددًا نقول بأنه يمكن لنظام المؤشرات أن يؤدي عدة أدوار مباشرة وغير

مباشرة .وباعتبارها أدوات لبناء الدوائر االنتخابية واالئتالفات ،يمكن لتلك المؤشرات أن
 2قدم بيل ( )Bellوإيسون ( )Easonوفريدريكسن ( ،)Frederiksenعام  2011نظرة عامة عن العديد
من الدراسات التي أجريت لتحديد متى تؤثر المؤشرات على السياسات العامة وكيفية حدوث ذلك.

قياس النتائج االجتماعية االقتصادية ومؤشراتها في إسرائيل
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تقدم نقطة بدء مناقشة ومشاركة أوسع نطا ًقا للعامة .ولتحقيق هذه الغاية ،يمكن أن

يكون من المجدي دعوة مشاركة أصحاب الشأن في وضع المؤشرات .وقد يعزز هذا كال ً
أيضا كأدوات لالقتناع
من صلتها وقبولها على نطاق واسع .وبوضوح ،يمكن استخدامها
ً

السياسي .قد يثبت أحد المؤشرات أنه سالح ذو حدين ،حيث يمكن أن يحظى ،بأهمية
وسلطة بالغية يمكنها أن تؤدي إلى استغالله واستخدامه كسالح سياسي.

جيدا في إطار مستقل
ومن هذا المنطلق ،يتضح أنه ينبغي دراسة المؤشرات
ً

وفي إطار هيكلي أكبر على حد سواء ،وكذلك بمراعاة البيئة السياسية داخل الحكومة
وخارجها على ٍ
حد سواء .ويجب أن تكون المؤسسات التي تصوغ المؤشرات وتستخدمها
جزءا من المعادلة .وكما يحذر بيل وإيسون وفريدريكسن 2011 ،ليس بالضرورة أن يتساوى
ً

وجود المؤشرات مع تأثير السياسات .قد يكون هذا التأثير محدودًا بسبب " تدنَّي الجودة
وقلة القبول بين المستخدمين ومحدودية الموارد وضعف األُطر المؤسسية والفصل بين

أولئك الذين يحددون المؤشرات وبين الذين يمكنهم التأثير على السياسات" (صفحة .)13

إنشاء نظام القياسات االجتماعية االقتصادية
مقاييس النتائج االجتماعية االقتصادية في إسرائيل

نؤكد فيما يلي الدور المفاهيمي الثاني لصياغة مجموعة من المؤشرات .وعلى هذا
النحو ،ال تشمل المناقشة مستوى التفاصيل الالزم لصياغة نظام قياس ُمفصل .وقد

تكون أفضل طريقة إلنجاز هذه المهمة بعد اتخاذ القرارات األساسية بشأن التوجيه

االستراتيجي والسياسات على المستويات العليا في الحكومة .إال أن اإلطار الناتج ال يزال

يقدم نقاط بدء إلرساء مناقشة االستراتيجية حول أهداف اجتماعية واقتصادية محددة.

تقدم كل الجداول من  4.1إلى  4.4تفاصيل عن أحد الحسابات األربعة في سجل

األداء المتوازن الذي نسعى إلى إلقاء الضوء عليه .في العمود األيسر ،يعرض كل جدول
األبعاد التي ظهرت في الجدول  3.1في الفصل الثالث ،بينما يعرض العمود األيمن

مجموعة من المقاييس المرشحة التي يمكن لقياسات المؤشرات أن تستند

إليها3.

 3لقد حددنا العناصر التي تظهر كمقاييس مرشحة من خالل عملية شملت مناقشات داخل
إسرائيل ،وفحص وثائق سياسات الحكومة اإلسرائيلية ،ووثائق واردة من منظمات إسرائيلية غير
أيضا من خالل فحص مجموعات
حكومية ومؤسسات أكاديمية ،باإلضافة إلى أجهزة اإلعالم ،وكذلك ً
من المقاييس التي تم تحقيقها في مكان آخر .لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمات
دولية أخرى تشارك إسرائيل في عضويتها مجموعة متنوعة من هذه الوثائق .تشمل األمثلة على
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الجدول 4.1
األبعاد والمعايير :تحسين الرفاهية االقتصادية االجتماعية لألفراد والعائالت
البعد
الدخل والثروة

المقياس المثالي
توافر الوسائل المادية
درجة المساواة في الدخل
الثروة لتحمل الصدمات وتحقيق األهداف مع مرور الوقت

الوظائف

توافر وظائف تتناسب مع المهارات
جودة الوظائف المتاحة

اإلسكان

الحصول على سكن مناسب
الرضا عن السكن
القدرة على دفع تكاليف السكن

الحالة الصحية

الحالة فيما يتعلق بالمرض
الحالة فيما يتعلق بالصحة الوظيفية ("العافية")

التوازن بين الحياة والعمل

التوازن الزمني بين العمل مدفوع األجر ،والتنقل ،وقضاء وقت مع العائلة،
والترفيه ،والرعاية الشخصية

ذلك ،سلسلة من تدابير الرعاية التي تحدث مرة كل سنتين في إطار مبادرة "كيف حال الحياة؟"
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،بدون تاريخ [أ]؛ وقاعدة
بيانات إحصاءات القوى العاملة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،بدون تاريخ [ج])؛ ومؤشرات الحوكمة العالمية (البنك الدولي ،بدون تاريخ)؛ وقواعد بيانات
الصحة والوفيات لمنظمة الصحة العالمية (( )WHOمنظمة الصحة العالمية ،بدون تاريخ)؛
ودراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية (UN-
( )CTSمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNODC( ،بدون تاريخ) .وتشتمل
األمثلة الواردة من مصادر المنظمات الخاصة وغير الحكومية على استطالع جالوب العالمي
(جالوب ،بدون تاريخ)؛ والدراسة الدولية لتدريس التربية الوطنية والمواطنة (الدراسة الدولية لتدريس
التربية الوطنية والمواطنة ،بدون تاريخ)؛ والدراسات االستقصائية األوروبية حول نوعية الحياة
(المؤسسة األوروبية لتحسين المعيشة وظروف العمل)2012 ،؛ والمعهد الدولي للديموقراطية
ومساعدات االنتخابات (المعهد الدولي للديموقراطية ومساعدات االنتخابات ،بدون تاريخ) .لدى
الحكومات األخرى أطر عمل شاملة ومستهدفة لتتبع النتائج االجتماعية االقتصادية .باإلضافة
إلى ما سبق ذكره ،تشمل بعض أمثلة األطر األكثر استهدا ًفا أداة التنمية المبكرة في كندا (مركز
أوفورد لدراسات األطفال ،بدون تاريخ)؛ وإحصاءات االتحاد األوروبي للدخل والظروف المعيشية (االتحاد
األوروبي ،بدون تاريخ)؛ ومؤشر التنمية المبكرة ألستراليا (يعرف اآلن باسم اإلحصاء الرسمي للتنمية
المبكرة بأستراليا) (اإلحصاء الرسمي للتنمية المبكرة بأستراليا ،بدون تاريخ).

قياس النتائج االجتماعية االقتصادية ومؤشراتها في إسرائيل
الجدول —4.1يُتبع
البعد

التعليم والمهارات
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المقياس المثالي
التحصيل التعليمي
المهارات المعرفية للطالب
القدرة على التعلم مدى الحياة وتوفره
التعليم المدني
تنمية الطفولة المبكرة

الحوكمة والمشاركة
المدنية
الروابط االجتماعية
والثقافية

مستوى مشاركة المواطنين في العملية الديموقراطية
مستوى الثقة في السياسات العامة وشفافيتها وفاعليتها
دعم الشبكة االجتماعية
تكرار التواصل االجتماعي
رأس المال االجتماعي

الجودة البيئية

جودة الماء والهواء
آثار الصحة البيئية
الحدائق العامة ووسائل االستجمام الطبيعية

األمان الشخصي

التجارب المتعلقة بالجريمة
الخوف من الجريمة

الرفاهية الذاتية

اآلراء العامة لألشخاص عن حياتهم الخاصة
شعور األفراد الحالي بالرضا

تقدم هذه المجموعة من المقاييس هيكال ً لفهم نتائج اجتماعية اقتصادية

المعد في الفصل الثالث .وال يعد
محددة وكيفية ربطها بأبعاد إطار العمل االستراتيجي ُ

مفيدا في تحديد النقاط االستراتيجية للتحليل أو التدخل فحسب ،وإنما
هذا األمر
ً
أيضا لفهم ما الذي تؤثر فيه وتتأثر به كل من المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة
ً
والخاصة بهذه النتائج.
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الجدول 4.2
األبعاد والمعايير :اقتصاد مستدام ومتنامٍ ومبتكر
البعد
النمو المستدام

المقياس المثالي
النمو االقتصادي الداخلي
التجارة
االستدامة البيئية

االبتكار

البضائع والمنتجات المبتكرة
نمو القدرة على االبتكار

االستقرار الكلي والمال

األرصدة المالية والنقدية
الدين الدولي والمدفوعات

التنظيم والمنافسة

األعباء التنظيمية على أسواق المنتجات
القدرة على سن القواعد وإنفاذها

الجدول 4.3
األبعاد والمعايير :الديموقراطية ،والحكومة الفاعلة ،والحصول على الفرص
المقاييس المثالية

األبعاد
المشاركة السياسية

المشاركة في العملية السياسية ،حسب المنطقة والمجتمع

األداء الحكومي

تصورات األفراد عن كفاية الخدمات
الكفاءة الحكومية
إدراك المواطنين للفساد الحكومي

الحصول على التعليم

الحصول على المعلومات بكفاءة
الوصول بكفاءة إلى التعليم عالي الجودة ،حسب المنطقة والمجتمع

الحصول على وظيفة

فاعلية الحصول على الوظائف التي تناسب المهارات ،حسب الجنس
فاعلية الحصول على الوظائف التي تناسب المهارات ،حسب
المنطقة والمجتمع

أوجه التباين في جودة الحياة

التباين اإلقليمي والمجتمعي في مؤشرات رفاهية األفراد والعائلة

قياس النتائج االجتماعية االقتصادية ومؤشراتها في إسرائيل
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الجدول 4.4
األبعاد والمعايير :دور إسرائيل وسط الشعب اليهودي
المقياس المثالي

البعد
الشراكة مع المجتمعات اليهودية

االنخراط في مشروعات الشعب اليهودي

التواصل مع األفراد اليهود

المشاركة مع إسرائيل في المجتمعات اليهودية الخارجية
جاذبية إسرائيل لألفراد اليهود

الثقافة والتعليم اليهوديين

ريادة إسرائيل في الحفاظ على الموارد الثقافية اليهودية
واإلضافة إليها

المؤشرات والسياسات العامة

لقد وضعنا المقاييس كعناصر أساسية إلطار عمل استراتيجي للنظر في النتائج

االجتماعية االقتصادية ذات الصلة بإسرائيل .ويعتبر اإلطار أداة لكل من التقييم

االستراتيجي ووضع سياسات البدء .ومع تحرك العملية نحو التخطيط االستراتيجي
وتنفيذ السياسات ،تصبح القياسات والمؤشرات القائمة على هذه المقاييس أكثر

أهمية في دورها األساسي  -أي كمصادر لألدلة لفهم الوضع الراهن ،وتقديم المرشحين
لتحديدهم كأهداف ولمراقبة التقدم نحو تحقيق تلك األهداف.

يعد وضع القياسات الفعلية من أجل استخدامها كمؤشرات للتنمية االجتماعية

وعلما على حد سواء .نتناول فقط بضع نقاط لتحقيق ذلك األمر:
االقتصادية فنًا
ً

–من المهم التمييز بين قياسات المدخالت (على سبيل المثال ،عدد المدرسين)،
وقياسات المخرجات (على سبيل المثال ،معدالت التخرج في المدارس الثانوية)،
وقياسات النتائج (على سبيل المثال ،مستويات مهارة القوى العاملة ومستويات
تعليم السكان) .قد يكون للقياسات الثالثة هذه دور في مراقبة أداء نظام التعليم

وتقييمه ،ولكن الهدف في النهاية يكمن في تحقيق نتائج اجتماعية اقتصادية
مرضية ،لذلك يجب تفضيل مقاييس النتائج.

–قد يكون من الضروري استخدام قياسات بديلة إذا لم تكن النتيجة المرجوة قابلة
وبناء على ما تقدم ،يجب مراعاة أن تقدم
للقياس مباشرة أو أن البيانات غير متوفرة.
ً

القياسات المحددة تمثيال ً كافيا ً للمشكالت المعنية حتى يكون هناك ضمان
معقول بأن التغييرات في السياسات القائمة على مالحظة هذه المؤشرات سوف
تتحرك في االتجاه المطلوب.
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–وحيث إنه ال توجد قياسات تستند إلى بيانات تجريبية ،فقد يكون من الممكن
المشاركة في وضع نماذج يمكن استخدامها لتقديم فكرة عن الحدود ،ودرجات

الحرية ،والتنوع في النتائج المحتملة من السياسات المأخوذة بعين االعتبار.

–ال تعد مؤشرات اإلنتاج في حد ذاتها كافية لتحقيق التأثير على السياسات إذا تم
اعتبار البيانات غير كافية ،أو تم النظر إلى إنشاء المؤشرات على أنه خاطئ ،أو عند
فشل المؤشرات في الحصول على القبول أو عندما ينظر إليها صناع السياسات
وغيرهم من مستخدمي المؤشرات المعنيين بطريقة أخرى على أنها غير صالحة.

–تشير الدراسات المقارنة للمؤشرات والسياسات داخل االتحاد األوروبي إلى أنه إذا
كان الغرض منها استخدامها في دورها المفاهيمي لتوعية العامة ،فإن المؤشرات

األكثر بساطة واألكثر إجماال ً هي األكثر فعالية .وتعتبر المؤشرات المركبة هي
البارزة في القيام بهذا الدور .ولتحقيق الدور األساسي لسياسات التوجيه والسماح
بقياس تأثيرات السياسات ،تكون المعلومات المفصلة هي األكثر قبوال ً واألكثر

نفوذًا (بيل وإيسون وفريدريكسن.)2011 ،

–قد يكون لقوائم المؤشرات المركبة االستخدام األكبر في زيادة وعي العامة .ويبدو
أن رغبة صناع السياسيات في تراجع (بيل وإيسون وفريدريكسن.)2011 ،

–يجب مراجعة مجموعات المؤشرات بمرور الوقت بالنسبة لصلتها المستمرة.
يمكن أن تصبح شعبية مؤشر معين غير مؤكدة إذا لم تعد تعكس بدقة الظروف

الفعلية التي يقصد قياسها به.

مؤشرات النتائج االجتماعية االقتصادية

رسما توضيحيًا يوضح كيف يمكن أن تشكل القياسات في إطار عمل
يقدم الملحق A
ً
استراتيجي مجموعة من المؤشرات المحتملة للنتائج االجتماعية االقتصادية .نقدم

لكل معيار نموذجي مثاال ً على أحد قياسات المؤشر الفعلية أو أكثر .بالنسبة للعديد
منها ،نشير إلى نقاط الضعف المحتملة ،وكذلك اإلشارة إلى استخدام مؤشر مماثل في
مكان آخر.

وكما هو واضح ،تختلف القائمة اختال ًفا كبيرًا من حيث تنسيق القياس ،أو القياسات

المباشرة أو غير المباشرة ،أو االعتماد على الدراسة االستقصائية أو بيانات السلسلة
أيضا اختالفات في التكرار الذي يُحتمل أو يمكن تنقيح
الزمنية ،وعناصر أخرى .قد توجد
ً

قياس النتائج االجتماعية االقتصادية ومؤشراتها في إسرائيل
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تلك االختالفات به .ومن شأن القيام بذلك بانتظام تقديم لوحة معلومات لمؤشرات

النتائج االجتماعية االقتصادية في

إسرائيل4.

من المحتمل أن يكون طول القائمة هائالً ،وذلك بهدف أن تكون شاملة .يرتبط أكثر

من قياس بمقياس نموذجي واحد في العديد من الحاالت .وفي بعض الحاالت ،قد يكون

من غير الممكن تطبيق قياس فردي ،وبالتالي يتم تضمين العديد من القياسات التقريبية
التي قد تقيِّم جوانب مختلفة .وحتى في هذه الحاالت ،ال يلزم بالضرورة استخدام كل ذلك.

وليس من الضروري تخصيص قيمة متساوية لكل منها .في الحقيقة ،يجب استعراض

مجموعة مقترحة من القياسات اإلرشادية ،مثل هذه ،على أنها قائمة .وسيعتمد تحديد

ما يتم اختياره للتأكيد باعتبارها مؤشرات على عدة عوامل .ومن المؤكد أن السهولة

النسبية التي يمكن بها بناء كل مؤشر تعتبر إحدى هذه العوامل .وبالنسبة للبعض ،يتم
جمع البيانات بشكل روتيني .وقد يحتاج البعض اآلخر إلى بذل جهد أكبر أو قد يُنظر إليها

على أنها ليست واضحة بما فيه الكفاية لضمان العمل والموارد ذات الصلة.

سيظل هناك سبب لتكون انتقائيًا بشأن العدد األصغر الذي يتعين تعقبه بفاعلية

حتى لو كان من الممكن إنشاء كل مؤشر بالقدر ذاته من السهولة .وتعتبر األمور التي

وقع االختيار عليها وكيفية استخدامها من الخيارات المهمة للسياسات ويجب أن يُنظر
إليها على هذا األساس .وبهذا المعنى ،يمكن أن تقدم مجموعة من المؤشرات أداة إلنشاء
أنواع الوثائق التي أعدتها منتديات السياسات والتخطيط االستراتيجي والتي خضعت
للمناقشة التفصيلية في الدراسة السابقة لهذا المشروع (شاتز وآخرون .)2015 ،ويعتبر

أحد األطر االستراتيجية ،مثل الواردة في الملحق  ،Aأداة فعالة لما يلي:

–تشجيع التفكير الشامل حول مجموعة واسعة من المسائل والنتائج االجتماعية
االقتصادية في إسرائيل ومالحظتها

–العمل كأساس لتحديد النطاقات المقبولة من القيم لكل مؤشر أو مقياس مثالي،
وكالهما مرتبط في النهاية باألبعاد واألهداف

 4تشير كلمة لوحة المعلومات في هذا السياق إلى مجموعة من القياسات المختارة لتكون
مجموعة صغيرة من مؤشرات رصد النتائج المأخوذة من مبادرات السياسات والنتائج االجتماعية
االقتصادية ،وهذا مشابه ألدوات لوحة العدادات إلحدى السيارات.
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–تقديم هيكل الستكشاف األفق (المراقبة) واإلنذار المبكر (التوجيه) التي تعد
عناصر مهمة من منظور تحليلي استراتيجي لدورة المالحظة والتوجيه واتخاذ
القرار

–العمل كوسيلة لتحديد التوقعات وإنشائها أو صياغة السيناريوهات.

الفصل الخامس

تطبيق منظور تحليلي استراتيجي

مفهوما ألحد المنظورات التحليلية االستراتيجية كمفهوم
طرحنا في الفصول السابقة
ً

متميز عن االستراتيجيات أو الخطط االستراتيجية ،مع التأكيد على اتخاذ إجراء مستمر

صراحة بين عمليتي
بدال ً من النتائج المختلفة .يجمع أي منظور تحليلي استراتيجي
ً
المالحظة والتوجيه لإلبالغ بالقرارات الحكومية وتوجيه إجراءات الحكومة ،وذلك من

خالل استقاء أوجه تشابه دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف المألوفة لدى
خريجي هيئة الضباط اإلسرائيلية .لقد قدمنا إطار عمل سجل أداء متوازن محتمل لتوجيه

الخطوات الفعالة لعملية المالحظة ثم توجيه هذه المالحظات باإلحالة إلى جدول

واحدا محتمال ً من
نظاما
األعمال االجتماعي االقتصادي اإلسرائيلي .واقترحنا في النهاية
ً
ً

القياسات والمؤشرات المتعلقة بالنتائج االقتصادية االجتماعية في إسرائيل.

كيف يمكن لهذه المفاهيم أن تساعد في تحديد مواطن الفرص أو التهديدات

المتعلقة بالرفاهية االجتماعية االقتصادية؟ ونقترح في هذا الفصل سلسلة من
الخطوات لتنظيم هذا التقييم .ونؤكد بذلك أدوار تأطير القضايا المبدئية واإلنذار المبكر

بالنسبة للمنظور التحليلي االستراتيجي في بقية أجزاء هذه الدراسة .في حين ناقشنا

في الفصلين الثالث والرابع العناصر عالية المستوى للشكل  2.2في الفصل الثاني،
وفي هذا الفصل ألقينا نظرة ً على معدل تكرار عملية المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار

والتصرف ،مع التركيز على التحليالت المحددة التي قد تدعم إجراءات المالحظة والتوجيه.

ولتقديم أمثلة على كيفية تنفيذ هذه الخطوات ،نطبقها على قضية متعددة الجوانب
مدفوعة بقوى أساسية تتجاوز إلى حد كبير النطاق الزمني لألحداث اليومية ومن ثم ال
ً

تكون واضحة للعيان بسهولة.
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خطوات تطبيق المنظور التحليلي االستراتيجي
من المناسب تقديم عملية وضع منظور تحليلي استراتيجي في صورة سلسلة من
الخطوات .في الواقع ،يمكن أن يصبح التحول الفعلي بين الخطوات والتسلسل

تعقيدا بشكل كبير.
الذي تحدث من خالله أكثر
وخصوصا عندما يتعين على وحدة
ً
ً
استراتيجية ما أن تنظر في العديد من القضايا المحتملة ،قد يلقي بعض من الخطوات

مزيدا من الضوء على الخطوات السابقة وتؤدي إلى إعادة النظر
الالحقة بمجرد تنفيذها
ً
أيضا أحداث مفاجئة أو فرص غير عادية للوصول إلى األفكار أو المعلومات
فيها .قد تقع
ً

التي قد تؤدي إلى ظهور منظور تحليلي استراتيجي في مرحلة الحقة من هذه العملية.
ومن ثم ال يمكن تطوير المراحل السابقة إال بالنظر إلى الماضي .ومع ذلك ،من المفيد

صياغة رؤية مثالية بوضوح لكيفية سير أي عملية استراتيجية بشكل منطقي نظرًا
إلى أن الممارسة اليومية يمكن أن تتضمن تسويات على وجه التحديد.
يعرض الجدول  5.1الخطوات المفاهيمية الرئيسية المتضمنة .يحدد العمود

األول جانبًا من دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف التي تتم فيها الخطوة.
يسرد العمود الثاني الخطوات ،في حين يعرض العمود الثالث بعض التفسيرات عن
أهداف هذه الخطوات .وتعد الخطوات (الصفوف) الست األولى كافية في وضع منظور
تحليلي استراتيجي .ستأخذ الخطوات الثالث األخيرة نتائج الخطوات الست األولى
وتتجه مباشرة نحو وضع االستراتيجيات والتخطيط االستراتيجي ،وهما يمثالن جزئي

اتخاذ القرار والتصرف من دورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف .نركز على
خطوتي التوجيه والمالحظة في الفصل التاسع ثم ندرس ،في الفصل العاشر ،مدى

مالءمة خطوتي اتخاذ القرار والتصرف داخل إطار العمل المؤسسي الموضح في الفصل
الثاني.

يفترض الجدول  5.1أنه يوجد بالفعل بعض التوضيح للرؤية واألهداف بالغة

األهمية من جانب القيادة السياسية في إطار عمل استراتيجي ،مثل ما تم عرضه
في الفصلين الثالث والرابع من هذه الدراسة .ثم يستعرض بالتفصيل مسار تحليل

ضمن إطار العمل المحدد هذا بمجرد تحديد قضية معينة أو تحديد نتيجة اجتماعية
اقتصادية لتكون محور التركيز .تتطابق الخطوات الست األولية المحددة مع عمليات

المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف للمالحظة والتوجيه .سيثير إجراء فحص
عام للحالة واالتجاهات أسئلة ألغراض المتابعة .تؤكد عملية جمع المعلومات

فائدة الوصول داخل الحكومة وخارجها على نطاق واسع للحصول على إسهامات

تطبيق منظور تحليلي استراتيجي43....
الجدول 5.1
خطوات تطبيق المنظور التحليلي االستراتيجي في صناعة القرار
مرحلة دورة
المالحظة
والتوجيه واتخاذ
القرار والتصرف
المالحظة
والتوجيه

الخطوة

الغرض

 .1فحص األسئلة األوَّلية وإدراجها.

استكشاف المشكالت المحتملة وتحديدها
من أجل التركيز عليها

 .2جمع المعلومات.

االستفادة من العمل السابق والمعلومات
المتاحة إلنشاء قاعدة من المعلومات األولية
الحالية

 .3فهم النظام.

تحديد العوامل والقوى األساسية وكيفية
تفاعلها داخل اإلطار االجتماعي االقتصادي

 .4تطبيق التحليل الديناميكي.

استكشاف االتجاهات ومجاالت نطاق الشك
والمسارات المحتملة

 .5وضع السيناريوهات.

تشكيل وجهات نظر مستقبلية بديلة تهدف
إلى وضع إطار للحوار والتحليل

 .6تحديد األسئلة األساسية واالتجاهات التوليف واإلدماج اللذان من شأنهما
االستراتيجية.
التشجيع على تحليالت أكثر تفصيال ً
واالستعداد التخاذ إجراء
القرار والتصرف

 .7تحديد األهداف االستراتيجية.

استنباط التوافق على مجموعة من النتائج
المرجوة وتحقيقه

 .8تقييم االستراتيجيات البديلة.

دراسة الخيارات االستراتيجية منهجيًا ووضع
إجراء محكم لها

 .9تخطيط التنفيذ.

تحديد المتطلبات لالنتقال من خيار
االستراتيجية إلى خطة استراتيجية

الخبراء بمجرد وضع بعض األسئلة ذات األولوية واختيارها للمتابعة .يساعد التفكير
خالل الروابط التنظيمية في توضيح أهمية هذه التساؤالت واإلجابات عنها بالنسبة

ألهداف الحكومة وأولوياتها والمصلحة العامة :أي من هذه الجوانب يمكن أن تكون
األكثر تضررًا؟ ما الجوانب األخرى التي قد تتأثر بصورة غير مباشرة؟ ما المؤشرات التي
تمثل أهمية في رصد التطورات؟
يبدأ التحليل الديناميكي ،وهو القياس الكمي لالتجاهات واآلثار العرضية

المحتملة إلى جانب درجات نطاق الشك ،باالستعدادات لتحديد اإلجراءات البديلة واتخاذ

القرارات بينها .ويجب إجراء هذا إلى جانب تحليل السيناريو .ويمكن إجراء هذه األمور
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بالتأكيد بصورة كمية باستخدام النماذج عند توفرها .غير أنه توجد قيمة في إجراء المزيد
من ممارسات السيناريوهات الكيفية لمشاركة األطراف ذات الصلة داخل الحكومة

وخارجها ولتوسيع نطاق النظر في التداعيات والمسارات والنتائج المحتملة ولتكون

بمثابة أساس للتحديد األوَّلي ولوضع اإلجراءات المحتملة البديلة( .وال يُحتمل أن تكون
هناك طريقة واحدة فقط أساسية أو كافية .ال يجب أن تكون المنهجية محور التركيز على
حساب العملية التي تهدف إلى دعمها).

تتألف الخطوة التالية بعد ذلك من جميع الخطوات السابقة عن طريق وضع

النتائج في سياق الرؤية الشاملة واألهداف الحكومية الكبيرة استنادًا إلى إطار العمل
االستراتيجي وتقديم العديد من االتجاهات االستراتيجية المحتملة للنظر فيها (بما

في ذلك تقييم نقاط القوة والضعف المحتملة لكل اتجاه) ،وصياغة األسئلة األساسية

التي يتعين على هؤالء القائمين على عملية التخطيط والتحليل تقديمها لتلقى اهتمام
صناع السياسات.

شيخوخة السكان في إسرائيل" :صدمة" ال مفر منها.
حددت فرقة العمل رفيعة المستوى في الحكومة اإلسرائيلية المعنية باالستراتيجية

االجتماعية االقتصادية إحدى القضايا االجتماعية االقتصادية الضرورية لالستعانة بها
كتجربة إلثبات طرق وأفكار التقييم االستراتيجي باإلضافة إلى تقديم نموذج للقضايا

االجتماعية االقتصادية األخرى التي يجب على الحكومات المستقبلية وضعها في

االعتبار .وتمثّل قرارها النهائي في التركيز على قضية التغير في التركيبة السكانية الناتج

عن شيخوخة السكان في إسرائيل.

ويسلط هذا الموضوع الضوء على المزايا العملية لتطبيق منظور تحليلي

استراتيجي على السياسات .يمكن وصف شيخوخة السكان "بالصدمة الحتمية" ،وهي
عبارة عن تغيير بطيء وتدريجي ،لكنه في الوقت ذاته متأصل حيث ال يمكن توقعه بأنه
مسبقا
أزمة قبل ظهوره .ال تكون العديد من خيارات السياسات التي يمكن تفعيلها
ً

متاحة إذا تم رصدها في وقت متأخر .ولن يكون أمام أي حكومة تفتقر إلى البصيرة الكافية
سوى عدد محدود من البدائل غير المقنِعة.

يستعرض الجدول  5.2آخر عمودين من الجدول  5.1في أول عمودين به مرة ثانية.

يعرض العمود األخير من الجدول  5.2كيف يمكن للعديد من اإلسهامات ،التي زودنا بها
فريق المناقشة الحكومي المعني بقضية الشيخوخة التي استعرضناها بالتفصيل

تطبيق منظور تحليلي استراتيجي45....
الجدول 5.2
المنظور التحليلي االستراتيجي المنطبق على شيخوخة السكان في إسرائيل
الخطوة

الغرض

مثال على تحليل الشيخوخة

 .1فحص األسئلة األوَّلية
وإدراجها.

استكشاف المشكالت
المحتملة وتحديدها من أجل
التركيز عليها

ممارسة التنبؤ العكسي (الفصل
السادس)؛ اتجاهات التركيبة
السكانية في إسرائيل (الفصل
السابع)

 .2جمع المعلومات.

االستفادة من العمل السابق
والمعلومات المتاحة إلنشاء
قاعدة من المعلومات األولية
الحالية

استعراض مجال الموضوع (الفصل
السابع)؛ البحث العام المتعلق
بالشيخوخة (الفصل السابع)؛
التجربة الدولية (الفصل السابع)

 .3فهم النظام.

تحديد العوامل والقوى
األساسية وكيفية تفاعلها
داخل اإلطار االجتماعي
االقتصادي

ترابط المؤشرات (الفصل السابع)
وتحديد المؤشرات ذات األولوية
(الفصل السابع)

 .4تطبيق التحليل الديناميكي.

استكشاف االتجاهات ومجاالت
نطاق الشك والمسارات
المحتملة

تحليل اتجاه التكاليف الصحية
(الفصل الثامن) وتحليل معدل
اإلعالة (الفصل الثامن)

 .5وضع السيناريوهات.

تشكيل وجهات نظر مستقبلية عجلة المستقبل (السلبية)
(الفصل التاسع)؛ عجلة المستقبل
بديلة تهدف إلى وضع إطار
(االيجابية) (الفصل التاسع)؛ "ما
للحوار والتحليل
الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟"
(الفصل التاسع)

 .6تحديد األسئلة األساسية
واالتجاهات االستراتيجية.

تحديد األسئلة الرئيسية (الفصل
التوليف واإلدماج اللذان من
شأنهما التشجيع على تحليالت العاشر)؛ والبدائل االستراتيجية
أكثر تفصيال ً واالستعداد التخاذ (الفصل العاشر)
إجراء

 .7تحديد األهداف االستراتيجية.

استنباط التوافق على مجموعة
من النتائج المرجوة وتحقيقه

 .8تقييم االستراتيجيات البديلة.

دراسة الخيارات االستراتيجية
منهجيًا ووضع إجراء محكم لها

 .9تخطيط التنفيذ.

تحديد المتطلبات لالنتقال من
خيار االستراتيجية إلى خطة
استراتيجية

في الفصول المشار إليها ،أن ترتبط بهذا التسلسل النموذجي .وفي الواقع ،يمكننا
إدراج العديد من هذه اإلسهامات بسهولة في صفوف متعددة بالجدول .لم يتعين علينا
تجاوز خطوات المنظور االستراتيجي كما هو واضح في العمود الثالث .تقع مسؤولية
وضع االستراتيجية الفعلية على السلطات اإلسرائيلية المعنية بالسياسات .فمن غير

المناسب ،حتى وإن كان من باب ذكر مثال ،اإلشارة إلى أن هذا األمر يقع ضمن اختصاص
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أيضا التوقيت المناسب
جهات التخطيط االستراتيجية وحدها .يوضح هذا القسم
ً
لدعم منظور تحليلي استراتيجي أو تقييم استراتيجي وكيفية ذلك من خالل العمل
مختلفا عن خطوات التخطيط االستراتيجي
الذي يجري خارج نطاق الحكومة باعتباره
ً

الالحقة التي من أجلها قد تثير هذه المشاركة تساؤالت عن التأثير المحتمل غير
المناسب.

تقدم بقية أجزاء هذه الدراسة مجموعة مختارة من اإلسهامات التي طلبتها

فرقة العمل الحكومية منا .ونستعين بأجزاء من هذه اإلسهامات لعرض ما يمكن أن
يتمخض عن عملية المنظور التحليلي االستراتيجي ،حيث ال يمكن لإلسهامات في حد
توضيحا كامال ً لمجال موضوع القضية المعنية .ال تمثل
ذاتها أن تعرض رواية واحدة أو
ً
تقييما كامالً ،بيد أنها توضح مدى تطابق العديد من العناصر
هذه اإلسهامات ،بأي حال،
ً
التي طالبت بها فرقة العمل في فترة  2011-2012مع إطار العمل الذي نقترحه في هذا

الفصل.

وفي ضوء ذلك ،نطرح العديد من الرؤى عن شيخوخة السكان في إسرائيل والتأثير

بدءا من
المحتمل في النتائج االجتماعية االقتصادية .ونحن نقوم بذلك على عدة مراحلً ،
الفصل السادس فحص األسئلة األولية وإدراجها ،كما هو موضح في الجدول  .5.2نسعى

في هذه المرحلة األولى إلى فهم الظواهر المرتبطة بشيخوخة السكان ،ونحدد أجزاء
النظام االجتماعي االقتصادي الذي قد يُؤدي إلى اآلثار المحتملة لهذا التحول في التركيبة

السكانية أو يتأثر بها ،كما نصوغ التساؤالت المناسبة التي يتعين النظر فيها .ونستهل
عموما على التحديات االجتماعية االقتصادية ثم ننتقل
ذلك بطريقة سبق أن طبقناها
ً

إلى التركيز على قضية الشيخوخة على وجه التحديد.

نواصل في الفصل السابع عملية جمع المعلومات التي بدأ بها الفصل السادس

ٍ
بمزيد من التركيز على إسرائيل باإلضافة إلى التجربة الدولية .ونختتم هذا الفصل بتحديد
قضايا الشيخوخة المرتبطة بإطار عمل المؤشر الذي عرضناه في الفصل الرابع لتقييم

مختلفة إلجراء تحليالت ديناميكية في
طريقة لفهم النظام .نطبق بعد ذلك طر ًقا
ً
الفصل الثامن لتحديد االتجاهات والقوى ومجاالت نطاق الشك والمسارات المحتملة
المهمة .ونؤسس هذه الجهود على تحليالت االتجاهات المستقاة من مسارات قيم

هج البسيطة القائمة
السلسلة الزمنية .نعتمد كثيرًا في الفصل التاسع على بعض النُ ُ

على السيناريوهات من أجل دراسة البدائل على نطاق أوسع.
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ينتقل الفصل العاشر الختامي إلى نظرة أكثر شمولية كما هو موضح في

ركز ،في الفصول من السادس إلى التاسع ،على
الشكل  2.2في الفصل الثاني .بينما ن ُ ّ

جزئي المالحظة والتوجيه بدورة المالحظة والتوجيه
بعض األساليب المحددة لتطبيق
ّ
واتخاذ القرار والتصرف ،ونعرض في الفصل العاشر العديد من الطرق للبدء في تحديد

البدائل االستراتيجية إلسرائيل وتقييمها ،وهذا يعني االنتقال إلى مجالي اتخاذ القرار
والتصرف .هذه هي العوامل التي يمكن أن تثري السلطات االستراتيجية المختصة

بالسياسات لتصبح بمثابة مدخالت في عملية وضع مفهوم استراتيجي لمسار عمل
حكومي واحد أو أكثر.

الفصل السادس

فحص األسئلة األولية وإدراجها

نبدأ على المستوى األوسع نطا ًقا .في الحقيقة ،تمثل أول جهد للمشروع في إشراك كبار
مسؤولي الوزارة في الحكومة في ممارسة تستهدف توسيع نطاق المنظورات التحليلية

والشروع في تحديد القضايا االجتماعية االقتصادية ذات األهمية االستراتيجية إلسرائيل.
مفيدا في المراحل األولى للتقييم االستراتيجي.
وتُمثل ورشة العمل هذه أسلوبًا قد يكون
ً

كما أنها شرعت في عملية وضع إطار لقضايا الشيخوخة في سياق مجموعة أكبر من
المخاوف االجتماعية االقتصادية.

التنبؤ العكسي
كثيرًا ما تكون المطالب قصيرة المدى المحفوفة بالضغوط لها الغلبة على التخطيط
الفعال طويل المدى من قِبل األفراد والمؤسسات من حيث استقطاب االنتباه والموارد.

باإلضافة إلى ذلك ،فإن العدد الهائل للسيناريوهات المستقبلية المحتملة ينجم عنه

صعوبة في تحديد أي من هذه السيناريوهات هو األكثر استحقا ًقا ألخذه في االعتبار اليوم
كدافع التخاذ إجراء محتمل قصير المدى .كيف يُمكن أن يكون لمثل هذا التفكير صلة

بالوكاالت الحكومية والهيئات المعنية بالسياسات المسؤولة عن الرفاهية االجتماعية
االقتصادية؟ من الناحية العملية ،فثمة ما يكفي من الصعوبة عادة ً إليجاد االهتمام
والوقت الكافيين للتعامل مع المخاوف اليومية بغية الحيلولة دون أي رؤى خطيرة في
المستقبل.

وهناك العديد من األساليب التي تساعد المجموعات على وضع رؤى منظمة

البنية للسيناريوهات المستقبلية المحتملة كوسيلة لتسليط المزيد من التركيز على
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القضايا محل االهتمام ومسارات العمل الممكنة على المدى القصير 1.في تشرين الثاني

(نوفمبر) من عام  ،2011أشركنا المديرين العموميين من العديد من الوزارات في ممارسة

للتنبؤ العكسي .ترمي عملية التنبؤ العكسي إلى السماح لمجموعة ما بعكس التدفق
المعتاد للتفكير بشأن السيناريوهات المستقبلية .تطرح عملية التنبؤ العكسي تصورًا
محددًا بشأن المستقبل في العالم ،ويتعين على المشاركين في هذه العملية استنباط

رجوعا إلى الحاضر ،وذلك بدال ً من
بدءا من تلك النقطة المستقبلية
األسباب عسكيًا
ً
ً
البدء من الحاضر ثم السعي إلى االستنباط عبر حقب مستقبلية عديدة (وهي المهمة
تعقيدا بسبب افتقار التصور البشري الواضح للقدرة على فهم سيناريوهات
التي تزداد
ً
مستقبلية مختلفة فعليًا اختال ًفا مميزًا وذات مغزى كذلك من الناحية التحليلية)

(ليمبيرت ( ،)Lempertوبوبر ( )Popperوبانكيس ()Bankes.)2003 ،

مقلدا
في ورشة العمل هذه ،قدمنا لكبار المسؤولين الحكوميين غال ًفا أماميًا
ً
عاما في المستقبل .كانت قصة
مؤرخا بعد حوالي 15
لصحيفة اقتصادية عالمية بارزة
ً
ً

الغالف "األرض الجديدة القديمة" :لماذا تعمل إسرائيل اآلن" 2.وجاء كذلك في الغالف

"داخل عدد هذا األسبوع :دراسة استقصائية من  14صفحة عن إسرائيل (الجديدة)".
قسمنا المديرين العموميين وغيرهم من المشاركين المدعوين إلى مجموعات مكونة

من أربعة إلى ستة أفراد وطلبنا منهم الرد على سؤالين أساسيين:
1.1ما محتوى الرواية بشأن إسرائيل في عام 2027؟

2.2ما الرواية التي قد تصف مسار إسرائيل في طريقة وصولها إلى هذه النقطة بعد
عاما من اآلن؟ (ما الذي كان ضروريًا كي تأخذ هذه التغييرات مجراها؟ ما الذي
ً 15
لم يحدث بحيث يمكن حدوث التغييرات؟)

طلبنا من كل مجموعة مناقشة الردود وإعدادها .وبمجرد االنتهاء من ذلك ،قدمنا

القصاصات الورقية .وطلبنا من كل مجموعة اختيار اثنتين بصورة
لكل مجموعة حزمة من ُ

عشوائية .وكانت كل ُقصاصة تحتوي على حدث مفاجئ :حدث مباغت (من حيث كسر
 1طرق السيناريوهات التي وضعها بيتر شوارتز ( )Peter Schwartzوآخرون ونشروها عبارة عن أدوات
تستخدم أحيانًا لمثل هذه األغراض .انظر شوارتز1991 ،؛ فان دير هايدن ()Van der Heijden،2005 ،
لالطالع على األمثلة البارزة .ويتم استخدام هذه الطرق االستخدام األمثل عند تناول جوانب محددة
للتركيز بدال ً من وضع االستكشاف كما كان غرضنا في الممارسة التي نوضحها.

[ Altneuland 2األرض الجديدة القديمة] هو عنوان رواية لتيودور هرتزل ( )Theodor Herzlوهو
مؤسس الصهيونية الحديثة ،المتصورة في دولة يهودية مثالية مستقبلية (هرتزل.)1902 ،
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وتيرة االتجاه السائد) من المفترض أنه وقع في وقت ما يتخلل الوقت الحاضر والموعد

النهائي لممارسة التنبؤ العكسي .بعد النظر والمناقشة ،طلبنا من كل مجموعة أن
تقدم تقريرًا بشأن إجاباتها األولية على أول سؤالين باإلضافة إلى كيفية ردها على سؤالين
إضافيين ذوي صلة:

3.3كيف تؤثر األحداث المفاجئة في الرواية األصلية للمجموعة الخاصة بالمسار
الذي سلكته إسرائيل لتحقيق المستقبل المنشود في الرواية؟

4.4كيف يمكن أن تؤثر األحداث المفاجئة في احتمالية أن الرواية االيجابية
المستقبلية بشأن إسرائيل سوف تُكتب في الواقع؟

خدمت ممارسة التنبؤ العكسي عدة أغراض .فبالنسبة إلى منظمي ورشة العمل ،قدمت

أنواعا متعددة من المعلومات المباشرة وغير المباشرة .ومن بين المعلومات السابقة ،هناك رؤى
ً

ثاقبة حول ما يشكل عناصر قائمة على نطاق واسع إلحدى الرؤى للسيناريوهات المستقبلية

المنشودة إلسرائيل ،وكيف يعتقد قادة الحكومة أن المجال االجتماعي االقتصادي يعمل في

إسرائيل ويتأثر بالعوامل العالمية والمحلية ،واألفكار بشأن نقاط القوة االستراتيجية التي قد
تحقق مستقبال ً اجتماعيًا اقتصاديًا منشودًا إلسرائيل .وأدرجنا هذه النتائج المستخلصة ضمن

العديد من المخرجات التي تم توضيحها في جزء آخر من هذه الدراسة.

بعضا من اإلجابات المختارة لورشة العمل المتعلقة بالتنبؤ
يشمل الملحق B
ً
العكسي .تمثلت الفكرة المهيمنة في الحاجة إلى شمول اجتماعي واقتصادي يتجاوز

مدهشا نظرًا ألن
ما كان يُنظر إليه في إسرائيل عام  2011على أنه المعيار .ولم يكن ذلك
ً

ورشة العمل قد انعقدت عقب أشهر قليلة من المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في
احتجاجا على تكلفة المعيشة واإلجحاف
المدن الكبرى إلسرائيل في أثناء هذا الصيف
ً

الملموس في تقاسم األعباء .وعبر المشاركون عن الفكرة ال سيما من حيث سد الفجوات
وتحديدا عن طريق تعزيز النتائج االجتماعية االقتصادية بالنسبة للغير قادرين
المختلفة،
ً
في الوقت الحالي على تحقيق االزدهار الذي شهدته إسرائيل بأكملها في حياتهم

أيضا إلى أن المشاركين أشاروا إلى المؤشرات والقياسات التي
الخاصة .وتجدر اإلشارة
ً
سيجري تطبيقها على المستوى الفردي .ويتناقض ذلك مع القياسات اإلجمالية للرفاهية

المستخدمة في األغلب لقياس النتائج االجتماعية االقتصادية في إسرائيل حتى اآلن.

تشخيصا في طبيعتها .فقد أتاحت ورشة العمل
كانت هذه الرؤى غير المباشرة أكثر
ً

الفرصة لرصد ديناميكيات المجموعات من أجل الفهم األفضل لكيفية إجراء المحادثات
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بشأن المستقبل داخل الحكومة اإلسرائيلية .ومن المؤكد أن ورشة العمل اختلفت عن
سياق المناقشة العادي بشأن السياسات العامة .إال أنها مع ذلك ،اقترحت كال ً من العوائق
وضوحا .كما أنها أبرزت ،على سبيل
والفرص الموجودة في جعل مثل هذه الموضوعات أكثر
ً

المثال ،االرتباط المتصوَّر في أذهان المسؤولين الحكوميين في إسرائيل بين مصطلحات
من قبيل مستقبل واستراتيجي من جانب والكلمات السلبية من الناحية اللغوية (من حيث

كونها على النقيض من التطبيق العملي) ،مثل نظري و أكاديمي من جانب آخر.

أيضا العديد من النتائج المحتملة المباشرة وغير المباشرة ،بالنسبة
يوجد
ً
للمشاركين .وبطبيعة الحال ،يمكن أن تشكل النتيجة الرئيسية المباشرة إطارًا مرجعيًا
مزيدا من التركيز على المستقبل والذي يؤدي بدوره إلى توفير مزيد من الرؤى
موسعا يوفر
ً
ً

على المدى القصير ومزيد من التخطيط اليومي وصناعة القرار .وهذا هو الغرض النهائي
ألي ممارسة قائمة على السيناريوهات .وعلى وجه الخصوص ،فإن الهيكل المكون من

مرحلتين المستخدم في ورشة العمل التي ُعقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) عام ،2011

والتي طُرحت فيها المفاجآت على هيئة عملية استقراء خطي ،يقدم مفهوم إحكام الخطة
في التفكير بشأن االستراتيجيات المحتملة لتحقيق األهداف المستقبلية المنشودة.

ويمكن استخدام ممارسة أوسع نطا ًقا الكتشاف أي االستراتيجيات المحتملة أكثر أو أقل

عرضة لعنصر المفاجأة ،واالفتراضات التي تعتمد عليها هذه االستراتيجيات ،والطريقة التي

يمكن بها صياغة المسارات االستراتيجية المحددة لتعزيز فرص تحقيق نتائج ناجحة عن

طريق تقليل أوجه الضعف للتحديات المستقبلية المتوقعة (بل وغير المتوقعة)3.

إن الفوائد غير المباشرة قد تكون مفيدة على األقل .وهي تؤدي إلى تحويل وجهة

التركيز لينصب على العملية المطبقة لتنفيذ الممارسة بدال ً من نتائج الممارسة
واضحا أن هذه الفوائد الخاصة بالعملية تنشأ على األرجح من الجهود
الفعلية .ويبدو
ً
تعمقا وامتدادًا وليس من خالل ممارسة تتم مرة واحدة ،مثل ورشة العمل التي
األكثر
ً
نوضحها 4.ولكن حتى الممارسة الفردية بإمكانها إنشاء قنوات لالتصال قد ال تكون
موجودة أو غير ُمستغلة االستغالل األمثل .قد تسفر الممارسة عن مصطلحات مشتركة

إلجراء مزيد من المناقشات أو حتى رؤية مشتركة أوسع نطا ًقا أو نموذج مفاهيمي لفهم

 3تتناول منهجيات ،مثل التخطيط القائم على الفرضيات ( ،)ABPتحديد االفتراضات الضعيفة
وتعزيز اإلحكام في التخطيط االستراتيجي .انظر ديوار ()Dewar2002 ،؛ وليمبرت وآخرون،2008 ،
لالطالع على مزيد من األمثلة.

التبصر التي أُجريت في المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن
 4تشمل األمثلة عملية مشروع
ُّ
التبصر التكنولوجي لمنتدى التعاون
العشرين وبعض الجهود المبذولة مؤخرًا تحت رعاية مركز
ُّ
االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ.
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القوى المؤثرة ووضع اإلجابات المناسبة على حد سواء .قد يكون األمر في المرة التالية
متمثال ً في حاجة األفراد أو الوحدات المشاركة في هذا الجهد إلى التفاعل ،ومن الممكن

أن يكون للمشاركين أساس مشترك معزز إلجراء تلك المحادثات ،وقد يكون من المرجح أن
قدما في اتجاهات مثمرة.
تمضي المحادثات
ً

قد تُبرر بعض األفكار التي برزت في ورشة العمل التركيز على االتجاهات االقتصادية

والسكانية المرتبطة بشيخوخة السكان .في معظم المجتمعات ،يحتمل أن يكون

ثم سيندرجوا ضمن فئات االهتمام
السكان المسنون من بين السكان األكثر
ً
ضعفا ومن َّ

البالغ الذي أثارته هذه العملية ،حتى وإن لم يتم ذكرهم بالضرورة بشكل صريح .وكما
نناقش ،فإن القوى االجتماعية واالقتصادية والسكانية المرتبطة بشيخوخة السكان ،في
حالة عدم االعتراف بها أو تناولها عن طريق النظر في السياسات الحالية وتعديلها ،قد
تؤدي بالفعل إلى ظواهر من شأنها إبعاد إسرائيل عن رؤية إسرائيل  2027الواردة في ورشة

العمل هذه .ولذلك ،يمكن أن يسهم تناول هذه القضايا في منع حدوث تدهور في العديد

من القياسات المهمة بل وقد يعمل بمثابة نقاط قوة لالقتراب من هذه الرؤية من أجل

مستقبل إسرائيل.

وفي ضوء ذلك ،تجدر اإلشارة ،حتى في هذه السياقات األوسع نطا ًقا ،التي يمكن

حرفيًا وضع كل شيء يتعلق باالقتصاد والمجتمع في إسرائيل على طاولة المناقشات
فيها ،إلى أن بعض المشاركين أشاروا إشارة صريحة إلى قضية شيخوخة السكان.
وقد حدث ذلك مرتين :إحداهما في سياق استخدام اإلضافة المحتملة في رأس المال

البشري الممثلة في زيادة متوسط العمر المتوقع ،واألخرى في سياق القضايا االجتماعية

والنفسية المرتبطة بالشيخوخة التي يتعين تناولها في حالة تطبيق مؤشرات نوعية
المتصوَّر.
الحياة من أجل قياس التقدم نحو مستقبل إسرائيل ُ

تقييم المعلومات لوضع األسئلة األولية
ما العناصر األساسية لشيخوخة السكان في الدول المتقدمة وكيف يمكن أن تؤثر هذه

العناصر في الرفاهية االجتماعية االقتصادية المستقبلية في إسرائيل؟

المحرز في مجال الصحة قد أدى إلى انخفاض معدالت
من المفهوم
جيدا أن التقدم ُ
ً

وفيات الرضع واألطفال منذ الحرب العالمية الثانية .وقد أدى ذلك بدوره إلى طفرة في عدد
تقدما على وجه
سكان العالم بوجه عام وإلى النمو الهائل في النظم االقتصادية األقل
ً
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خاص .ومع ازدياد عدد األطفال األصحاء الذين يعيشون إلى سن البلوغ ،فإن هذا له أثر بالغ
على متوسط معدالت العمر المتوقع.

أيضا معدالت الوفيات الخاصة بفئات عمرية محددة ال سيما في الفئات
لقد تغيَّرت ً

العمرية ألولئك الذين قد تقاعدوا عادة ً من القوى العاملة في االقتصاديات المتقدمة .وقد
أشار االفتراض أنه ستكون هناك نقطة طبيعية لهبوط العائدات بالرغم من أن العلوم
افتراضا يتعين إعادة النظر فيه .يوضح
الطبية قد حققت طفرات هائلة .ربما يكون ذلك
ً

الشكل  6.1أعلى متوسط للعمر المتوقع لإلناث المسجل سنويًا في البلد الذي يوجد به

تماما.
أعلى متوسط في ذلك العام .وتعد العالقة الخطية الناتجة عن ذلك الفتة للنظر
ً
فقد زاد أعلى متوسط للعمر المتوقع بنسبة ثالثة أشهر لكل سنة منذ عام  1840بانتظام

تام .ويتمثل الجزء األكثر إثارة لالهتمام من الشكل بالنسبة للغرض الحالى في الخطوط

األفقية التي تمثل المحاوالت السابقة الستنتاج الحد األقصى المتوقع لمتوسط العمر
المتوقع .وباتت على األقل  11من هذه الحدود القصوى المفترضة متأرجحة دون انحناء
في االتجاه السائد.

يمكننا استنتاج اآلثار المحتملة على السياسات العامة باإلشارة إلى أنه في عام

 1935عندما اعتُمد الضمان االجتماعي لمعاشات المسنين في الواليات المتحدة ،كان

عاما ،مساويًا للمتوسط التقريبي
سن التقاعد مع الحصول على اإلعانات الكاملةً 65 ،
للعمر المتوقع لإلناث في أعلى تسجيل للبلد أثناء هذا العام .وبحلول عام  ،2010ظل سن

التقاعد هذا على حاله دون تغيير عبر ثالثة أرباع قرن من الزمن .ومع ذلك ،فقد تراجع أكثر
عاما خلف أعلى متوسط مسجل للعمر المتوقع.
من ً 20

يؤثر عنصران آخران على العالقة التي تفرضها هذه التركيبة السكانية على

السياسات والخيارات االستراتيجية التي تواجهها إسرائيل .يتمثل أولهما في أن مؤشرات

طول العمر ال تعني بالضرورة طول العمر مصحوبًا بمعاناة من أمراض .وهذا مثال آخر
الفتراض سابق يتم إعادة النظر فيه على أساس األدلة الجديدة .بدأت تتشكل معادلة أكثر
تعقيدا تشير إلى أن العوامل غير الوراثية التي تؤثر في إطالة العمر قد تطابق العوامل
ً
الوراثية من حيث األهمية مع تقدم العمر .ومن بين هذه العوامل غير الوراثية مستويات

النشاط البدني عند الفرد والمشاركة االجتماعية والتحفيز العقلي وحتى زيادة سنوات
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الشكل 6.1
متوسط العمر المتوقع لإلناث عند الميالد في الدولة يسجل أعلى مستوى له ،سنويًا،
من سنة  1840إلى الوقت الحاضر
95

)اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻔﺘﺎح(

1
2

90

3
4
5
6
8
9
10
11
12

85
80
75
70
65
60

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ )ﺑﺎﻷﻋﻮام(

7

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
أﻳﺴﻠﻨﺪا
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎووري(
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻮﻳﺴﺮا

55
50
55
1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040
اﻟﻤﻔﺘﺎح.1 :
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ﻋﺎم

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة1999 ،
دﻳﻤﻨﻰ )1984 ،(Demeny
أوﻟﺸﺎﻧﺴﻜﻲ ) ،(Olshanskyﻛﺎرﻧﻴﻪ ) ،(Carnesودﻳﺴﻴﻜﻮﻳﻠﻴﻪ ) ،2001 ،(Désesquellesاﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
2001
ﻓﺮاﻳﺰ )1989 ،1980 ،(Fries؛ أوﻟﺸﺎﻧﺴﻜﻲ ،ﻛﺎرﻧﻴﻪ ،دﻳﺴﻴﻜﻮﻳﻠﻴﻪ ،2001 ،ﻛﻮﻟﻴﻪ ) ،1981 ،(Coaleﻛﻮﻟﻴﻪ
وﺟﻮ )1990 ،(Guo
دﻳﻤﻨﻲ1984 ،؛ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة1986 ،
ﺑﻮرﺟﻮا-ﺑﻴﺸﺎت )1978 ،1952 ،(Bourgeois-Pichat؛ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة1973 ،
ﺳﻴﺠﻞ )1980 ،(Siegel
ﺑﻮرﺟﻮا-ﺑﻴﺸﺎت1978 ،1952 ،
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،1986 ،ﻓﺮﺟﻴﻜﺎ )1973 ،(Frejka
دوﺑﻠﻦ )1941 ،(Dublin
دوﺑﻠﻴﻦ وﻟﻮﺗﻜﺎ )1963 ،(Lotka
دوﺑﻠﻦ 1928

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ أوﻳﺒﻴﻦ ) (Oeppenﻓﺎوﺑﻴﻞ ).2002 ،(Vaupel
ﻘﺪر إﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﹰﺎ.
اﻟﻤﻘﻄﱠﻊ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎه ﹸ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻤﻴﻞ اﻟﻤﺼﻤﺖ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ .اﻟﺨﻂ ﹸ
اﻟﻤ ﱠ
ﺗﹸﻈﻬﹺ ﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺧﻂ رأﺳﻲ
ﻳﺸﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
RAND RR488-6.1
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العمل .وتشير بعض البيانات إلى أن المستويات المرتفعة للمشاركة في كل حالة قد

تعمل على تجنب ظهور المرض والعجز المرتبط بالعمر لسنوات

عديدة5.

ويمكن رؤية األثر النهائي لهذا النمط المعقد المتعلق باالتجاهات المتشابكة

في الشكلين  6.2و .6.3يوضح الشكل  6.2معدالت الوفيات وتقييمات الصحة المبلغ

عنها ذاتيًا ،حسب العمر ،في الواليات المتحدة خالل اآلونة األخيرة وفترة مماثلة قبل ثالثة

واضحا فحسب
عقود .ال يعد االنخفاض في معدل الوفيات حسب العمر هو الذي يبدو
ً
عاما في الفترة األخيرة معدالت الوفاة ذاتها التي كان
(حيث يشهد من تبلغ أعمارهم ً 67
أيضا اتجاه من
عاما في سبعينيات القرن العشرين)؛ فهناك ً
يشهدها من تبلغ أعمارهم ً 60
الشكل 6.2
معدل الوفيات والتقييم الذاتي للحالة الصحية في الواليات المتحدة ،سبعينيات القرن
الماضي والعقد األول من القرن الحالي
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
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RAND RR488-6.2

 5وجد كل من روويدر ( )Rohwedderوويليس ()Willis ،2010 ،آثارًا مباشرة على القدرة المعرفية من
أيضا على الصحة والنتائج الصحية (ليو ()Luo
التقاعد المبكر .تؤثر درجة المشاركة االجتماعية
ً
وآخرون2002 ،؛ وستبتو ( )Steptoeوآخرون.)2013 ،
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الشكل 6.3
التغيرات في معدل الوفيات والتقييم الذاتي للحالة الصحية بالنسبة للرجال ،من عمر
عاما
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األشخاص أفادوا أنهم ينعمون بالقدر ذاته من الصحة التي كان ينعم بها من هم أصغر

عاما.
منهم بتسع سنوات أو أكثر قبل ً 30

ينطبق هذا االتجاه على كثير من االقتصادات المتقدمة ،حسبما يتضح من

الشكل

6.6.3

قد تخضع الخصائص والظروف التي ربطناها بالشيخوخة للتعديل من خالل

دقيقا بصفة عامة للتفكير في أي
ووفقا لما سبق ،قد يكون األمر
إجراءات معتمدة.
ً
ً
مجتمع حديث بأنه يتشكل من الشباب ،ومن هم في سن العمل ،وكبار السن ،وقد يكون
األمر أكثر دقة وإفادة للتفكير فيما يتعلق بالفئات العمرية األربع ألغراض وضع السياسات:

 6يتم قياس االختالفات في معدل الوفيات والتقييم الذاتي للحالة الصحية بين فترات زمنية
مختلفة في مختلف البلدان .تجري المقارنة ،في كل حالة ،بين أحدث البيانات بخصوص التقييم
الذاتي للحالة الصحية والبيانات السابقة (على سبيل المثال ،بالنسبة لهولندا ،تكون سنوات
المقارنة هي  2008و .)1983تم اختيار بيانات الوفيات لتطابق مجموعة التواريخ ذاتها بالنسبة لكل
بلد .استخدمت فرنسا والمملكة المتحدة على حد سواء المقاييس لقياس الحالة الصحية التي
اختلفت عن الحاالت التي أفادتها الدول األخرى .وبالتالي ،فإن البيانات غير قابلة للمقارنة الدقيقة.
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الشباب ،ومن هم في سن العمل ،والمتقاعدين ،والطاعنين في السن .تمتلك كل فئة اآلثار

والخصائص المتميزة بالنسبة إلسهاماتها في الخدمات العامة والحاجة إليها.

يتمثل العامل اآلخر الذي يختلف عن التجربة السابقة في االنخفاض شبة العالمي

في معدالت الخصوبة بين الدول المتقدمة .فقد انخفض معدل اإلحالل إلى أقل من 2.1

طفل لكل امرأة في العديد من الدول في أوروبا وآسيا في الوقت الحالي .وهذا يعني أن عدد
السكان قد أخذ في التقلص في بعض البالد.

تلتقي هذه المجموعة من االتجاهات الثالثة الجديدة — وهي الزيادات في متوسط

العمر المتوقع ،وعيش حياة أطول (والتي من المحتمل أال تكون حياة صحية بشكل
معا بطريقة
ملحوظ) ،واالنخفاض في معدالت الخصوبة والمواليد مقارنة بالوفيات — ً
ما يثير من خاللها هذا التحول في الفئات العمرية التقليدية للسكان مجموعة من

التساؤالت:

–هل يمكن االستمرار في تقديم الدعم لكبار السن في شيخوختهم؟

–ما الحالة التي ستكون عليها العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بين
األجيال كلما ازدادت درجة التداخل بينهما؟

–ما دور الحكومة في االستعداد لتغيير بهذا الجحم على الصعيدين الفردي والعام
على حد سواء؟

قد تسترعي أسئلة مثل هذه االنتباه إلى ظاهرة شيخوخة السكان باعتبارها قضية

استراتيجية .فعلى الرغم من أن كثير من االتجاهات السكانية لديها جوانب يمكن التنبؤ

عاما في عام
بها بشكل قاطع (على سبيل المثال ،كل األشخاص الذين سيبلغون 65
ً
 2035هم على قيد الحياة في الوقت الحالي) ،فإن آثار هذه االتجاهات المتوقعة تستغرق
سنوات لتتطور إلى الدرجة التي تصبح خاللها قابلة للمالحظة .بيد أن الخيارات العديدة
التي كان من الممكن اتخاذها في الفترات السابقة لالستعداد لهذه اآلثار المحتملة وربما

تخفيفها لن تكون متاحة بعد بحلول ذلك الوقت .يتطلب المنظور التحليلي االستراتيجي

االعتراف بهذه االتجاهات في الوقت الحالي حتى يتم النظر في مسارات العمل على
المدى القصير والتي قد يكون لها عواقب وخيمة على مدى نجاح الدولة في الصمود أمام
هذا االنتقال.

فحص األسئلة األولية وإدراجها
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ما هي األسئلة االستراتيجية بالنسبة إلسرائيل؟
أصبح من الممكن اآلن وضع إطار لبعض األسئلة االستراتيجية الرئيسية التي يتعين على

إسرائيل تناولها حيث إنها تحدد المدى الذي ينبغي أن تشكل خالله شيخوخة السكان
أولوية في مناقشات السياسات .تشمل هذه األسئلة ما يلي:

–ما التغييرات التي قد تحدث في الهيكل العمري على المدى المتوسط والمدى
الطويل؟

–ما التبعات االجتماعية واالقتصادية المحتملة لمثل هذا التغيير؟
–كيف تفكر البلدان األخرى بشأن هذا األمر ،وما الذي تفعله؟
–كيف تتفاعل هذه االتجاهات وتؤثر على بعضها؟

–ما العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على النتائج محل االهتمام؟

–كيف يمكن وضع إطار لألهداف من المنظور التحليلي لكبار السن والدولة؟
هج االستراتيجية البديلة لتحقيق هذه األهداف؟
–ما هي بعض النُ ُ
–كيف يمكن للشخص أن يقرر من بين هذه البدائل؟
–ما القضايا التي تستحق أكبر قدر من االهتمام؟

ال تتناول الفصول التالية جميع األسئلة بسبب الطبيعة السطحية لتحليالتها

وألن عدد كبير من األسئلة يُثار فقط في المراحل الالحقة الموضحة في الجدول  5.2في

الفصل الخامس .لكننا نوضح كيفية تأسيس إطار عمل لتقديم اإلجابات.

الفصل السابع

جمع المعلومات وتخطيط النظام :التجربة اإلسرائيلية
والدولية مع مشكلة شيخوخة السكان

أساسا إلرساء منظور تحليلي استراتيجي في إحدى
تضع مرحلة جمع المعلومات
ً

اهتماما من السياسات .نعرض في هذا الفصل لمحة موجزة عن
المجاالت التي تلقى
ً
اتجاهات التركيبة السكانية بإسرائيل ونقدم نتائج مستخلصة من أبحاث دراسات سابقة

قدما في طريق التحول
ومقابالت في إسرائيل ،ونوضح كيفية وضع الدول الماضية
ً
في التركيبة السكانية سياسات تخص الشيخوخة والقضايا المرتبطة بالشيخوخة.
وفي ختام هذا الفصل ،نستعرض كيفية استخدام هذه المعلومات في دمج القضايا
المرتبطة بالشيخوخة في إطار العمل المعني بالقياس الموضوع في الفصل الرابع

كوسيلة لتخطيط النظام.

ديناميكيات التركيبة السكانية في إسرائيل
تواجه إسرائيل االتجاهات والقوات ذاتها القائمة بالدول األخرى وإن كان بقدر من االختالفات
ذات األهمية الكامنة .وليس هناك شك في أن اتجاهات طول العمر تلك لها دور بالفعل.
تمتلك إسرائيل ثالث أعلى متوسط للعمر المتوقع من حيث الذكور وعاشر أعلى متوسط

للعمر المتوقع من حيث اإلناث على مستوى العالم .وعلى عكس معظم الدول األخرى في

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،فإن إسرائيل ال تزال تتمتع بمعدالت خصوبة إجمالية
تفوق معدل اإلحالل .بيد أن الموقف يشهد تغيرًا .إن بعض العوامل التي حافظت على
بقاء إسرائيل دولة فتيَّة نسبيًا ("طفرة المواليد" الداخلية في مرحلة ما بعد االستقالل"

إلى جانب التدفق النسبي للمهاجرين من الشباب) تسهم حاليًا في زيادة كبيرة في الفئة

عاما فما فوق مع مرور الوقت .تواجه بعض الجماعات في إسرائيل،
العمرية التي تبلغ ً 65

سابقا ظاهرة وجود نسبة كبيرة نسبيًا من تقدم عمر السكان ،وخاصة
التي لم تشهد
ً
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الطوائف اليهودية األرثوذوكسية والعرب ،ذلك االحتمال اآلن ،وكذلك الحال بالنسبة للبلد
ككل.

وضع الجهاز المركزي لإلحصاء توقعات للنمو السكاني حتى عام  .2059ونظرًا إلى

أن التغيرات التي ستسببها االختالفات البسيطة نسبيًا في المعدالت األساسية بالتطلع

إلى جيلين أو أكثر ،فقد وضع الجهاز المركزي لإلحصاء ثالث مجموعات أساسية من
االفتراضات لمستويات النمو المنخفض والمتوسط والمرتفع .وهذا العمل مفيد كونه
يوضح العالقة بين ما هو معروف وما ال يزال غير مؤكد .نعرض نظرة من هذه التوقعات
في األشكال من  7.1إلى  ،7.3حيث يعرض الشكل األول الهرم العمري لعام  2009ثم

التوقعات حتى  25و 50سنة.

وقد طبقنا ،في كل حالة ،افتراضات النمو المتوسط على الطوائف الثالثة الرئيسية

قيد التوقعات :اليهود وآخرون ،باستثناء الحريديم ،وطائفة الحريدي والمواطنين العرب في

إسرائيل 1.تُظهر الخطوط الدقيقة الزرقاء على جانبي كل عمود نطاق التوقعات المحتملة
داخل افتراضات سيناريو النمو المتوسط األساسي .يرتفع عدد حاالت الشك بمرور الوقت،
خاصة مع الفئات العمرية األصغر سنًا .كما يوجد اتجاهان آخران واضحان .أحدهما هو أن
ً

عاما فما
شبيها بهرم أصغر بمرور الوقت وتنمو الفئة العمرية البالغة 80
الهرم يصبح
ً
ً
فوق بشكل أكبر .أما االتجاه الثاني ،فإنه بموجب افتراضات توقع النمو المتوسط القائم،

مقارنة بتلك التي يمثلها اليهود من غير
يوجد زيادة كبيرة في طائفتي الحريدي والعرب
ً
الحريدي وغيرهم .وإلى حين المناقشة بمزيد من التفصيل في الفصل الثامن ،فإنه يمكن

أن تثبت أهمية هذا العامل إذا استمرت هاتان الطائفتان في االنخراط اقتصاديًا بشكل أقل
من الطائفة اليهودية من غير الحريدي ذات األغلبية.

تتمثل الخالصة من هذه البيانات واالفتراضات في أنه من المرجح على مدار العقدين

القادمين أن تؤدي الزيادة في عدد السكان المسنين في إسرائيل إلى ارتفاع بنسبة 80
عموما
عاما وأكبر في حين لن يزداد عدد السكان
بالمئة في عدد األشخاص البالغين 65
ً
ً

عن  32بالمئة بموجب االفتراضات ذاتها (تشيرنشوفسكي ( )Chernichovskyوراجيف
( ،2012 ،)Regevص  .)556ونشير إلى أنه في ظل قبول ذلك ال يجب على المرء استبعاد أن

يشهد المستقبل موجات هجرة غير متوقعة ،كموجات التسعينيات ،التي شهدت تدفق

المهاجرين الروس.

 1تعمل االفتراضات منخفضة النمو على التقليل من إجمالي حجم السكان بشكل واضح ،عالوة
على ظهور نسبة أكبر من الفئات العمرية األكبر سنًا تفوق الفئات الشبابية.
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الشكل 7.1
الهيكل العمري لسكان إسرائيل في عام  ،2009حسب المجتمع
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مقابالت ودراسات سابقة قائمة على قضايا الشيخوخة في
إسرائيل
استمرارًا في إجراء جمع البيانات ،نقدم اآلن موضوعات بارزة مستخلصة من دراسة
استقصائية لدراسة سابقة مدعومة بمقابالت محلية أُجريت من عام  2011إلى عام

 .2012وقد رتبنا المعلومات حسب الموضوع.
الرعاية الصحية لكبار السن
البنية التحتية للمشافي

على الرغم من أن التغييرات في مجال الرعاية الصحية تسببت في تراجع عام في أعداد
األسرَّة على مستوى دول العالم المتقدم ،ال يزال عدد األسرَّة بالمشافي في إسرائيل أقل من

بقية دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على أساس نصيب الفرد (تشيرنشوفسكي
وراجيف .)2012 ،هذا ،وسيكون النمو في الحصة النسبية لكبار السن من السكان سببًا
قدر المجلس الوطني لطب الشيخوخة ضرورة حدوث زيادة
في زيادة الحاجة إلى أسرَّةَّ .
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الشكل 7.2
الهيكل العمري لسكان إسرائيل في عام  ،2034حسب المجتمع ،االفتراضات متوسطة
النمو
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ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﹸﻈﻬﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻒ ﻣﺪى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ داﺧﻞ
اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
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بنسبة  44بالمئة بحلول  2020وزيادة بنسبة  84بالمئة بحلول  2030للحفاظ على نسبة

المرضى إلى األسرَّة (ستيسمان (.)2011 ،)Stessman

الهيكل الوظيفي لطب الشيخوخة والرعاية الصحية

توجد مؤشرات ترصد وجود أوجه قصور في العاملين في مجال الرعاية الصحية ،ال سيما

في تخصصات طب الشيخوخة ،والتي يُتوقع أن تتجاوز نسبة المتقاعدين فيها نسبة
المنضمين الجدد في العقد القادم 2.وعلى الرغم من تضاعف عدد المتخصصين في

نقصا نسبيًا .يمأل
طب الشيخوخة تقريبًا في العشر سنوات األخيرة ،ال تزال إسرائيل تعاني
ً
 2نتيجة النخفاض عدد األسرَّة لكل فرد ،فإن متوسط فترة االستشفاء داخل المراكز الطبية
المركزية بإسرائيل قد تقل َّص ويُعد اآلن من ضمن األقصر على مستوى دول العالم المتقدم :يصل
متوسط فترة االستشفاء داخل المشافي في إسرائيل  4.1يوم لعامة السكان ،وبالنسبة للفئة
عاما فما فوق فتصل إلى  5.5يوم (الجهاز المركزي لإلحصاء.)2010 ،
العمرية البالغة ً 65
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الشكل 7.3
الهيكل العمري لسكان إسرائيل في عام  ،2059حسب المجتمع ،االفتراضات متوسطة
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﺎﻟﺘﻴﻞ ).2011 ،(Paltiel
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﹸﻈﻬﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻒ ﻣﺪى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ داﺧﻞ
اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
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وبناء على ذلك،
األطباء العموميون معظم الفراغات ،وليس متخصصي طب الشيخوخة.
ً
قد تفتقر المشافي إلى األطباء الذين يمتكلون المهارات المالئمة لعالج أمراض معينة

أيضا من انخفاض
خاصة بالسكان كبار السن (ستيسمان .)2011 ،كما تعاني إسرائيل
ً
نسبي في نسبة التمريض إلى السكان .وال يتوفر تخصص أكاديمي رسمي لتمريض
طب الشيخوخة .ومع ذلك ،تتمتع بعض الممرضات بمهارة االعتناء بحاجة كبار السن
إضافة إلى ذلك ،فعلى
واالضطالع بدور محوري في إدارة الرعاية المجتمعية لكبار السن.
ً

نظاما حكوميًا يشرف على مقدمي الرعاية داخل مرافق رعاية
الرغم من أن إسرائيل تمتلك
ً
كبار السن ،فإن العديد من مقدمي الرعاية داخل المجتمع ال يزالون يمارسون عملهم خارج
ثم ال يخضعون ألي إشراف.
المنظومة ومن َّ
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البيئة السكنية والمعيشية

يتمثل النهج الشائع في إسرائيل في أن يبقى كبار السن في منازلهم ،في حين تقع
ثم يتم توفير معظم الرعاية لكبار السن
مسؤولية رعايتهم على عاتق أفراد عائالتهم .ومن َّ

عن طريق مصادر غير رسمية (برودسكي ( )Brodskyورازنيتسكي ( )Raznitskyوكيترون
( ،)Citronغير مؤرخ) .إن رعاية كبار السن خارج المنازل وداخل المشافي أمر نادر نسبيًا
(حبيب .)2012 ،لذلك ،قد يتم تخصيص نسبة كبيرة ومتزايدة من وقت أي شخص بالغ
لرعاية أقاربه من كبار السن.

يخصص معهد التأمين الوطني بإسرائيل ( )National Insurance Instituteموارد

مالية للرعاية المنزلية للسكان من كبار السن الذين يعانون من إعاقات وال يغادرون
منازلهم استنادًا إلى مستويات أدائهم ونشاطهم حسبما هو محدد من جانب الفحوصات

الوظيفية بمعهد التأمين الوطني .ويتلقى حاليًا  15بالمئة من كبار السن في إسرائيل
مساعدات مدعومة من حوالي  80,000من مقدمي الرعاية .ويحق ألي مواطن إسرائيلي

موظفا
من كبار السن الحصول على مساعدة من مقدم رعاية متفرغ (عادة ً ما يكون
ً
أجنبيًا) على مدار  24ساعة يوميًا ،بتمويل جزئي من المريض كبير السن .تزايدت نفقات

المعهد الوطني للتأمين بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية ووصلت إلى رقم
قياسي بلغ  4مليارات شيكل إسرائيلي جديد في في ( 2010ستيسمان.)2011 ،

تم تطوير العديد من الخدمات لكبار السن ذوي اإلعاقات الوظيفية واإلمكانات

المالية المنخفضة ،كعدد  170مركز أنشطة ،بغرض توفير المشاركة والرفقة والوجبات

الساخنة .وفي عام  ،2008خدم عدد  220مرفق رعاية دائمة ما يربو على  45,000فرد.

باإلضافة إلى ذلك ،تنتشر مراكز الرعاية المؤقتة في جميع أنحاء إسرائيل لتوفر إقامة

أيضا توفير فترة راحة ألفراد العائلة
محدودة الزمن لكبار السن المعاقين ،وهو ما يتيح
ً

الذين يمثلون مقدمي الرعاية األساسيين (الجهاز المركزي لإلحصاء ،2010 ،ص .)29

وعلى الرغم من ذلك ،يعبر العديد من كبار السن في إسرائيل عن شعورهم بالوحدة.

يعرض الشكل  7.4مقارنة توضح انتشار الشعور بالوحدة بين هؤالء الذين تبلغ أعمارهم

عاما وأكبر في إسرائيل وأقرانهم في العديد من الدول األعضاء األخرى بمنظمة
65
ً

التعاون االقتصادي والتنمية كما هو موضح في نتائج إحدى الدراسات االستقصائية

القياسية .وهذا أمر مهم بسبب مجموع الدراسات السابقة المتزايد الذي يُظهر الروابط
بين العزلة والوحدة االجتماعية من جهة ومعدل الوفيات والنسبة المرضية من جهة أخرى

(لوو وآخرون2012 ،؛ ستبتو وآخرون .)2013
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الشكل 7.4
نسبة إبالغ كبار السن عن الشعور بالوحدة في األسابيع األربعة السابقة للدراسة
االستقصائية
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اﻟﻤﺼﺎدر :دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺪس ،إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺆرخ.
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يفضل معظم كبار السن البقاء في منازلهم ومجتمعاتهم ،مع مساعدة أفراد

األسرة لهم في كثير من األحيان .ومع ذلك ،ال يتوفر التدريب الكافي للعائالت في العديد
إضافة إلى ذلك ،يشير مقدمو الرعاية إلى وجود عبء بدني وذهني واق ٍع عليهم
من الحاالت.
ً
فضال ً عن تدهور ملحوظ في نوعية حياتهم وصحتهم ،نجمت عن مسؤوليتهم عن الرعاية

(برودسكي ،ورازنيتسكي ،وكيترون ،غير مؤرخ) .يمكن أن تؤثر زيادة الحاجة إلى رعاية أفراد
األسرة من ذوي اإلعاقات على معدالت المشاركة في القوة العاملة ،فضال ً عن ساعات

عمل أفراد األسرة .ويمكن أن تؤدي الحاجة إلى مزيد من القوة العاملة لرعاية كبار السن

إلى تغيير تركيبة التوظيف في إسرائيل ،ال سيما وأن المعدل الذي يلتحق عنده األشخاص

تراجعا لصالح قطاع الخدمة المتعلق
بالقطاعات التقليدية والصناعية سيشهد
ً
بالسكان األكبر سنًا ،مما قد يؤثر بدوره على معدل التبادل التجاري (انظر أدناه) .كما يمكن
أن يكون هناك طلب أكبر على مقدمي الرعاية األجانب ،مصحوبًا بالصعوبات المحتملة

التي تنطوي عليها هذه الزيادة.
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إنفاقات الرعاية االجتماعية والرعاية طويلة األمد لكبار السن

تُعد إنفاقات الرعاية االجتماعية المخصصة لكبار السن في إسرائيل ،مثل المعاشات
التقاعدية وبرامج المساعدة االجتماعية والمدفوعات عبر الحواالت منخفضة نسبيًا

حسب معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،حيث تمثل  5.5بالمئة من إجمالي

الناتج المحلي (شاليف ( ،)Shalevوغال ( ،)Galوآزاري-فيسيل ()Azary-Viesel .)2012 ،وهو

ما يقرب من نصف المستويات في بلدان أخرى بها عدد أكبر من السكان كبار السن مثل

السويد ( 10.7بالمئة) والمملكة المتحدة ( 10.4بالمئة) وألمانيا ( .) 9.7ومع ذلك ،فإنك

إذا دققت النظر في اإلنفاق على كل شخص من كبار السن بالنسبة لنصيب الفرد من
إجمالي الناتج المحلي ،ستجد أن الفجوة أقل :فبالمقارنة نجد أن النسبة تبلغ  55بالمئة

في إسرائيل مقابل  50بالمئة في ألمانيا ،و 65بالمئة في السويد و 67بالمئة في المملكة

أيضا درجة
المتحدة .ال تعكس هذه األرقام مجرد التكلفة الفعلية للخدمات بل تعكس
ً
التغطية والحصول على هذه الخدمات.

من المرجح أن تتزايد أهمية الرعاية المنزلية طويلة المدى بالنسبة لسكان

أغلبهم من كبار السن .تبلغ التكاليف الحالية لمختلف فئات الرعاية المنزلية

(الرعاية الفردية المجتمعية والرعاية المؤسسية غير المعقدة والرعاية المعقدة داخل
المشافي)  11.4مليار شيكل إسرائيلي جديد (تشيرنشوفسكي وراجيف .)2012 ،وتتحمل
مصادر التمويل من القطاعين الخاص والعام حاليًا عبء هذه التكاليف بالتساوي .وهذا

منخفضا نسبيًا من إجمالي الناتج المحلي ( 1.2بالمئة تقريبًا) ،ولكن بالنظر
جزءا
يمثل
ً
ً

إلى صغر السن النسبي لسكان إسرائيل ،فإن النسبة أكبر من اتجاه منظمة التعاون

االقتصادي والتنمية عند احتساب نسبة كبار السن بين عموم السكان .كما تُعد نسبة
اإلنفاق التي تأتي من مصادر القطاع الخاص في إسرائيل نسبة مرتفعة ،ال تتجاوزها إال

مقارنة بعدد  23دولة أخرى من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
سويسرا فقط
ً
(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.)2011 ،

التجربة الدولية مع مشكلة شيخوخة السكان
كيف نظرت الدول األخرى إلى مشكلة شيخوخة السكان ،وكيف تعاملت معها؟

ربما ال تخطو إسرائيل الخطوات ذاتها التي اتخذتها أي دولة أخرى بالضبط .يجب أن

تضع أي استجابة للسياسات في الحسبان السمات الخاصة بمشكلة شيخوخة السكان
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في إسرائيل وطبيعة مجتمعها وعملياتها الديموقراطية .ومع ذلك ،من المفيد النظر

في تجربة البلدان التي تمر بتغييرات تبدأ اآلن في إسرائيل .وليس من الممكن االستفادة

من تجاربهم السابقة فقط ،بل إن دراسة تجارب الدول تُعد طريقة أخرى لتشكيل اإلطار

المرجعي المفاهيمي داخل إسرائيل.

ُلب منا دراسة دول فنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا والسويد والمملكة
ط َ
المتحدة كدراسات حالة لتحديد ما قد يمثل مقاربات قياسية تجاه العديد من القضايا
مختلفا من حيث التحليل أو
ذاتها وشيكة الحدوث بالنسبة إلسرائيل وما قد يكون
ً

السياسيات .وقد قدمنا نتائج تفصيلية للبلدان المعنية إلى اللجنة الحكومية للتخطيط

االستراتيجي االجتماعي االقتصادي .نعرض فيما يلي نظرة عن تلك النتائج المستخلصة.
نظرة عامة

يوضح الشكل  7.5الوضع النسبي إلسرائيل في نسبة السكان في سن العمل (الذين

عاما وأكبر .على الرغم من تجاوز
عاما) إلى البالغين 65
تتراوح أعمارهم من  20إلى 64
ً
ً
إسرائيل لالتجاه في معظم البلدان األخرى منذ فترة طويلة ويبدو أنها ستبقى عند هذا
االتجاه ،فإن الفارق بينها وبين االقتصاديات المتقدمة سيكون أقل بكثير .من المرجح أن

تستمر النسبة الثابتة نسبيًا من الفئات العمرية في سن العمل إلى الفئات العمرية من
المتقاعدين ،التي شهدتها إسرائيل منذ أوائل التسعينيات حين بدأت في التراجع ،خالل
العقود األربعة القادمة.

إن ما يتعلق بمشكلة الشيخوخة من تخطيط وسياسات مستمر في جميع الدول

التي تمت دراستها بالتفصيل .وهناك تعديل كبير على التجارب والسياسات حتى داخل

البلد الواحد .تتم صياغة السياسات وتنفيذها (غالبًا ما تبدأ في مرحلة تجريبية) ،وتخضع
عموما بمرحلة تكيّف مع االحتفاظ بصياغة
للمراجعات حسب الحاجة .تمر السياسات
ً

السياسات األصلية واألهداف العامة .وهذا يشير إلى قيمة هيكلة استراتيجيات ذات
مستوى أعلى يمكن أن يرجع إليها صناع السياسات عند وضع سياسات محددة أو في
مفيدا للحفاظ على المسار في
جهود التطوير المستمر .ويصبح التكيّف المرن عنصرًا
ً
حال وجود رؤية استراتيجية أكبر تدعمه.

النتيجة المستخلصة الرئيسية الثانية هي أن القضايا المختلفة التي تتأثر

بمشكلة شيخوخة السكان (مثل سياسات األسر والصحة والسكن والتوظيف والمعاشات
التقاعدية) غالبًا ما تظهر ويتم التعامل معها على نحو منفصل ومستقل عن بعضها

هج أكثر شموال ً وتكامال ً في المملكة المتحدة وكوريا
ً
بعضا .ظهر بعض التحول تجاه تبني ن ُ ُ
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الشكل 7.5
نسبة السكان في سن العمل إلى السكان البالغين من العمر  65أو أكثر في دول
مختارة ،من عام  1950إلى عام 2050
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Japan
 Kingdomاﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
United
اﻷوروﺑﻲ
دول اﻻﺗﺤﺎد
ﺟﻤﻴﻊ
All
European
Union

ﻓﺮﻧﺴﺎ
France
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
Italy
اﻟﺴﻮﻳﺪ
Sweden
دول
ﺟﻤﻴﻊ All
OECD
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

18.00

ﻓﻨﻠﻨﺪا
Finland
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
Israel
ﻛﻮرﻳﺎ
Korea
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
United
States

16.00
14.00
12.00

8.00

اﻟﻤﻌﺪل

10.00

6.00
4.00
2.00
0.00
2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺼﺪر :اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.2008 ،
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺄﻟﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ  27ﻋﻀﻮﹰا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﺬه
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
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نموذجا
وفرنسا .على سبيل المثال ،كانت خطة الترابط االجتماعي في فرنسا لعام 2004
ً

لنهج متكامل لمعالجة مجموعة مختلفة من المشكالت االجتماعية ،مثل البطالة وزيادة

عدد األشخاص المهمشين اجتماعيًا والندرة في اإلسكان والمناطق المحرومة والتمييز
أيضا العديد من التحديات المرتبطة بفئة
العنصري ومنظومة التعليم .كما تناولت الخطة ً
سابقا بمعزل عن غيرها في
كبار السن .كانت الخطة مميزة ،ألن كل قضية كانت تُعالَج
ً

مقسم إلى أفرع كثيرة (انظر ،على سبيل المثال ،فايبري ()Viprey.)2004 ،
نهج واحد
َّ

أقرَّت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأن مشكلة شيخوخة السكان هي
واحدة من أكثر التحديات المخيفة التي تواجهها الدول المتقدمة .تم اختيار سنة 2012
باعتبارها السنة األوروبية للشيخوخة النشطة والتضامن بين األجيال ،داخل االتحاد

األوروبي .وكان الهدف هو رفع الوعي بالدور الذي يقدمه كبار السن إلى المجتمع وتحفيز
صناع السياسات وأصحاب الشأن ذوي الصلة على جميع األصعدة على اتخاذ إجراءات
ترمي إلى خلق فرص أفضل للشيخوخة النشطة وتعزيز التضامن بين األجيال .كما تم
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حث الدول األعضاء باالتحاد األوروبي على تبني سياسات تتعلق بمشكلة الشيخوخة.

توجيها بشأن التمييز العنصري (مجلس االتحاد
فعلى سبيل المثال ،أصدر االتحاد األوروبي
ً
األوروبي )2000 ،ينص على عدم قانونية التمييز العنصري على أساس السن في جميع الدول
األعضاء ومنح مهلة ثالث سنوات لالمتثال لهذا القانون .وحتى ذلك الحين ،يحظر الدستور

اإليطالي أي تمييز عنصري ضد العمال على أساس انتماءاتهم السياسية أو النقابية أو

صراحة .أدى
معتقداتهم الدينية أو عروقهم أو أجناسهم ،لكنه لم يتطرق إلى العمر
ً
قانون االتحاد األوروبي إلى أن تضيف إيطاليا العمر إلى قائمة أساسات التمييز المحظورة.

يمكن أن تسود إجراءات مماثلة في إسرائيل ،حيث يؤسس قبولها كعضو بمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية معايير مختلفة يُفترض من الدولة أن تتحرك بصددها.

لقد رتبنا األقسام التالية من هذا الفصل حسب الموضوع لتوضيح النتائج

المستخلصة من المقارنة الدولية.
الصحة والشيخوخة

يمكن للتحسينات في صحة كبار السن ووظائفهم (الشيخوخة الصحية) أن تتيح لهم

العيش المستقل ألطول فترة ممكنة (الفورتون ()Lafortune وباليستات ()Balestat.)2007 ،
تؤثر الشيخوخة الصحية مباشرة ً على تكاليف الرعاية الصحية والرعاية طويلة المدى مع

زيادة رفاهية كبار السن في الوقت ذاته .ولذلك ،تؤدي سياسات الشيخوخة الصحية دورًا
في تخفيف الضغوط المستقبلية المرتبطة بالشيخوخة على التمويل العام .قد تكون

القوى العاملة الصحية واألكبر سنًا أقل ميال ً إلى االنسحاب من مجال العمل في إطار
الترتيبات الحالية للمعاشات التقاعدية أو اإلعاقة.

يمكن أن تؤثر مجموعة من السياسات على الشيخوخة الصحية ويمكن كذلك أن

تتفاعل وتصبح ذاتية الدعم ،عند هيكلتها بشكل سليم 3.ونظرًا إلى أن هذه السياسات

يمكن أن تتضمن سياسات اجتماعية اقتصادية وسياسات بيئة وتعليم ،فإنها غالبًا ما
تقع خارج النطاق العادي ألنشطة وزارات الصحة .ومن ثم يُحتمل أن تقتضي السياسات

المعنية بالشيخوخة الصحية اإلدماج على مستوى مجموعة من الوزارات .يمكن تصنيف
هذه السياسات تحت أربعة عناوين رئيسية:

–تحسين االندماج في االقتصاد وفي المجتمع :يوفر العمل لفترات أطول
شبكة اجتماعية مهمة .بالنسبة ألولئك الذين لم يعودوا يعملون ،يمكن تعزيز

3

استخلصنا الكثير من التحليالت في هذا القسم من أوكسلي ()Oxley.2009 ،
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الشيخوخة الصحية عن طريق تحسين االندماج في المجتمع من خالل المشاركة
في األنشطة المجتمعية.

–أنماط حياة أفضل :تظهر في هذا السياق ثالثة جوانب للتركيز :النشاط البدني
والتغذية وتعاطي المخدرات وإساءة استخدام المواد المخدرة.

–تهيئة أنظمة صحية تناسب احتياجات كبار السن :يمكن تهيئة أنظمة
الرعاية الصحية على نحو أفضل لتالئم احتياجات كبار السن من خالل

– –إجراء مزيد من المتابعة المنتظمة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة
وتحقيق تنسيق أفضل للرعاية

– –تعزيز الخدمات الصحية الوقائية

– –إيالء اهتمام أكبر بالصحة العقلية

– –تحسين الرعاية الذاتية من خالل زيادة المعرفة الصحية والحصول على
أدوات لزيادة القدرة على التكيف.

–مواجهة العوامل االجتماعية والصحية األساسية التي تؤثر على

الشيخوخة الصحية :توجد اختالفات شاسعة في النتائج الصحية والمرضية
ونتائج الوفيات على مستوى الجماعات االجتماعية االقتصادية .يمكن للبيئات

المحيطة المكيفة وفق العمر تشجيع األفراد على زيادة نشاطهم ومساعدتهم
في كسر العزلة االجتماعية والوحدة.

االندماج االجتماعي

يمكن تعزيز الشيخوخة االجتماعية عن طريق تحسين اندماج كبار السن في المجتمع من خالل
المشاركة في المجتمع واألنشطة االجتماعية األخرى .يمكن أن يؤدي ذلك إلى العمل لفترات

أيضا شبكة اجتماعية مهمة
أطول ،مما يخفف العبء المالي على أجيال الشباب .يعد العمل ً
في حد ذاته .واتضح أن العمل لفترات أطول يصاحبه حالة صحية أفضل (أالفينيا ()Alavinia

أيضا باركر بوب ()Parker-Pope .)2009 ،وأخيرًا ،فإن تحسين
وبوردورف ()Burdorf2008 ،؛ انظر ً
الوضع الصحي عادةً ما يرتبط بنوعية حياة أعلى وأقل ضغطًا على مقدمي الرعاية.

الخرَف وألزهايمر
رعاية األشخاص المصابين بمرضي َ

مهد إلى وضع استراتيجية
الخرَف ،الذي
خاضت المملكة المتحدة تحديًا ضد مرض
َ
َّ
وزارة الصحة بالمملكة المتحدة (وزارة الصحة بالمملكة المتحدة .)2012 ،تتمثل الركائز

الخرَف ودعم التشخيص المبكر وتحسين
األساسية للسياسات في تحسين الوعي بمرض َ

الخرَف في اليابان على
الرعاية في جميع المراحل .تم تطبيق الجهود المرتبطة بمرض َ
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الخرَف وتطوير مساعدة متبادلة
المستوى اإلقليمي غالبًا سعيًا إلى تأهيل داعمين لمرضى َ

الخرَف وأفراد عائالتهم وشبكاتهم االجتماعية .تقدم فنلندا
لكبار السن المصابين بداء َ
خدمات إعادة تأهيل الذاكرة التي يقدم من خاللها متخصصو الرعاية االجتماعية والصحية
التوجيه والمشورة لألشخاص المصابين باضطرابات الذاكرة .تمتلك كوريا مشروعين الختبار
عاما فما فوق الستشكاف العالمات
جميع المواطنين كبار السن الذين تبلغ أعمارهم ً 60

الخرَف في أقرب وقت ممكن.
المبكرة ولتخفيف التدهور بسبب مرض َ

تنسيق خدمات الرعاية والخدمات االجتماعية

مشروعا لتنسيق خدمات الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية لصالح كبار
أطلقت السويد
ً

مرضا .كما تعمل السويد على تيسير استخدام الموارد لتلبية احتياجات كبار
السن األشد
ً

السن ذوي األمراض األشد حدة على نحو أفضل .تُطوِّر الحكومة السويدية آليات إلحراز النتائج
ومن ثم يمكن إيجاد حلول محلية تتسم بالكفاءة والتنظيم والتصميم حسب الظروف في كل
مقاطعة وبلدية .وتُجرى جهود حاليًا لوضع مؤشرات وأنظمة لمعادلة األداء القائم على النتائج.

تكاليف مشكلة الشيخوخة

تشير التوقعات القائمة على االفتراضات إلى زيادة في معدل اإلنفاق العام الكلي المرتبط

بالشيخوخة ،بما في ذلك المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والرعاية طويلة المدى

(ريتشيل ( )Rechelوآخرون .)2009 ،ومع ذلك ،فإن الحفاظ على األشخاص في حالة صحية

جيدة وخارج المشافي يمكن أن يخفف من التكاليف العامة للرعاية الصحية.
المعاشات التقاعدية والدخل والرفاهية

تتسم سياسات المعاشات التقاعدية واستبدال الدخل بكونها محورية في جميع
وشائكا في حد ذاته ،تبرز العديد
واسعا
استراتيجيات الدول .وعلى الرغم من كونه مجاال ً
ً
ً
من االتجاهات من خالل التقييم على مستوى الدولة.

يعد متوسط العمر الفعلي أحد مؤشرات سلوك التقاعد الذي ينسحب فيه العمال

كبار السن من القوة العاملة ،كما هو موضح في الشكلين  7.6و.7.7

يأتي العمر الفعلي للتقاعد في معظم بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تحت السن الرسمية ألهلية الحصول على معاش تقاعدي كامل لكبار السن .تُعد اليابان

وكوريا وإسرائيل استثناءات ملحوظة .إذا لم يُتخذ أي إجراء لتحسين فرص عمل أفضل
للعمال من كبار السن ،فإن االرتفاع في عدد المتقاعدين لكل عامل سيهدد مستويات
المعيشة ويفرض ضغوطًا هائلة على تمويل أنظمة الحماية االجتماعية (منظمة

التعاون االقتصادي والتنمية.)2011 ،
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الشكل 7.6
سن التقاعد الرسمي مقابل سن التقاعد الفعلي للذكور في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية
اﻟﺮﺳﻤﻲ

75

اﻟﻔﻌﻠﻲ

70

60

اﻟﻌﻤﺮ )ﺑﺎﻷﻋﻮام(

65

55

اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
أﻳﺴﻠﻨﺪا
ﺗﺸﻴﻠﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﺳﻮﻳﺴﺮا
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﻛﻨﺪا
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻫﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﺗﺮﻛﻴﺎ
أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
اﻟﻤﺠﺮ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرج

50

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.2006 ،
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أجرت معظم الدول إصالحات في نظم المعاشات التقاعدية في العقدين

الماضيين .كان الدافع وراء هذه اإلصالحات في المقام األول هو المخاوف بشأن استدامة
القدرة المالية لنظام المعاشات التقاعدية .تضمنت الخطوات الرامية إلى الحد من
(مقارنة بتكاليف
تكاليف استحقاقات المعاشات التقاعدية الموعودة للعاملين اليوم
ً
األجيال السابقة) ما يلي:
كاملة
–رفع سن األهلية للحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية
ً
–تغيير طريقة احتساب االستحقاقات

–تقديم تسويات تكاليف معيشة أقل وزيادات فعلية في المعاشات التقاعدية
أكثر مما سبق.
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الشكل 7.7
سن التقاعد الرسمي مقابل سن التقاعد الفعلي لإلناث في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية
اﻟﺮﺳﻤﻲ

75

اﻟﻔﻌﻠﻲ

70

60

اﻟﻌﻤﺮ )ﺑﺎﻷﻋﻮام(

65

55

اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻛﻮرﻳﺎ
ﺗﺸﻴﻠﻲ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أﻳﺴﻠﻨﺪا
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺳﻮﻳﺴﺮا
أﻳﺮﻟﻨﺪا
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻛﻨﺪا
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻓﻨﻠﻨﺪا
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
اﻟﻤﺠﺮ
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرج
اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

50

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.2006 ،

RAND RR488-7.7

تقترح منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ثالثة خيارات أساسية مستقبلية

للحفاظ على كفاية الدخل التقاعدي دون تعريض استدامة القدرة المالية للخطر
(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:)2011 ،

–فترات الحياة المهنية األطول :يتطلب كل من اإلجراءات من جانب الحكومة
وجهات العمل القائمة على التمييز على أساس السن وفرص التدريب للعاملين من
كبار السن وظروف العمل دعم إصالحات المعاشات التقاعدية.

ضعفا.
–تركيز الجهود :تركيز جهود توفير معاشات التقاعد العام على األكثر
ً

–التوعية العامة :حث األشخاص على االدخار من أجل تقاعدهم لتعويض
االنخفاضات في االستحقاقات العامة الجاري إعدادها بالفعل أو من المحتمل أن
تكون ضرورية.
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ترى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن تطبيق نظام معاشات تقاعدية متنوع

يقدم خدماته من القطاعين العام والخاص ويعتمد على نظام الدفع أوال ً بأول ونظام التمويل
المسبق كمصادر للتمويل ،ليس اإلمكانية األكثر واقعية فحسب ،بل هو السياسة األفضل.

على الرغم من أن الهياكل والقواعد المعقدة التي تنظم أنظمة المعاشات

التقاعدية تؤدي إلى صعوبة مقارنة هذه البرامج ،فإن دراستنا إلصالحات المعاشات

التقاعدية في بلدان أخرى أتاحت لنا إجراء العديد من المالحظات عن االتجاهات الحديثة.

أهداف برامج المعاشات التقاعدية

عموما لها هدفان أساسيان :أولهما إعادة توزيع الدخل على
برامج المعاشات التقاعدية
ً
المتقاعدين من أصحاب الدخل المتدني (بحيث يحول دون التعرض للفقر عند تقدم العمر)
وثانيهما المساعدة على ضمان حصول المتقاعدين على الدخل الكافي للحفاظ على
مستوى معيشة مقبول .تسعى معظم البلدان إلى تحقيق كال الهدفين في سياستها

العامة للمعاشات التقاعدية ،غير أن أهمية ذلك تتفاوت.

قيمة استحقاق المعاش التقاعدي

يمكن أن يتوقع العمال ،على مستوى الدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
أن يصل متوسط قيمة معاشهم بعد اقتطاع قيمة الضرائب أقل قليال ً من  70بالمئة

من دخلهم بعد اقتطاع قيمة الضرائب .سيحصل العمال ذوو الدخل المنخفض في
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على متوسط صافي لمعدل االستبدال

يبلغ تقريبًا  85بالمئة .تربط بعض البلدان بين المساهمات واالستحقاقات بشكل أوثق.

وتحتوي جميعها على شكل من أشكال شبكة السالمة لصالح كبار السن ،وعادة ً ما
قدر المتوسط األدنى الستحقاقات المعاشات التقاعدية
يتم التحقق من موارد ثروتهم .ي ُ َّ

للعمالة الدائمة على مستوى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأنه أقل قليال ً من

 29بالمئة من متوسط الدخل (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.)2005 ،

الصلة بقضايا أخرى

كشفت النظرة العامة عن وجود ارتباط متداخل بين المعاشات التقاعدية وغيرها من

مجاالت السياسات الرئيسة ذات الصلة بمشكلة شيخوخة السكان ،بما في ذلك
سياسات التوظيف والرعاية الصحية والطفل واألسرة والتخطيط المالي:

–معدالت الضرائب واالئتمانات والبدالت :ال يسهم المتقاعدون عادة ً باشتراكات
الضمان االجتماعي ألن الضرائب على الدخل الشخصي تصاعدية ،ومتوسط
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معدل الضريبة على المعاش التقاعدي أقل عادة ً من معدل الضريبة على دخل الفرد

أيضا
المكتسب السابق الذي عادة ً ما يكون أعلى .يحصل األشخاص األكبر سنًا
ً
على بدالت أو ائتمانات إضافية من النظام الضريبي في أغلب الدول.

–مؤشرات سعر المستهلك :تربط جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
تقريبًا المعاشات التقاعدية بالتغيرات في األسعار.

–تعديل األرباح الماضية :تعدل بعض الدول األرباح الماضية (ما يُعرف بعملية
تثبيت األسعار) لمراعاة التغيرات في مستوى المعيشة من وقت اكتساب
استحقاقات المعاش التقاعدي (أي عندما يُوظَّف الشخص ويسهم في النظام)

وعند المطالبة باالستحقاقات.

–الصلة بالسياسات الصحية :أتاحت فنلندا ألصحاب المعاش التقاعدي المصابين
بمر ٍ
ض أو إعاقة إمكانية العيش في المنزل من خالل تغطية نفقات الرعاية المنزلية

وتعويض أصحاب المعاشات عن التكاليف اإلضافية الناجمة عن المرض أو اإلعاقة.

–أثر متوسط العمر المتوقع :االختالفات في متوسط العمر المتوقع لها تأثير
كبير على ثروة المعاشات التقاعدية .إن الدول التي يكون متوسط العمر المتوقع
معاشا تقاعديًا أكبر بنسبة
بها أقل من المتوسط تكون قادرة على أن تدفع للرجال
ً

 10بالمئة من أي دولة يكون فيها متوسط معدالت الوفيات مماثال ً لمتوسط

معدالت وفيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وذلك حتى لو بدت األمور

األخرى متساوية في كل شيء .وفي المقابل ،فإن متوسط األعمار المتوقع األطول

يتطلب مستويات معاش تقاعدي أقل (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.)2005 ،

تنظيم أنظمة المعاش التقاعدي

تستخدم الكثير من الدول أنظمة ذات مستويين :نظام المعدل الموحد ومعاش إضافي
متعلق بالربح ،وكالهما قابل لالستكمال عن طريق المعاشات التقاعدية الخاصة

االختيارية .هذا ما يميز األنظمة في المملكة المتحدة واليابان وفنلندا .تربط األنظمة

وثيقا.
المستخدمة في السويد وإيطاليا االستحقاقات باإلسهامات الفعلية ربطًا
ً

التوظيف والتقاعد

كل من السويد وإيطاليا على المرونة في الجمع بين التوظيف والمعاشات
تؤكد ٌ

عاما فأكثر الجمع بين العمل
التقاعدية .تتيح أنظمة الدول هذه لألفراد في سن ً 61
والمعاشات التقاعدية .كما تتيح اليابان لألفراد الجمع بين العمل والمعاش التقاعدي بعد
عاما ،بشرط أال يتجاوز الدخل اإلجمالي مستوى محددًا.
سن ً 65
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مستويات االستحقاق وسن التقاعد

شخص ما بعد سن المعاش التقاعدي يزيد من
في فرنسا ،كل عام إضافي يعمله
ٌ
االستحقاق بنسبة  5بالمئة في ظل الخطة العامة لنظام المعاش التقاعدي .في فنلندا،

عاما ،ثم يزيد المعاش التقاعدي
ؤجل المعاش التقاعدي الوطني بعد سن 65
ً
يمكن أن ي ُ َّ
بعدها بنسبة  0.6بالمئة لكل شهر يتم تأجيل التقاعد فيه.

سحب االستحقاقات

عند التقاعد ،يختار مواطنو السويد وإيطاليا طريقة سحب االستحقاقات .فيمكنهم
تحويل معاشاتهم التقاعدية إلى حصص سنوية ثابتة لتجنب المخاطر االستثمارية .أو

بدال ً من ذلك ،يمكنهم اختيار الحصص السنوية المتغيرة التي يستمر خاللها استثمار

األموال عن طريق مدير صندوق من اختيارهم.

استحقاقات المعاش التقاعدي ،وتوفير الرعاية لألطفال ،وفترات البطالة األخرى

تحرص أغلب الدول التي تمت مراجعتها على استمرار مساهمات المعاشات التقاعدية حتى

في حال اشتراك اآلباء في برنامج رعاية لألطفال أو في حال كونهم عاطلين عن العمل.
التوظيف وظروف العمل

تفيد الرسالة الرئيسية المستخلصة من مراجعة سياسات الدول بأن نسبة األفراد غير

النشيطين من كبار السن بالنسبة إلى العاملين الموظفين ستتضاعف في الغالب

من  38بالمئة تقريبًا في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام  2000إلى أكثر
من  70بالمئة في  ،2050وذلك في حالة لم يكن هناك تغير في العمل ونماذج التقاعد
(شنالتسينبيرجر ( )Schnalzenbergerووينتر إيبمر ()Winter-Ebmer .)2008 ،باإلضافة

إلى ذلك ،فإن األفراد غير النشيطين حاليًا من كبار السن هم مصدر محتمل للعمالة
اإلضافية .إن السياسات والممارسات االجتماعية والمرتبطة بالتوظيف التي ال تشجع
على العمل في أي سن متقدمة على الرغم من العيش لفترة أطول وبصحة أفضل
هي سياسات وممارسات تتسبب في خسارة أحد المصادر المفيدة (منظمة التعاون

االقتصادي والتنمية 4.)2006 ،وعلى العكس من ذلك ،يرتبط العمل المستمر باالستمتاع

بوضع صحي أفضل بين كبار السن .وفي هذا الصدد ،يكون من المرجح أكثر أن يتقاعد

 4يمكن أن نزعم أن سياسات التشجيع على زيادة الهجرة أو الخصوبة أو تسريع نمو اإلنتاج يمكن
أن تعادل هذه العواقب السلبية .وعلى الرغم من أن هذه التطورات يمكن أن تساعد جميعها في
معادلة اآلثار السلبية في بعض الدول ،إال أنها أقل صلة بإسرائيل ،حيث ال يُتوقع فيها معدالت
هجرة مرتفعة عالوة على أن معدل الخصوبة الذي يبلغ  3.0طفل لكل امرأة ال يزال أعلى من مستوى
اإلحالل بصورة كبيرة.
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عمال الطبقة الكادحة والعاملون األقل تأهيال ً قبل أصحاب الوظائف اإلدارية والمكتبية
والعاملين المؤهلين بصورة كبيرة.

مقترحا ُمجزيًا وجذابًا لكبار السن ،فهناك حاجة
إذا كان العمل لفترة طويلة
ً
التخاذ إجراء بخصوص العرض والطلب على حد سواء .وهذا يتطلب التعاون من جانب
الحكومة وأصحاب األعمال والمجتمع المدني .أوالً ،ال بد وأن يكون هناك محفزات مالية

قوية لمواصلة العمل وهناك حاجة للتخلص من المسارات المدعومة للتقاعد المبكر.
ثانيًا ،هناك ضرورة لتعديل ممارسات التوظيف للشركات لضمان امتالك أصحاب العمل

لمحفزات أقوى لتعيين عمال أكبر سنًا واالحتفاظ بهم .ثالثًا ،سيحتاج العمال األكبر سنًا
للتحفيز وترتيبات مالئمة لتحسين قدرتهم على العمل .وأخيرًا ،سيحتاج كل من أصحاب
العمل والعاملين من كبار السن إلى تغير كبير في المواقف المتعلقة بالعمل في سن

كبيرة (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.)2006 ،

هناك قلق متفشي من أن اإلكثار من توظيف العاملين كبار السن قد يأتي على

حساب العمال الشباب .وتبين التجارب الدولية أن اتجاهات التوظيف متشابهة بالنسبة

لجميع الفئات العمرية :فالدول التي نجحت في رفع معدالت التوظيف بين كبار السن

قد فعلت ذلك في سياق ارتفاع العمالة ككل وانخفاض البطالة .وتشير األبحاث إلى أن

سياسات تقليل عدد العاملين كبار السن في سوق العمل لم تخلق المزيد من فرص
العمل للفئات العمرية األخرى (جروبر ( ،)Gruberومليجان ( ،)Milliganووايز.)2009 ،

العوائق غير المحفزة على التقاعد المبكر

غالبا ما يعتبر الخروج المبكر من سوق العمل عملية من طرف واحد ،حيث أن عدد قليل
للغاية من العمال كبار السن يعودون إلى العمل .أحد أسباب عدم إمكانية الرجوع المذكورة
هو إحجام أرباب العمل عن توظيف عمال كبار السن.

التحديات التي تواجه كبار السن في االستمرار في العمل

قد ينتاب أرباب العمل الشك في قدرة العمال كبار السن على التكيف مع التغيرات

التكنولوجية .كما يشعر أرباب العمل بالقلق إزاء تكاليف العمل بأجور أو بدون أجور
والتي ترتفع بشكل أكبر مع التقدم في السن .ولمواجهة مواقف أرباب العمل السلبية،
وضعت العديد من البلدان تشريعات أو حمالت إعالمية بشأن التمييز على أساس السن.

كما اتخذت بعض البلدان إجراءات لمعالجة العوامل التي تمنع أرباب العمل من توظيف
العمال كبار السن واإلبقاء عليهم ،بما في ذلك إعانات األجور (منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.)2006 ،
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التغييرات التي تطرأ على التوقعات بشأن استمرار العمل

قد يرغب العمال كبار السن في االستمرار في العمل ،ولو بجهد أقل ،أو الحصول على ترتيبات
خاصة ،مثل السماح لهم بالعمل عن بُعد .وقد بدأت بعض الدول في مواءمة ظروف العمل

للعمال كبار السن ،على سبيل المثال ،عن طريق تيسير فرص الحصول على وظائف بدوام
جزئي ووضع ترتيبات عمل مرنة (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .)2006 ،سعيًا إلعداد

كبار السن للبقاء في مكان العمل المتغير ،تقوم دول مثل فنلندا بغرس ثقافة التعلم مدى

الحياة في منتصف حياتهم المهنية ،في حين أن بلدان أخرى ،مثل اليابان ،يقدمون مساعدة

في العثور على عمل لكبار السن .وثمة نهج آخر يتمثل في إعطاء حوافز خاصة لوكاالت
التوظيف الخاصة لتعيين الباحثين عن عمل من كبار السن في الوظائف .ومع ذلك ،هناك
مسألة لم يتم تناولها في السياسات التي تمت مراجعتها وهي الحاجة إلى مساعدة كبار

السن من العمال على االستعداد لالنتقال إلى وظيفة في نهاية حياتهم الوظيفية.
التعليم

يرتبط التعليم ارتباطًا عميقا بالعديد من القضايا التي تثيرها قضية شيخوخة السكان.

ونسلط الضوء على ثالث قضايا منها.

تعليم كبار السن وتوظيفهم

يمكن أن يؤدي التعليم وإعادة التأهيل إلى ضمان حياة مهنية أطول للعمال الحاليين
أيضا ارتباط وطيد بين سنوات التعليم الرسمي وكل من طول العمر
والمستقبليين .هناك ً

ونوعية الحياة في سنوات الشيخوخة (على الرغم من أنه ال يوجد حتى اآلن دليل قاطع

على االتجاه الذي قد تتخذه العالقة السببية؛ انظر هامر ()Hummer ،وهايوارد ()Hayward،

 .)2012لكن التعليم مهم لمساعدة كبار السن في الحصول على وظائف جيدة وما يرتبط

وخاصة في ظل اقتصاد قائم على المعلومات.
بها من مكاسب واالحتفاظ بها،
ً

التعليم والتنمية الشخصية

يمكن للفرص التعليمية أن تمد كبار السن بالمعلومات الالزمة لدعم نمط حياة صحي
كما يمكن أن توفر إمكانية الوصول إلى شبكات وعالقات اجتماعية مفيدة .يمكن للتعليم

أن يساعد كبار السن على صقل مهاراتهم المعرفية وتعزيز إحساسهم بالسيطرة على

بيئتهم .وقد ذهب البعض إلى أن العالقة التي تربط بين النشاط العقلي والجسدي
المستمر أمر أساسي للحفاظ على الصحة بشكل عام والحيلولة دون التدهور المعرفي،
على الرغم من الحاجة إلجراء المزيد من األبحاث لدعم هذه النقطة .ومن أمثلة االرتباط

المباشر على مستوى السياسات دعم فنلندا للتعليم المستمر .ينص قانون الجامعات
لعام  2009على أنه "ينبغي على الجامعات ،عند تنفيذ مهمتها ،تعزيز التعلم مدى الحياة"
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(البرلمان الفنلندي ،2009 ،الفصل  ،1القسم  .)1.2وفي المملكة المتحدة ،كان الهدف من

مبادرات عدة هو الحد من العقبات التي تواجه كبار السن للدخول إلى اإلنترنت .كانت هناك
أيضا استكشافات للنتائج المستخلصة من التجارب التعليمية بين األجيال (سبرينغيت
ً

( ،)Springateوأتكنسون ( ،)Atkinsonومارتن ()Martin.)2008 ،

ضمان أعداد كافية من أخصائيي الرعاية الصحية

يوفر النظام التعليمي المهارات المطلوبة في مهن تقديم الرعاية والخدمة الصحية
ويجب على العاملين استبدال مهارات أولئك الذين يحالون إلى المعاش.

تعليم الشباب واإلنتاجية

هناك ارتباط آخر محتمل بين التعليم والشيخوخة من وجهة نظر السياسات الوطنية.
وهناك احتمال نشوب صراع بين األجيال ،وهو األمر الذي يتوقف على التكاليف التي تتكبدها

األموال العامة نظير كل من الموارد المطلوبة لتعليم الجيل الناشئ والموارد المطلوبة
لدعم السكان كبار السن .بيد أنه ،مع تراجع معدل الخصوبة ،تزداد النفقات لكل أسرة

وكل طفل على تنمية الموارد البشرية بأسلوب متسق مثير للدهشة في شتى البلدان (لي

( )Leeوميزون ()Mason .)2010 ،إن فعالية تلك النفقات تنطوي على األقل على إمكانية زيادة
ٍ
كاف للتصدي جزئيًا آلثار زيادة معدالت إعالة كبار السن.
إنتاجية األجيال المتعاقبة بقدر

االعتماد على كبار السن كموارد مخصصة للتعليم

بدأت الواليات المتحدة في تنفيذ ما يعرف باسم فيالق الخبرة كتجربة في منطقة بالتيمور.
وهي تنطوي على جلب كبار السن كمساعدين في الفصل ومقدمي موارد إثراء وإشراكهم

مباشرة ً في التجربة التعليمية .ال تُظهر النتائج األولية الحصيلة اإليجابية الخاصة بصحة

كبار السن ومستوى حياتهم فحسب ولكنها تظهر أيضا النتائج التعليمية المحسنة في
الفصول الدراسية التي تم توزيعهم عليها (مارتينيز ( )Martinezوآخرون.)2006 ،

اإلسكان

يرتبط اإلسكان بتحدي شيخوخة السكان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في مجاالت
مثل الصحة ،والنقل ،ونوعية الحياة.

التأثير على األداء اليومي

يمكن أن تؤثر ظروف اإلسكان على قدرة المسن الذي يعاني من مرض مزمن أو إعاقة مزمنة

على أداء األنشطة اليومية .يمكن أن تشكل القدرة على تنفيذ مثل هذه األنشطة الفرق
بين سن الشيخوخة المستقلة واآلخر الذي يتطلب اإلقامة في مؤسسات رعاية .ستؤثر
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طبيعة السكن المتاحة لشخص كبير السن على ما إذا كان ينبغي عليه االنتقال من الحد
األدنى من متطلبات المساعدة إلى ترتيبات اإلسكان التي تتطلب المزيد من المساعدة

العامة.

التأثير على خدمات مقدمي الرعاية ودعم كبار السن في أماكنهم

يمكن أن يؤثر السكن على قدرة مقدمي الرعاية من خارج األسرة على تقديم الخدمات.

باإلضافة إلى ذلك ،قد تؤثر خصائص السكن على رغبة األسرة في رعاية مسن من أفراد
األسرة (سترويك ( ،)Struykوكاتسورا ()Katsura .)1988 ،يمكن في كثير من األحيان

لالستثمارات في المجتمعات المحلية الهادفة إلى "بقاء المسنين في أماكنهم" أو دعم

مقدمي الرعاية أن تعزز من التكامل االجتماعي (كانوتشيو ( ،)Cannuscioوبلوك (،)Block

وكاواتشي ()Kawachi.)2003 ،

توافر الوصول إلى رأس المال االجتماعي

ومرضية وكذلك
إن العالقات االجتماعية تُمكِّ ن كبار السن من عيش حياة مثمرة ومستقلة ُ

تعتبر من عناصر الشيخوخة الناجحة .ويمكن للظروف السكنية تحديد من يمكنهم

أيضا على كيفية توزيع
البقاء في المجتمع .وقد تؤثر القدرة على تصميم خيارات السكن ً

ثروة العائلة بين األجيال.
النقل

في نهاية المطاف ،سيحتاج جميع كبار السن تقريبًا إلى وسائل نقل بديلة .وتتناول
السياسات والبرامج المتعلقة بالنقل المشكالت التالية:

السالمة

غالبا ما يتوخى سائقو السيارات من كبار السن الحذر أثناء القيادة .ومع ذلك ،ثمة قلق

بشأن بطء ردود الفعل ،والقدرة على االستجابة ،وتدهور مهارات القيادة في الفئات العمرية
األكبر سنًا ،فضال ً عن خطر التعرض إلصابة شخصية في حادث تصادم .باإلضافة إلى ذلك،

وبناء
فإن معدل الوفيات بالنسبة للمارة من كبار السن أعلى ممن هم أصغر سنًا منهم.
ً
على ذلك ،وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية توصيات لتصميم مركبات أكثر
أمانًا لكبار السن واالستثمار في البنية التحتية لطرق تُعزِّز السالمة.

القضايا البيئية والصحة

تؤدي شيخوخة السكان إلى تفاقم آثار مشاكل المجتمع الخاصة بالنقل ،مثل تلوث الهواء

واالزدحام المروري والتدهور البيئي ،حيث إن كبار السن أكثر عرضة للمشكالت الصحية

المتعلقة بهذه الظواهر (كوب ( ،)Cobbوكافلين ()Coughlin.)2004 ،

جمع المعلومات وتخطيط النظام

83

التنقل مدى الحياة

نظرًا إلى وجود عدد متزايد من كبار السن الذين يميلون إلى البقاء في منازلهم ،فإن أنظمة

أيضا أن تُعزِّز من التنقل مدى الحياة (منظمة التعاون
جيدا يمكن
النقل المدروسة
ً
ً
االقتصادي والتنمية.)2001a ،
سياسات األسرة

نادرًا ما تتوافر األبحاث الموثوقة حول تأثير سياسات األسرة والهجرة المختلفة في معادلة

مشكلة شيخوخة السكان .ويوجد لكل مثال من أمثلة تأثير السياسات مثال مضاد ليس

له أي تأثير .عادة ما يتم طرح السياسات الجديدة في صورة حزم ،لذلك ال يمكن تقييم
بعضا.
السياسات الفردية بمعزل عن بعضها
ً

ومع ذلك ،تنظر الدول المتقدمة بوضوح في السياسات المتعلقة باألسرة والتي

تشجع على زيادة الخصوبة لتكون بمثابة أدوات مفيدة في مواجهة التحديات المرتبطة

بالشيخوخة في المجتمعات .ما من بلد تفترض أن سياسات األسرة وحدها يمكن أن
تعادل التأثيرات السلبية للشيخوخة؛ فعند تنفيذ مثل هذه السياسات ،عادة ً ما يصاحبها

محاوالت أوسع نطا ًقا لحشد احتياطيات العمالة المتاحة كافة من أجل الحفاظ على

النمو

االقتصادي5.

عميقا بالتوظيف ،والمعاشات التقاعدية ،والصحة،
ترتبط سياسات األسرة ارتباطًا
ً

ومجاالت سياسات أخرى .وجميع السياسات المتعلقة بالضرائب ،وإعانات الرعاية

االجتماعية ،وترك العمل ،والمعاشات التقاعدية ،وغيرها من المجاالت تضع بعين االعتبار
الحالة االجتماعية للمرء وما إذا كان لديه أبناء .وهناك سياسات واضحة تشجع األزواج

الشباب على إنجاب األطفال إما عن طريق تيسير تربية األطفال وتقليل تكلفتها ،أو من
خالل تقديم إغراءات معينة إلنجاب المزيد من األطفال.

فهم النظام :دمج مؤشرات النتائج االقتصادية االجتماعية
بعد هذه المطالعات األولية للمعلومات المتعلقة بالشيخوخة ،يمكننا تلخيص العديد
من الموضوعات الهامة من خالل التحول إلى إطار العمل المعني بالنتائج والقياسات

 5قد يأتي بُعد تكنولوجي محتمل للقيام بدور أكبر .انظر ،على سبيل المثال ،هورينز ()Hoorens
وآخرون.2007 ،
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االجتماعية االقتصادية التي تم وضعها في الفصل الرابع لتوضيح كيف أن شيخوخة

السكان والظواهر المصاحبة لها تتوافق مع منظور تحليلي أعم حول الرفاهية االجتماعية
االقتصادية المستقبلية.

عندما قدمنا هذا اإلطار في البداية ،كان ذلك بمثابة وسيلة لتحديد الخصائص

المستقبلية االجتماعية االقتصادية اإليجابية منها أو السلبية بالنسبة إلسرائيل .اآلن،
الجدول 7.1
أبعاد النتائج االجتماعية االقتصادية المتأثرة بشيخوخة السكان ومقاييسها
البعد
الرفاهية االجتماعية االقتصادية
لألفراد واألسر

المقياس المثالي

القياس المرشح للمؤشر

توافر الوسائل المادية لتحقيق
أهداف الحياة

المعدل
صافي الدخل المتاح
ّ
لألسرة لكل فرد

الثروة لتحمل الصدمات وتحقيق
األهداف مع مرور الوقت

صافي القيمة المالية لألسرة
لكل فرد

الحصول على سكن مناسب

عدد الغرف لكل شخص

القدرة على دفع تكاليف السكن

تكاليف السكن باعتبارها حصة
المعدل
من الدخل المتاح
ّ

الحالة فيما يتعلق بالمرض

الحالة فيما يتعلق بالعافية

العمر المتوقع عند الميالد

الحالة الصحية المبلغ عنها ذاتيًا
القيود ذاتية التبليغ على النشاط

ظهور الخرف والتدهور المعرفي
معدالت الوزن الزائد والسمنة
التوازن الزمني بين العمل مدفوع
األجر ،والتنقل ،وقضاء وقت
مع العائلة ،والترفيه ،والرعاية
الشخصية
القدرة على التعلم مدى الحياة
وتوفره

عمل الموظفين لساعات طويلة
للغاية
الوقت المخصص للترفيه والرعاية
الشخصية
عاما
حصة األفراد ،من سن ً 25
فأكبر ،الذين اشتركوا في تعليم
إضافي يشمل مهارات الحياة،
ومهارات العمل ،والثقافة العامة

جمع المعلومات وتخطيط النظام
الجدول —7.1يُتبع

البعد

الرفاهية االجتماعية االقتصادية
لألفراد واألسر ،يُتبع

اقتصاد مستدام ومتنامي ومبتكر

المقياس المثالي
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القياس المرشح للمؤشر

دعم الشبكة االجتماعية

توافر المساعدة من خالل المعارف
االجتماعية واألسر

تكرار التواصل االجتماعي

لقاء المعارف االجتماعية والعائلة
مرة واحدة على األقل في األسبوع

جودة الماء والهواء

تركيز PM10

الخوف من الجريمة

المبلغ عنه ذاتيًا
اإليذاء ُ

اآلراء العامة لألشخاص عن
حياتهم الخاصة

الرضا عن الحياة

شعور األفراد الحالي بالرضا

تأثير التوازن

محلي

إنتاجية العمل

التوازن المالي والنقدي

حصة النفقات المدنية األساسية
في إجمالي اإلنفاق الحكومي

الديموقراطية ،والحكومة الفاعلة ،تصورات األفراد عن كفاية
الخدمات
والحصول على الفرص

أوقات انتظار الخدمة ،مثل
االنتقال من غرفة الطوارئ إلى
سرير المشفى

ملحوظة :نسبة الجسيمات الدقيقة = 10جسيمات دقيقة يصل حجمها إلى  10ميكرون.

نحن نسبح عكس التيار .بعد أن أجرينا تقييمات كما هو مبين في هذا الفصل وفي الفصول

التي تليه ،انتقينا من القائمة الكاملة للمقاييس (والمؤشرات المرشحة للسياسات) في
الجدول  7.1تلك المقاييس التي تبدو أكثر تأثرا ً بشيخوخة سكان إسرائيل .وهذا يجعل
من المصفوفة الكاملة للمؤشرات االجتماعية االقتصادية أداة للتحليل وإطار عمل أولي

لتخطيط السياسات االستراتيجي والتشغيلي النشط.

في هذه الحالة ،تؤكد مقارنة االتجاهات والعوامل المؤثرة على شيخوخة السكان

في إسرائيل والمصفوفة التي وضعناها لفهم النتائج االجتماعية االقتصادية في

إسرائيل على أن قضية الشيخوخة هي مجال مهم من مجاالت التركيز وكذلك من منظور
االستراتيجيات االجتماعية االقتصادية طويلة المدى لألمة .ويمكن أن تساعد التحليالت

المماثلة للقضايا األخرى التي تتم في هذا القالب على نقل فهم أوسع للروابط في
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المساهمة في النتائج االجتماعية االقتصادية .يسمح هذا النهج بتخطيط األنظمة
ذات األهمية بشكل فردي ،وفيما يتعلق ببعضها البعض ،ومن منظور المصلحة الوطنية.

الفصل الثامن

التحليل الديناميكي :التركيز على تكاليف الرعاية
الصحية واإلعالة

استنتاجا بشأن إسرائيل .وفي
قيَّمنا في الفصل السابع المعلومات المتوفرة واستخلصنا
ً

هذا الفصل ،سنستخدم البيانات الموجودة حول اتجاهات إجراء التحليالت الديناميكية

في التخطيط للنتائج االجتماعية االقتصادية المستقبلية التي قد تنشأ في ظل

افتراضات مختلفة بشأن استمرار تلك االتجاهات .وبشك ٍ
ل خاص ،ننظر في تبعات تكاليف
الرعاية الصحة وتبعات العديد من العوامل التي ستحدد جزئيًا إجمالي الناتج المحلي
المستقبلي إلسرائيل.

التغيرات في تكاليف الرعاية الصحية
ستؤثر شيخوخة سكان إسرائيل على تكاليف الرعاية الصحية نظرًا إلى أن كبار السن
يستخدمون خدمات صحية أكثر من كل من المراهقين والبالغين في سن العمل .ونقدم

تحليلين لالتجاهات في تكاليف الرعاية الصحية .يركز التحليل األول على البيانات

واالتجاهات الدولية ويركز التحليل الثاني على اتجاهات محددة في إسرائيل.

فحصت دراسة متداوَلة تكاليف الرعاية الصحية ذات الصلة والمتعلقة بأعمار
معينة في عشر دول من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،كما هو مبين في

الجدول  1.8.1قمنا بمعايرة التكاليف ذات الصلة حسب الفئة العمرية إلى الحصة

عاما.
المستهلكة من قبل األعمار التي تتراوح من  50إلى ً 64

 1اعتمدنا في جميع حساباتنا على البيانات الواردة في هاجيست ( )Hagistوكوتليكوف (،)Kotlikoff
 .2005لم تكن إسرائيل ضمن الدول التي فحصها هاجيست وكوتليكوف ،ولم يُطبق تحليل مماثل
على إسرائيل على حد معرفتهما .لذا ،استخدمنا في هذه الدراسة بياناتهما كتمثيل لالختالفات
المتعلقة بالعمر في استهالك الرعاية الصحية في إسرائيل.
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الجدول 8.1
الحصص النسبية الستخدام الرعاية الصحية ،حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية ،بالسنوات
0–19

الحصة النسبية الستخدام الرعاية الصحية

a

0.55

b

20–49

0.59

50-64

1.00

65-69

2.06

70-74

2.29

75-79

3.45

 80فأكثر

4.36

a

عاما.
قمنا بتسوية الحصص النسبية مع حصة الفئة العمرية التي تتراوح من  50إلى ً 64

بالنسبة لهذا الجدول ،جمعنا الحصص النسبية للفئات العمرية التي تتراوح بين أقل من
عاما.
عام حتى أربعة أعوام ،وتتراوح من خمسة أعوام حتى ً 19
b

عاما أو أكثر
يوضح الجدول  8.1أن تكلفة الرعاية الصحية لشخص يبلغ عمره 80
ً

تزيد عن تكلفة الرعاية الصحية لشخص في مجموعة مرجعية تتراوح أعمارهم من 50
عاما بأربع مرات .بينما يزداد متوسط عمر سكان إسرائيل ،سيكون هناك تأثير على
إلى ً 64

إجمالي تكاليف الرعاية الصحية لمجرد تحويل الحصص بين الفئات العمرية ،حتى لو لم

يتغير أي شيء

آخر2.

في عام  ،2009أنفقت إسرائيل ما يقرب من  7.9بالمئة من إجمالي الناتج المحلي

على الرعاية الصحية .كان أقل من  60بالمئة من هذا اإلجمالي لإلنفاق العام ،مع تخصيص

النسبة المتبقية لإلنفاق الخاص .يوضح الجدول  8.2كيف ستزيد حصة التكاليف الصحية
من إجمالي الناتج المحلي إذا حافظت الدولة على القدر ذاته من مستوى إجمالي الناتج

المحلي والسكان ،لكننا غيرنا حصص السكان كي تتوافق مع تلك الحصص التي تقدمها

العديد من السيناريوهات السكانية لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية لعام .2059

ستتطلب شيخوخة السكان وحدها (دون اآلثار األخرى ذات الصلة) من إسرائيل

واإلسرائيليين زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية بمقدار  15بالمئة على األقل في عام 2059

أكثر مما أنفقوا بالفعل في عام  ،2009حتى في ظل أفضل ثالثة سيناريوهات سكانية

 2بالطبع توجد أسباب معقولة كي نعتقد أن هناك تغيرات أخرى قد تحدث فيما يتعلق بكل من نمو
إجمالي الناتج المحلي وأسعار أنواع مختلفة من الرعاية الصحية .ومن المرجح أن كليهما في اتجاهات
قد تبرز بشكل أكبر الزيادة في اإلنفاق على الرعاية الصحية كحصة من إجمالي الناتج المحلي.
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الجدول 8.2
تكاليف الرعاية الصحية لعام  2009إذا تشابهت حصص سكان  2009مع تكاليف
الرعاية الصحية لعام  2059في ظل االفتراضات السكانية المختلفة

السيناريو السكاني

حصة الرعاية الصحية
من إجمالي الناتج
المحلي

التغير بالنسبة المئوية
نصيب الفرد من
مقارنة بتكاليف
التكاليف (شيكل
الرعاية الصحية
إسرائيلي جديد في
الفعلية لعام 2009
)2009

القيمة الفعلية في عام 2009

7.9

8,071

0

الحصص العمرية في حالة
ارتفاع النمو في عام 2059

9.0

9,243

15

الحصص العمرية في حالة
كان النمو متوسطًا في عام
2059

9.8

9,980

24

الحصص العمرية في حالة
انخفاض النمو في عام 2059

10.9

11,118

38

مناسبة صادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية .ستزداد هذه التكاليف بصورة كبيرة

إذا تحققت سيناريوهات النمو المنخفض الصادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية.
ال يضع هذا التحليل في الحسبان اآلثار األخرى الناتجة عن وجود عدد صغير من السكان في
السن المطيق للعمل ،بجانب اآلثار المحتملة حول حجم إجمالي الناتج المحلي.

أيضا لتنبؤات عام  ،2029كما هو مبين في الجدول .8.3
تظهر آثار الشيخوخة
ً
عاما الالحقة .ومع ذلك،
تختلف تنبؤات عام  2029بنسبة أقل بكثير من تنبؤات الـ ً 30

الجدول 8.3
تكاليف الرعاية الصحية لعام  2009إذا تشابهت حصص سكان  2009مع تكاليف
الرعاية الصحية لعام  2029في ظل االفتراضات السكانية المختلفة

السيناريو السكاني

التغير بالنسبة المئوية
نصيب الفرد من
مقارنة بتكاليف
حصة الرعاية الصحية التكاليف (شيكل
الرعاية الصحية
إسرائيلي جديد في
من إجمالي الناتج
الفعلية لعام 2009
)2009
المحلي

القيمة الفعلية في عام 2009

7.9

8,071

0

الحصص العمرية في حالة
ارتفاع النمو في عام 2029

8.7

8,895

10

الحصص العمرية في حالة كون
النمو متوسطًا في عام 2029

8.8

8,974

11

الحصص العمرية في حالة
انخفاض النمو في عام 2029

8.9

9,076

12
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ستزداد تكاليف الرعاية الصحية  10بالمئة على األقل بسبب التغير في معدالت التوزيع

العمري فقط .كما أن هذا التغيير سيحدث على مدار فترة قصيرة نسبيًا؛ وقد بدأ بالفعل.

يركز تحليل مماثل بصورة خاصة على الرعاية الموجهة لكبار السن .في عام ،2010
ٍ
بحد سواء) على صحة كبار السن والرعاية طويلة
كان اإلنفاق الوطني (العام والخاص
المدى (أعمار  65فما فوق) يقرب من  18,000شيكل إسرائيلي جديد للفرد .يأتي تمويل
سبعين بالمئة من إجمالي اإلنفاق الصحي من القطاع العام .يعرض الجدول  8.1تنبئًا بأن

إجمالي اإلنفاق من المصادر العامة والخاصة على صحة كبار السن والرعاية طويلة المدى
في ك ٍ
ل من المستشفيات والمراكز المجتمعية سيتطلب حصة أكبر بنسبة  36بالمئة

من إجمالي الناتج المحلي في عام  2030أكثر مما تطلَّب في عام .2006

جدا قد
ال يعد الفرق بين تمويل القطاع العام والخاص بسيطًا .حتى أن الدول الغنية ً

ترى أن هذه التكاليف مرهقة لموارد التمويل الحكومي .ال تعني الحقيقة القائلة بأن االقتصاد
الوطني يدر ُّ دخال ً أن الحكومة يمكن أن تخصص مواردها كي تفي بالتزاماتها .وتأتي المحاوالت

الشكل 8.1
عاما فأكثر) كحصة من إجمالي الناتج
(65
السن
كبار
صحة
على
العامة
النفقات
توقع
ً
المحلي
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﻔﻰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى
اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2.61
2.22

2.5

1.89

1.92

2.0

1.27

1.34

1.5

1.44

1.01

1.0
0.64
0.49

0.43

0.14

0.15

0.14

0.15

2030

2020

2010

2006

اﻟﻤﺼﺪر :ﺣﺒﻴﺐ.2012 ،

اﻟﻌﺎم

ﺣﺼﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

1.46

3.0

0.5

0
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الحكومية لزيادة اإليرادات من خالل رفع الضرائب على حساب الكفاءة االقتصادية الشاملة.

وتحظى االلتزامات الحكومية بخطط التأمين االجتماعي والتأمين الصحي العام بأهمية.

التغيرات في إجمالي الناتج المحلي
معدالت اإلعالة

أشار القسم السابق إلى التغيرات الطارئة على تكاليف الرعاية الصحية نتيجة التغير

في معدالت التوزيع العمري .وثمة مشكلة أخرى ذات صلة تتمثل في حصة السكان التي
ستكون متاحة للدفع مقابل هذه التكاليف وغيرها من التكاليف األخرى .يقارن معدل

اإلعالة بين عدد البالغين ممن هم في سن العمل وعدد السكان الذين هم إما أكبر من
جدا بحيث ال يستطيعون العمل.
سن المعاش أو صغار ً

وصل معدل اإلعالة البسيط هذا  0.84في إسرائيل عام  .2009ما يعني أنه مقابل

شخصا إما أصغر من
عاما) 3،يوجد 84
ً
كل  100إسرائيلي في سن العمل (بين سن  20وً 64

عاما .أو بعبارة أخرى ،كان كل شخص في سن العمل
عاما أو على األقل في سن 65
20
ً
ً
مسؤوال ً عن دعم  0.84معال في سن ال يصلح للعمل ،وذلك في متوسط جميع

السكان4.

أيضا حساب معدل إعالة كبار السن بطرح السكان الشباب .في عام ،2009
من الممكن ً

عاما مقابل كل  100إسرائيلي في سن العمل .وهذا عبء
كان هناك 18
شخصا في سن ً 65
ً
بسيط نسبيًا عند مقارنته بمعدالت اإلعالة في دول أخرى في مستوى التقدم االقتصادي
مشابها لنظيره في الدول النامية
اإلسرائيلي .حتى اآلن ،جاء التوزيع العمري في إسرائيل
ً

من حيث كون متوسط السكان يميل إلى أن يكونوا من الشباب.

يوشك هذا الوضع السابق اإليجابي على التغير بشكل كبير .فبحلول عام ،2024

وبناء على أي سيناريو
سيزداد معدل إعالة كبار السن بنسبة تتراوح من  35إلى  46بالمئة.
ً
3
المستخدم عادة ً في المقارنة الدولية في تحديد السكان في سن العمل باألعمار
يتمثل المعيار ُ
مقياسا للدول المتقدمة ،التي يتم
بوصفه
فائدة
أقل
المعيار
هذا
يصبح
ا.
عام
64
إلى
15
بين
ً
ً
أيضا بسبب التجنيد العسكري
تأجيل العمل فيها بسبب التعليم العالي ،وهو أقل فائدة إلسرائيل ً
عاما.
اإللزامي العام في سن ً 18
 4على الرغم من أن هذا اإلجراء يُستخدم بصورة منتظمة من أجل تقييم أعباء اإلعالة ،إال أنه
بالطبع إجراء غير دقيق .فليس جميع أولئك من هم في سن العمل يقدمون بالفعل نتائج تُقاس
عاما فأكثر عن الحصول
بحسابات الدخل الوطني المعياري .لم يتوقف جميع من تبلغ أعمارهم ً 65
على الدخل أو عن طلب االستفادة بالقدر األقصى من موارد اآلخرين ،سواء الموارد العامة أو الخاصة،
من أجل دعم أنفسهم .ولكن هذا اإلجراء يُستخدم في عقد مقارنات عبر الوقت ويُعد معيارًا مرجعيًا
ضد الدول األخرى.

92

المنظور التحليلي االستراتيجي واالستراتيجيات االجتماعية االقتصادية طويلة المدى إلسرائيل

لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية يتم اختياره ،سيدعم  100إسرائيلي في سن العمل
بعيدا عن
من  24إلى  26معال من كبار السن في المتوسط .على الرغم من أن الحسابات
ً

تأكيدا ،إال أن االتجاه لن يعكس ذاته في أي سيناريو من مجموعة
هذه النقطة أصبحت أقل
ً

واسعة من السيناريوهات .وخالل عشرة أعوام أخرى ،أي بحلول عام  ،2034سيزداد النطاق

شخصا .وصلت توقعات النمو السكاني المرتفع إلى  31في عام ،2059
إلى ما بين  27و29
ً

بينما وصلت توقعات النمو المنخفض ،تلك التي تبدو متماشية مع أحدث االتجاهات في
عاما مقابل  100شخص في سن
شخصا فوق سن 65
الخصوبة واألعمار المتوقعة38 ،
ً
ً

العمل .وعلى الجانب اآلخر ،قد يُنشئ الجزء الكبير من الشباب ضغطًا من الطرف اآلخر

للتوزيع العمري وذلك في ظل سيناريو النمو المرتفع .سيصل ذلك السيناريو إلى إجمالي
مقارنة بمعدل  0.84في عام  .2009وبالفعل ،يمكن أن تظهر نقطة
معدل إعالة يبلغ 1.24
ً
المعالين عن عدد السكان العاملين  -في
التقاطع  -التي تتمثل في زيادة عدد السكان ُ

وقت قريب نسبيًا ،أي في عام  2020أو في أوائل عام  2021في ظل تلك االفتراضات.

يتيح الشكل  8.2عقد مقارنة بين إسرائيل ودول منظمة التعاون االقتصادي

والتنمية ،باإلضافة إلى متوسط جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،لمعدل إعالة كبار السن .فهو يستعرض المنفعة التي تحصل عليها إسرائيل

أيضا أن فترة طويلة من معدل اإلعالة الثابت
من بنية الشباب لديها .ولكنه يظهر
ً
نسبيًا أوشكت على االنتهاء .ستظل إسرائيل غنية نسبيًا مقارنة بدول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،ولكن ليس لفترة طويلة بعد عام  2020حيث سيكون معدل اإلعالة
في إسرائيل مماثال ً للمتوسط الحالي بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .قاد

هذا المستوى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى الدعوة إلى إيالء تركيز خاص
على المشكالت التي تثيرها شيخوخة المجتمعات بين الدول األعضاء (منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية.)2006 ،

آثار المشاركة العمالية

سابقا
لألسباب التي ناقشناها ،ال تنقل معدالت اإلعالة البسيطة التي أشرنا إليها
ً
بالتأكيد صورة دقيقة للحقائق الواقعية لإلعالة وأعبائها في أي دولة 5.ومع ذلك ،تقدم

 5يتناول Panel on a Research Agenda and New Data for an Aging World et al., 2001,
عاما
 pp. 42–43فحص العديد من معدالت اإلعالة البديلة التي ت ُ ِّ
عدل البسط (من تبلغ أعمارهم ً 65
فأكثر) ،أو المقام (من هم في سن العمل) ،أو كليهما للتعامل مع مشكالت كبار السن الناشطين
اقتصاديًا من ناحية والشباب غير النشط اقتصاديًا من ناحية أخرى .عند تطبيق ذلك على البيانات
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الشكل 8.2
عاما)
64
إلى
(20
العمل
سن
في
هم
من
إلى
بالنسبة
فأكثر)
ا
عام
(65
السن
نسبة كبار
ً
ً
في دول محددة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،من عام  1950حتى 2050
0.90

ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﻓﺮﻧﺴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

0.80
0.70
0.60

0.40

اﻟﻤﻌﺪل

0.50

0.30
0.20
0.10
0.00
2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

اﻟﻤﺼﺪر :اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.2008 ،

اﻟﻌﺎم
RAND RR488-8.2

مفيدا إذا حظي المرء ببعض الثقة في االفتراضات األعم بشأن أوجه
غرضا
هذه األسباب
ً
ً
التشابه عبر الوقت والدول .يصبح هذا األمر في إسرائيل معضلة.

يوجد مكون هيكلي لمشاركة القوة العاملة في إسرائيل التي يمكن أن تزيد من

تفاقم آثار هذه االتجاهات السكانية .تُظهر األشكال المتعلقة بمشاركة العمال أن
معدل المشاركة في العمل لشريحتين مهمتين من اإلسرائيليين في سن العمل ،وهما
وفقا لمنظمة
رجال ونساء طائفة الحريديم من المجتمع العربي ،أقل من بقية السكانً .

التعاون االقتصادي والتنمية ،كانت نسبة  76بالمئة من السكان غير المنتمين لطائفة
الحريديم من اليهود وغير العرب مشاركة في القوى العاملة في  .2009هذا مقارنة بنسبة

بشأن دو ٍل مختلفة ذات مراحل متنوعة من التنمية ،فإن معدل إعالة عدد كبار السن غير الناشطين
اقتصاديًا بالنسبة إلى المجموع اإلجمالي لألشخاص الناشطين اقتصاديًا ،بغض النظر عن العمر،
عموما من القياس المعياري في الدول المتقدمة (باستثناء اليابان ،حيث يوجد لديهم تقاليد
أعلى
ً
استمرار الحياة العملية) .كان هذا المعدل أقل بعض الشيء من اإلجراء المعياري البسيط في
االقتصادات النامية للمكسيك واليابان (.)c. 1997
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 39بالمئة فقط من رجال الحريديم و 25بالمئة من نساء العرب 6.ويؤدي هذا إلى تغيير
المنظور التحليلي بشأن معدل اإلعالة الحالي المرغوب إلى ٍ
حد ما في إسرائيل وكذلك
ماهية التبعات التي قد تنشأ في المستقبل.

نهجا أكثر تفصيال ً ولكنه مبسطًا في الوقت ذاته من أجل
لهذا السبب ،وضعنا
ً
فهم عواقب هذا العنصر الهيكلي في االقتصاد والمجتمع اإلسرائيليين بشكل أفضل

في ظل وجود شيخوخة السكان .بدال ً من استخدام عدد األشخاص في الفئات العمرية
عاما ليكونوا المقام والتمثيل للسكان العاملين ،نقيس اآلن الذكور واإلناث
من  20إلى ً 64

وفقا لمعدالت المشاركة في القوى العاملة في عام .2009
العرب ،من الحريديم ،وغيرهم ً

بلغ معدل اإلعالة العمرية المعدل للمشاركة في القوة العاملة الجديد  0.26في

سابقا الذي يبلغ  .0.18وبالمثل ،كان معدل اإلعالة
عام  ،2009بدال ً من المعدل المحسوب
ً

عدل الجديد  0.84بدال ً من  .1.21ما يعني أن عدد اإلسرائيليين المعالين فعليًا
اإلجمالي ُ
الم َّ
عاما فأكثر
عاما والذين تبلغ أعمارهم 65
الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من عام إلى 19
ً
ً

تجاوز عدد اإلسرائيليين الذين يعملون ويسهمون فعليًا في االقتصاد الرسمي .إذا افترضنا

أن معدالت المشاركة في القوى العاملة لعام  2009ظلت صحيحة في األعوام التالية،
عدل للعمالة من  1.21في عام
فإنه يمكن أن يزداد معدل اإلعالة اإلجمالي الجديد ُ
الم َّ
 2009إلى  1.99بحلول عام .2024

شيء آخر ،فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على تماشي الزيادة في
إذا لم يتغير
ٌ
عدلة للعمالة مع معدالت اإلعالة البسيطة ستتمثل في زيادة
معدالت اإلعالة ُ
الم َّ

مشاركة القوى العاملة من مجتمع الحريديم وعن طريق النساء العرب .وبالطبع ،سيكون

كل من مستوى هذه الزيادات ووقت إمكانية حدوثها أمران مهمان في تحديد حجم هذا

التأثير المتوازن.

يمكننا التحقق من هذا األمر من خالل افتراض حدوث تغيرات في السياسات من

شأنها أن تؤدي إلى زيادة سنوية بمعدل  1بالمئة في حصة أفراد طائفة الحريديم والسكان

في سن العمل من نساء طائفة العرب الالتي دخلن بالفعل ضمن القوى العاملة في جميع
األعوام بين  2009و .2024كما أننا نفترض أنها توقفت عند معدل عام  2024في األعوام

التالية .وبعبارة أخرى ،قد يزيد العدد المشارك بفاعلية في القوى العاملة بنسبة  15نقطة
مئوية اسمية وذلك في كل مجموعة من تلك المجموعات على مدار هذه الفترة الزمنية.

 6وصل معدل الرجال العرب إلى نسبة  71بالمئة بينما كان معدل مشاركة نساء طائفة الحريديم
في القوى العاملة  58بالمئة فقط  ،على الرغم من كونه أعلى من معدل الرجال في ذلك المجتمع
(إيشي (.)2012 ،)Ishi
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وسيعني هذا ،على سبيل المثال ،تغير معدل مشاركة النساء من طائفة العرب في القوى

العاملة من نسبة  25بالمئة في عام  2009إلى  40بالمئة في عام  .2014ومن ثم سيُترجم
هذا االفتراض إلى زيادة بمقدار  60بالمئة في معدل المشاركة في القوى العاملة لهذه

المجموعة بعينها ،وهو تغير كبير إلى حد ما في تلك الفترة الزمنية القصيرة.

إذا افترضنا أن كلتا المجموعتين المشاركتين بصورة أقل في القوى العاملة

عدلة حسب
شهدتا زيادة منتظمة بنسبة  15بالمئة ،فإن معدل نمو اإلعالة اإلجمالية ُ
الم َّ

العمالة ومعدالت اإلعالة حسب السن ستطابق بدقة تلك المعدالت التقليدية خالل

أيضا في
األعوام من  2024إلى  .2034وسيستمر هذا التكافؤ الشديد خالل األعوام التالية ً
ظل سيناريوهات النمو المرتفع .سيكون لسيناريوهات النمو المنخفض نسبة نمو أعلى
عدلة حسب العمالة خالل فترة العام األخير.
في معدالت اإلعالة ُ
الم َّ
اآلثار االقتصادية الكلية لشيخوخة السكان

تعتبر معدالت المشاركة في القوى العاملة إحدى اآلثار العديدة المحتملة فقط التي ربما
كان لها عواقب اقتصادية كلية على إسرائيل .على سبيل المثال ،يختلف نمط االستهالك

لدى كبار السن عمن هم أصغر سنًا أو من هم في المراحل المبكرة أو المتوسطة من
حياتهم العملية .يمكن أن يؤثر هذا األمر على هيكل التصنيع والتجارة في دولة بحجم
إسرائيل .قد يشير البعض إلى نمط االبتكار واإلبداع واإلنتاجية ،ويلمحون إلى أن أي قوة

عاملة أكثر ميال ً للفئة األكبر سنًا ضمن الطيف االجتماعي قد يثبت أنها أقل ابتكارية
أيضا نظرًا إلى أن
أو إنتاجية بصفة إجمالية .وقد يكون هناك آثار على معدالت التبادل
ً
توازن الطلب يتغير من السلع القابلة للتبادل التجاري إلى سلع وخدمات غير قابلة للتبادل
التجاري (برود (.)2000 ،)Braude

فحص المجلس الوطني للبحوث في الواليات المتحدة األدلة المتوفرة بشأن هذه

اآلثار واآلثار االقتصادية الكلية المتوقعة المستخلصة من شيخوخة السكان (Committee
.)on the Long-Run Macroeconomic Effects of the Aging U.S. Population et al., 2012

كانت الرسالة العامة من هذه الدراسة المتخصصة مزدوجة .أوالً ،وجدت اللجنة أن
الظواهر مثل التحول في أنواع األصول المشتراة ،والتغيرات المتعلقة بالشيخوخة في
اإلنتاجية ،واألنماط المختلفة لالستهالك ،واألثر على معايير المعيشة من المرجح أن
تكون صغيرة بالنسبة للواليات المتحدة (على الرغم من وجود مقدار كبير من الشك بشأن

المقادير الفعلية أو حتى االتجاه) .إال أن الرسالة الثانية تتمثل في أن أفضل طريقة لضمان
عدم وجود تطورات أو مفاجآت غير مرغوبة تكمن في اتخاذ إجراءات من أجل
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تطبيق سياسات مناسبة مع توفر وقت إنجاز كافي إلتاحة الفرصة للشركات والمنازل
لالستجابة .من المرجح أن تتضمن االستجابة الوطنية النهائية مجموعة ما ألكبر
التغيرات الهيكلية . . .معدالت أكبر للمدخرات خالل سنوات العمل وحيوات عمل
أطول .لفتت اللجنة االنتباه إلى تكلفة تأجيل استجابتنا إلى شيخوخة السكان.
كلما تأخرت الدولة في إجراء تغييرات على هياكل األرباح والضرائب المرتبطة
ببرامج االستحقاق لألفراد األكبر سنًا ،زاد حجم "مسؤولية اإلرث" التي ستنتقل
إلى األجيال المستقبلية .وكلما كبرت هذه المسؤولية ،كبرت الزيادة في الضرائب
على األجيال المستقبلية من العمال ،أو التخفيض في المزايا لألجيال المستقبلية
من المتقاعدين ،التي ستكون ضرورية الستعادة التوازن المالي .يجب اتخاذ القرارات
اآلن بشأن كيفية صياغة استجابة متوازنةCommittee on the Long-Run( .
)Macroeconomic Effects of the Aging U.S. Population et al., 2012, p. 4

تعزى هذه النتائج المستخلصة فقط إلى ظروف الواليات المتحدة وخبرتها .قد يجد

الخبراء االستراتيجيون في إسرائيل هذه النتائج واستنتاج الفريق مفيدين في تشكيل
فكرهم بشأن مستقبل إسرائيل .ال يمكن أن تكون بدائل عنها.
األمان االجتماعي

سدد بعض مدفوعات التأمين االجتماعي في إسرائيل بالنظام الذي يعمل وفق أساس
ت ُ َّ
سداد االستحقاقات أوّل بأوّل وبعضها من خالل التراكم باشتراك محدد .تكون حصة

المعاشات في إجمالي الناتج المحلي ثابتة عند نسبة  6بالمئة تقريبًا (معهد التأمين
الوطني .)2011 ،حيث يأتي تمويل أغلبها من إسهامات العاملين ،مع تمويل الحكومة
لجزء صغير فقط.

لقد زاد المبلغ المحفوظ في االحتياطي للوفاء بالتزامات المعاشات خالل األعوام

األخيرة .فقد أوصت لجنة استراتيجية من معهد التأمين الوطني يترأسها يهودا كاهان
( )Yehuda Kahaneبمعدل احتياطي مناسب كي يغطي مدفوعات عامين ونصف،
حتى بدون إيرادات إضافية (معهد التأمين الوطني  .)2011ومن المتوقع أن يغير معدل

بدءا من عام  ،2014مع بقاء األمور على وضعها
االحتياطي مساره ويبدأ في االنخفاض
ً
وفقا للتنبؤات السكانية وبدون حدوث تغير في السياسات ،قد ينخفض المعدل
الحالي.
ً
إلى أقل من عامين ونصف في عام  ،2031وقد ينخفض إلى صفر بحلول عام .2050
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سعر الصرف الحقيقي واألسعار

توجد آلية ممكنة يمكن أن تؤثر المعدالت المتفاوتة لشيخوخة السكان من خاللها على
األسعار المحلية وأسعار الصرف (برود .)2000 ،وقد تحدد نسبة السلع القابلة للتبادل

التجاري في كل دولة سعر الصرف الحقيقي بين عملتين وذلك إلى الحد الذي يستمر فيه
ما يُسمى بقانون السعر الواحد .ستؤدي أي زيادة في نسبة العاطلين عن العمل أو أولئك

الذين يتطلبون خدمات أكثر (السلعة الكالسيكية غير القابلة للتبادل التجاري) إلى زيادة

سعر السلع غير القابلة للتبادل التجاري .قد يكون لهذا عالقة بالطرق التالية إذا زادت
حصة كبار السن بين السكان:

سلعا غير قابلة للتبادل التجاري (مثل التعليم
كل من كبار السن والشباب
–يستهلك ٌ
ً
والرعاية الصحية) أكثر من السلع القابلة للتبادل التجاري ،ولذلك ستؤدي أي زيادة
في النسبة المئوية لهذه الفئات العمرية من السكان إلى زيادة الطلب على السلع
غير القابلة للتداول.

كل من كبار السن والشباب إلى تقليل االدخار وزيادة االستهالك (من جميع
–يميل ٌ

المنتجات والسلع المرتبطة بمتوسط المدخرات واالستهالك بدورة حياتهم) ،وهذا
أيضا من الطلب على السلع غير القابلة للتبادل التجاري أكثر من السلع
بدوره يزيد ً
(الرأسمالية) القابلة للتبادل التجاري.

–يتمتع كبار السن بقوة شرائية أكبر من دخلهم ،ويرجع السبب في ذلك إلى
مدخراتهم السابقة .وبالتالي يضيفون قوة شرائية دون اإلضافة إلى توريد العمالة
(مع تجاهل عادات االدخار التي من المحتمل أن تكون بغيضة) ،وهو ما بدوره يؤدي

إلى زيادة الطلب على العمالة ومن ثم زيادة الطلب على السلع غير القابلة للتبادل
التجاري.

تحدد التجارة الدولية سعر السلع القابلة للتبادل التجاري ،وال يؤثر الطلب المحلي

عليه (ألن سوق إسرائيل صغير ومفتوح وتُحدد األسعار في السوق العالمية) .إال أن أسعار
السلع غير القابلة للتبادل التجاري يمكن أن تتغير؛ فأي زيادة في حصة كبار السن من

السكان ستؤدي إلى زيادة في أسعار السلع غير القابلة للتداول ،وهذا بدوره سيزيد سعر
الصرف الحقيقي.
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االستثمار األجنبي المباشر

يجب أال يحجب التركيز على إجمالي الناتج المحلي ،وهو قيمة السلع والخدمات المنتجة
ٍ
دولة ما يمكن أن تنتج عن وضع إيجابي
داخل إحدى الدول ،األهمية المحتملة ألرباح

لالستثمار األجنبي .وليس من الضروري أن تكون جميع وسائل تمويل استهالك المتقاعدين
ُمنتَجة محليًا .قد يحتل هذا العامل أهمية خاصة لدولة ذات اقتصاد صغير ومفتوح
مثل إسرائيل ،غير أن اقتصاد إسرائيل شهد تحوالت كبيرة في صافي االستثمار األجنبي

المباشر في األعوام األخيرة .ولهذا السبب يجب أن يأخذ أي منظور تحليلي استراتيجي،

بشأن الشيخوخة في إسرائيل وتبعاتها على ك ٍ
ل من معدالت اإلعالة والناتج المحلي

اإلجمالي ،هذا العامل في الحسبان.

الفصل التاسع

وضع السيناريوهات :خطوات أولى بسيطة

قدمنا في الفصل الثامن تقريرًا عن التحليالت الديناميكية من أجل التنبؤ باالتجاهات
الحالية والمحتملة في المستقبل .يُعد وجود النهج الكمي أمرًا ضروريًا في وضع منظور
استراتيجي بصورة فعالة في البيانات المتاحة .غير أنه لطالما أن التفكير بطريقة

وأيضا االستنتاجي،
لجوءا إلى عملية االستدالل االستقرائي،
أيضا
استراتيجية يتطلب
ً
ً
ً
هج
بما يعني التفكير المنهجي في السؤال "ماذا لو؟" بمختلف صيغه ،فإنه يمكن للنُ ُ
التي تميل إلى النوعية بشكل أكبر أن تضيف إلى التوقعات التي تنبثق من مناهج تركز

أكثر على التحليالت .نتبع في هذا الفصل نهجين من أجل وضع السيناريوهات ،وتم اختيار

كل نهج منهما عن قصد بسبب سهولتهما النسبية في التطبيق.

تقتضي االستراتيجية ،بحكم طبيعتها ،التفكير في الوقت المناسب وذلك من

خالل تصوّر العوالم المستقبلية ،سواء أكانت مرغوبة أو غير مرغوبة ،وتحديد مسارات
العمل التي ستنجح في تحقيق هذه االستراتيجية أو ستتجنبها .يتطلب هذا األمر قدرة

على تصوّر السيناريوهات المستقبلية البديلة .تم تصميم أدوات مختلفة بغرض تعزيز
القدرة على التفكير المثمر بشأن المستقبل 1.تعد تلك المهمة واحدة من المهمات

الصعبة .يتحتم علينا أن نتغلب على "تسلٌّط الحاضر" :جميع أشكال الثراء الحسي

والمعرفي للعالم الراهن التي تجعل من الصعب تصوّر مستقبل مختلف جوهريًا ،أو حتى

تلك التي طرأ عليها التغيير بطرق محدودة .إن أي أسلوب معين يتناول التفكير بشأن

ناجحا إال إذا كان من شأنه كسر ذلك الجمود .قد تكون
السيناريوهات لن يكون أسلوبًا
ً
بعض األساليب مالئمة بشكل أفضل من غيرها لبعض األغراض .كما أنها تتفاوت في

1

يمكن العثور على مكتبة ثرية بتلك األساليب في جلين ( )Glennوجوردون ()Gordon.2009 ،
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االستثمار الالزم وصعوبة تطبيقها والقدر الذي يمكن لشرائح عريضة من الجمهور
الوصول إليها من خالله.

ورغم أنه قد يثبت أحد األساليب فائدته ،فإنه ال يمكن أن يكون أي منها أكثر من مجرد

دعم ثانوي لعملية االستدالل الجماعي .ينبغي التأكد من عدم تحوُّل أي أسلوب ألن يصبح
محط تركيز التدريب على السيناريو .ويتمثل الهدف من ذلك في إتاحة فرصة لألشخاص

ذوي المنظورات التحليلية والخلفيات واالهتمامات المختلفة لالجتماع من تلقاء أنفسهم

واالنخراط في النقاشات التي تنقل المعنى بشأن السيناريوهات المستقبلية الممكنة.
الشكل 9.1
نموذج أساسي إلطار عمل عجلة المستقبل الخاصة بوضع السيناريو

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ راﺑﻂ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
اﻻﺗﺠﺎه أو اﻟﺤﺪث

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺟﻠﻴﻦ.2009 ،
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نوضح هذه النقطة بواحد من األساليب البسيطة ،وهو أسلوب عجلة المستقبل.

ويتضح إطار عمله في الشكل  .9.1يوجد في الوسط بعض التغيير المحتمل الذي قد
ينشأ من استقراء االتجاهات الحالية .قد يؤدي التغيير المحتمل الناتج بدوره ،والذي قد
أيضا بعوامل أخرى معاصرة ،إلى عواقب أكثر في المستقبل.
يتأثر أو يرتبط ً

يوضح الشكل  9.2استخدام أسلوب عجلة المستقبل كأداة مساعدة في عملية

االستقراء .يشير الشكل إلى ثالثة اتجاهات على األقل يمكن مالحظتها في عام  2012وهي:

طول العمر المتزايد ،ونسبة السكان المتزايدة من كبار السن ،والمسنين الذين هم بحاجة

الشكل 9.2
استخدام إطار عمل عجلة المستقبل في استقراء األحداث

اﻟﻀﻐﻂ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل ﻓﻲ
رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ

2027
ﺗﺪﻧﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻗﻠﺔ ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﻃﺐ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

اﻟﺤﻮاﻓﺰ

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ

اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ
رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ

ﻣﺮاﻓﻖ
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﺣﺘﻴﺎج ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ

2012
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ
ﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
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عموما إلى المزيد من الخدمات الصحية واالجتماعية ،ال سيما تلك الخدمات التي تركز
ً

على مشكالت الشيخوخة ،أكثر مما يحتاج إليه األشخاص خالل سنوات عملهم .ولتبسيط

األمر ،فإننا ال نستعرض مشكالت جانبية ،مثل قيود الميزانية والقيود السياسية وغيرها
المبينة في الجزء األوسط احتمالية متوقعة ألوجه
من العوامل المساهمة .تمثل النتيجة ُ
القصور في مجال رعاية المسنين وذلك بسبب أن الطلب يفوق العرض.

تعرض الفئة العلوية ،المسماة بالتأثيرات المستقبلية ،بعض العواقب المحتملة

ألوجه القصور في العرض .تشتمل هذه التأثيرات على ضغوط غير متوقعة تتعلق بالميزانية،
وانحدار في الخدمة ومعايير الرعاية ،والشباب الذين يحتاجون إلى رعاية أفراد األسرة المسنين

ماليًا وعمليًا ،وإخفاق مستوى الرعاية في تلبية توقعات العامة ،وفقدان عام محتمل لثقة
الجمهور في نظام الرعاية الصحية .نعرض هذا السرد فقط من النواحي المتعلقة بالكيف.

حيث يقدم السرد مدخال ً الستخدام أساليب أخرى موجهة نحو التقييم المتعلق بالكم.

قد يبدأ نهج بديل لعجلة المستقبل ببعض من التغيير المحتمل الذي قد يرغب

فيه صناع السياسات أو الذي قد يتبين ،في المقابل ،أنه يمثل تحديًا أمام تحقيق أهداف

السياسيات .في الشكل  ،9.3يضع المحلل هد ًفا متوسط المدى في الوسط والذي يأمل

سائدا ،ثم تتذيل األسباب هذا
صناع السياسات في تحقيقه ،أو وضع يرغبون في رؤيته
ً
الشكل .تشير تحليالتنا السابقة إلى أن هناك استراتيجية واحدة معقولة للتعامل مع

السكان كبار السن وهي أن يظل األشخاص يؤدون دورًا فعاال ً لطالما كانوا يعملون .ثم
يأخذ المحلل في اعتباره ما هو ضروري حتى يتم تطبيق هذه االستراتيجية .قد تكون بعض
العوامل متعلقة بالحوافز المالية للمؤسسات من أجل توظيف عمالة من كبار السن
أو اإلبقاء عليها أو حوافز للعمال أنفسهم (والتي قد تتضمن ،على سبيل المثال ،تحرير

قوانين أهلية المعاشات التقاعدية إلتاحة التوظيف)؛ وظروف العمل ،بما في ذلك إمكانية
الحصول على إعادة تدريب والقضاء على ممارسات التمييز ،وإحداث تغيير في مواقف
الجمهور إزاء قضيتي العمل والتقاعد .تُظهر الفئة العلوية بعد ذلك أين يمكن للمرء أن

يتوقع التأثيرات ذات المدى الطويل بعد إجراء تغييرات محتملة في مجاالت ،مثل األمور

المتبادلة بين األجيال ،والتأثيرات على الحياة االجتماعية واألسرية ،والموازنة بين العرض
والطلب في سوق العمل ،وحجم النفقات العامة وفئاتها.

يوفر أسلوب عجلة المستقبل ،رغم طبيعته البسيطة ،وسيلة لهيكلة مناقشة

حول السيناريوهات المستقبلية الممكنة المختلفة وسابقاتها ،فضال ً عن وضع إطار

لنتائج تلك المناقشة.
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الشكل 9.3
استخدام إطار عمل عجلة المستقبل في عملية استقراء السياسات
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل

2027
اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﹼ
اﻷﻓﻀﻞ

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة أﻃﻮل
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

اﻟﺤﻮاﻓﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

2012
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻤﺘﻐﻴﺮة

ﺗﻐﻴﱡﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
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"في ظل غياب اإلجراء ،ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟"
أساسا لطرح مزيد من األسئلة ،وذلك
وقفنا على المشكالت التي قد تنشأ بوصفها
ً
باستخدام أساليب مثل أسلوب عجلة المستقبل في المناقشات مع أعضاء الحكومة
اإلسرائيلية .ونعرض فيما يلي المشكالت الرئيسية التي حددناها مستخدمين هذه

العملية ،والتي تتمثل في النتائج السلبية المحتملة التي يُنظر على أنها نتيجة
لشيخوخة السكان ،في ظل غياب أي إعداد أو تجهيز:
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معدل الدوران في معامالت السكن وعدم التوافق بين العرض والطلب
–تراجع
ّ
–تزايد معدالت اإلشغال في المرافق الصحية

–تزايد نسبة المتقاعدين األصحاء والعاطلين عن العمل

–عدم تشريع أي بنود لالستفادة من المتقاعدين كمساعدين أو معلمين أو بدالء أو
مرشدين خصوصيين أو كوادر

–الضغط على الميزانية الخاصة بالتعليم والتدريب ،األمر الذي يحد من تنمية
المهارات العامة

–عدم كفاية التدريب في مهن طب الشيخوخة والمهن الطبية والعالجية ومهن
المساعدة لتلبية االحتياجات

–الضغوط المالية التي تحد من تمويل التعليم

–تراجع التدريب على اكتساب المهارات الخاصة لالنتفاع بها مستقبال ً وقلة إثراء
كبار السن

ٍ
كاف من الموظفين المهنيين ومرافق الرعاية الصحية لكبار السن
–عدم وجود قدر
–تزايد انتشار مرض الخرف والتدهور المعرفي بصورة مخيفة

–إخفاق الخدمات الحكومية في تلبية توقعات جزء أكبر من السكان كبار السن ،حتى
وإن كانت تلك الخدمات تتسم بالكفاءة

–نوعية الخدمة الصحية ،مثل فترات االنتظار

–محدودية االستيعاب في أماكن العمل وإعادة التأهيل وهو ما يحد من مشاركات
كبار السن القادرين

–غياب المهام الرئيسية بسبب تقاعد أبناء هذه الفئة العمرية دون تعويض غيابهم
أو جلب متدربين مؤهلين

–ظهور تأثيرات محتملة على اإلنتاجية بالتزامن مع تقدم القوى العاملة في العمر
وتغيُّر تركيبتها

–وجود نسبة كبيرة من المصوتين من كبار السن الذين يفضلون التصويت
لمصالحهم االقتصادية

–تأخر أو تراجع انتقال الثروات بين األجيال

هج التقليدية عن تمهيد الطريق أمام وظائف ثانية
–استمرار عجز النُ ُ
–تأثير العزلة وعدم المشاركة على الصحة

–التفشي الراهن لمظاهر العزلة واالكتئاب

–الشباب الذين ينفقون الكثير من الوقت والمال في رعاية كبار السن
–حاجة كبار السن الملحة إلى مزيد من المواصالت العامة والبديلة

–حاجة نُظُم الدفع أوال ً بأول إلى فرض مزيد من الضرائب على العاملين
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–تأثير عبء رعاية كبار السن على ميزانيات األسرة

–ضعف اإللمام بالنواحي المالية :عدم كفاية المدخرات وسوء تخصيص األصول

–تزايد الطلب وتوافر العرض بما يؤدي إلى زيادة نسبة العاملين في مجال رعاية
المسنين الوافدين من بلدان أخرى

–تدفق رأس المال إلى البلدان "األكثر شبابًا" بعوائد استثمار أعلى

–التأثير الواقع على سعر الصرف نتيجة التغيير في الموازنة بين اإلنتاج القابل
للتداول وغير القابل للتداول.

تتمثل إحدى القيم في إعداد قائمة من هذا النوع في إيالء اهتمام أكبر ينصب

تركيزه على التفاصيل مع تحصيل فهم أفضل عن كيفية ارتباط العوامل والنتائج

واألسباب والتأثيرات ببعضها البعض .في الجدول  ،9.1نأخذ العديد من العناصر من تلك
القائمة ،ونقوم ،فيما يتصل بكل عنصر ،بإحصاء بعض العوامل المحفزة التي ينجم عنها
تلك النتائج السلبية.

الجدول 9.1
فزة على ظهور نتائج محددة في ظل غياب االستعداد
عوامل شيخوخة السكان المح ِّ
النتيجة السلبية المحتملة
تزايد نسبة المتقاعدين األصحاء
والعاطلين عن العمل

فز
المح ِّ
العامل ُ

تراجع نسبة السكان الذين هم في سن العمل؛ وسنوات التقاعد
الممتدة؛ واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمعاش والتقاعد؛ واللوائح
التنظيمية المتعلقة بالتوظيف؛ والنماذج القليلة للتوازن بين
الحياة والعمل؛ والتركيز غير الكافي على عملية إعادة التدريب؛
ومواقف أصحاب العمل وبيئة العمل؛ واألنماط االجتماعية التي
تستبعد المسنين

عدم كفاية الحوافز لتدريب العاملين في طب الشيخوخة؛ واللوائح
عدم كفاية التدريب في مهن طب
الشيخوخة والمهن الطبية والعالجية التنظيمية المتعلقة بالتوظيف؛ واللوائح التنظيمية المتعلقة
بالرعاية الصحية؛ والتدريب غير الكافي في مجال االكتفاء الذاتي
ومهن المساعدة لتلبية االحتياجات
ٍ
كاف من الموظفين
عدم وجود قدر
المهنيين ومرافق الرعاية الصحية
لكبار السن

زيادة تكاليف رعاية كبار السن؛ واالحتياجات االجتماعية العامة
التنافسية؛ واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتوظيف؛ والتدريب غير
الكافي في مجال االكتفاء الذاتي؛ واللوائح التنظيمية المتعلقة
بالرعاية الصحية

تفشي التدهور المعرفي بشكل
مخيف

سنوات التقاعد الممتدة؛ واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمعاش
والتقاعد؛ واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتوظيف؛ واألنماط
االجتماعية التي تستبعد المسنين؛ والنماذج القليلة للتوازن بين
الحياة والعمل؛ والمرافق غير الكافية لدعم كبار السن؛ وعدم كفاية
الفرص والدعم لتحقيق الصحة البدنية؛ والتركيز غير الكافي على
عملية إعادة التدريب؛ ومواقف أصحاب العمل وبيئة العمل

نوعية الخدمة الصحية ،مثل فترات
االنتظار

التغيير في تقديم الخدمة للوفاء بالطلب؛ والمرافق غير الكافية
الخاصة لرعاية كبار السن؛ وعدم التوظيف الكافي لرعاية كبار السن
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هناك فكرتان تظهران من العمود األيمن في الجدول  .9.1الفكرة األولى هي تكرار

العديد من العوامل ،حيث تظهر باعتبارها محفزات للعديد من النتائج .الفكرة الثانية

هي أنه من الممكن تمييز وجود هيكل ما .يوضح الجدول  9.2طريقة لتصنيف العوامل

الرئيسية .تضع تلك الطريقة العوامل الموجودة في الجدول  9.1ضمن عدة فئات عامة.

رسما تخطيطيًا لالتجاهات
أغراضا عدة .حيث يعرض
يخدم هذا التحليل
ً
ً
والعوامل الحاسمة واألهداف والنتائج .وهو بمثابة وسيلة مساعدة للتقييم والتخطيط
االستراتيجيين على ٍ
حد سواء ،وذلك عن طريق تحديد آليات للنظر إلى الصورة الكبرى،
مكن التصنيفات في
مع توضيح العالقات بين العناصر األساسية .عالوة على ذلك ،ت ُ ّ

سريعا من تمييز الجوانب التي قد تتناولها السياسات العامة في
الجدول  9.2المرء
ً
أشكال مختلفة (مثل التغييرات التنظيمية ،ووضع ميزانية ذات أولوية ألنشطة التدريب)
وكذلك الجوانب التي قد تؤثر عليها اإلجراءات الحكومية بصورة غير مباشرة فقط أو

الجوانب التي قد يكون للحكومة تأثير طفيف عليها (مثل التركيبة السكانية).

تقييم إحكام الخطة
هج
تستعرض التحليالت الديناميكية للنوع الموضح في الفصل السابق وكذلك ن ُ ُ

السيناريوهات التي جرت مناقشتها في هذا الفصل قيمة الوضوح فيما يتعلق بتداعيات

الفرضيات المختلفة .يمثل هذا األمر أهمية عند االنتقال إلى تقييم بدائل السياسات
ووضع إطار لها ،خارج نطاق هذا التقرير .ومع ذلك فإنه من المفيد التطرق بإيجاز إلى هذا
الموضوع.

الخطة المحكمة هي تلك التي ستلبي التوقعات المحددة من أجل تحقيق نتائج

إيجابية عبر مجموعة من السيناريوهات المستقبلية المحتملة .تتنافى خصائص إحكام

التخطيط مع دعم اتخاذ القرارات الكمية التقليدية كما تُمارس في كثير من األحيان،
والتي تسعي إليجاد السياسات األمثل ،سياسات من المرجح أن تحقق النتائج األكثر
تفضيالً .تكمن المشكلة في أن مجموعة الفرضيات التي تطبقها جهات التخطيط من

أجل الوصول إلى هذا المستوى األمثل قد ال تتوافق مع الظروف التي يمكن أن تظهر فعليًا
خالل فترة مسار الخطة .ونظرًا إلى تعقيدات العمليات التي أسفرت عن نتائج اجتماعية
نجاحا مبهرًا يفوق ما كنا نأمله،
اقتصادية ،فإنه ال يمكننا التيقن من عدم تحقيق خطتنا
ً
وذلك في حال كانت افتراضاتنا األصلية مختلفة بعض الشيء عن الحالة المستقبلية

الفعلية للعالم .في الواقع ،قد تؤدي الظروف إلى أنه حتى مجرد وجود اختالف بسيط قد

وضع السيناريوهات :خطوات أولى بسيطة
الجدول 9.2
فزة على ظهور النتائج السلبية ،حسب الفئة العريضة
العوامل الرئيسية المح ِّ
مجموعة العوامل
الرئيسية
التركيبة السكانية

فزة على ظهور النتائج السلبية
المح ِّ
العوامل الرئيسية ُ

تدني نسبة اإلسرائيليين ممن هم في سن العمل
سنوات التقاعد الممتدة
مشاركة العمالة غير الكافية
أنماط دورة العمر التي تحد من االستهالك
نمط الشيخوخة الخاص في إسرائيل

المجتمع

األنماط االجتماعية التي تستبعد المسنين
مواقف أصحاب العمل وبيئة العمل
االعتماد على األسر لدعم كبار السن
ندرة نماذج التوازن بين الحياة والعمل

البنية التحتية

نقص مرافق رعاية كبار السن
الدعم غير الكافي لتحقيق الصحة البدنية
نقص مرافق دعم كبار السن

الميزانية

تزايد تكاليف رعاية كبار السن
احتياجات الرفاهية االجتماعية العامة التنافسية

اللوائح التنظيمية

اللوائح التنظيمية المتعلقة بالرعاية الصحية
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتوظيف
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمعاش والتقاعد
التغيير في تقديم الخدمة للوفاء بالطلب
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتعليم

التخطيط والتدريب

التركيز غير الكافي على عملية إعادة التدريب
نقص مدخرات التقاعد الخاصة
االفتقار إلى المساعدة المالية المهنية
التدريب غير الكافي في مجال االكتفاء الذاتي
عدم وجود برامج ادخار ترتبط تلقائيًا بنظام استثماري ذى عائد

عدم كفاية الحوافز لتدريب العاملين في مجال طب الشيخوخة
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يعني أن الخطة بأكملها غير فعالة أو حتى أسوأ من ذلك .وعلى الجانب اآلخر ،فإن الخطة

المحكمة هي تلك الخطة التي تسعى للوصول إلى نتائج مرضية (مقابل نتائج ُمثلى) من
أجل الظفر بفرصة أكبر

للنجاح2.

إن البحث عن إحكام الخطة ،أي القدرة على تحقيق أهداف معينة في ظل وجود

تماما مع وضع منظور تحليلي استراتيجي والعكس
مجموعة من الظروف ،يتناسب
ً
صحيح .تقترب عملية إحكام الخطة من الطريقة التي ينظر بها صناع السياسات إلى

العالم ،على النقيض من جهات التخطيط .حيث يبحثون في الغالب عن وضع تحوطي
يتغاضى عن األداء المحتمل بدرجة ما نظير تحقيق قدر أكبر من اليقين .ومن هذا

المنطلق ،فإن أي تحليل يقوم على إحكام الخطة يمكنه تحقيق انتقال أكثر سالسة
من تحليالت جهات التخطيط إلى مناقشات السياسات الخاصة بالسلطات السياسية

العليا .ومن حيث العمل في االتجاه اآلخر ،فإن الوعي بضرورة إحكام الخطط قد يجعل من
مهما عند وضع خطط حكومية حقيقية.
المنظور االستراتيجي مصدرًا
ً

هناك العديد من الوسائل للوصول إلى اإلحكام في عملية التخطيط .هناك مثال

الكمي وهو التخطيط القائم على الفرضيات (ديوار .)2002 ،يفحص
على األسلوب غير
ّ

التخطيط القائم على الفرضيات أي استراتيجية عن طريق تحديد فرضياتها األساسية،

ثم تحديد أي من تلك الفرضيات يُعد من األمور األساسية ،أي تمثل أهمية بالغة بحيث

إذا تم انتهاك أي منها تكون االستراتيجية برمتها عرضة للفشل .على سبيل المثال،

تعتمد االستراتيجية التي تسعى لزيادة نسبة العمال الفاعلين في القوة العاملة إلى عدد
المتقاعدين على فرضيات بشأن مدى تأثير الحوافز المختلفة ،مثالً ،على قرارات تقاعد

األفراد والنطاق الذي سيقبل فيه أصحاب األعمال تعيين عمال من كبار السن.

ومن هذا المنطلق ،فإنه يصبح من الممكن إجراء تق ٍ
ص حول مدى ضعف

الفرضيات األساسية (أسلوب مستخدم في عملية "ما الخطأ الذي يمكن أن يقع" التي
عرضناها في هذا الفصل) .يؤدي التخطيط القائم على الفرضيات بعد ذلك إلى إجراء

نقاش بشأن ماهية اإلجراءات األخرى التي قد توفر تحوُّطًا ضد تلك االحتماالت المجحفة
أو قد يتم استخدامها ،على نحو أكثر فعالية ،من أجل تهيئة ظروف خارجية بحيث يصبح

لالفتراضات األساسية احتمالية أكبر في إثبات صالحيتها .قد تشتمل استراتيجة التحوُّط
في حالة استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع قاعدة العمال على إعدادات لفرص توظيف بديلة
 2على الرغم من أن توخي األمثل في كل شيء هو أمر رئيسي لتحقيق أكبر قدر من األهداف ،فإن
عملية إحكام الخطة توظِّف مفهوم تلبية المتطلبات ،أي "األداء بصورة ُمرضية" (سيمون ()Simon،
.)1956

وضع السيناريوهات :خطوات أولى بسيطة
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جديدة ،مثل خلق مناصب جديدة داخل المنظومة التعليمية ألجل العمال كبار السن
الذين يمكنهم اإلسهام بالتوجيه في موضوعات معينة .قد تكون إحدى االستراتيجيات

الهادفة إلى التهيئة هي االستراتيجية التي تطمح بفعالية نحو مضاعفة رغبة أصحاب
العمل في قبول العمال من كبار السن .اعتادت طرق التخطيط القائم على الفرضيات في

السنوات األخيرة على استخالص مجموعات من االستراتيجيات البديلة بدال ً من تطبيقها
فقط من أجل اختبار االستراتيجيات المقترحة (انظر على سبيل المثال ليمبرت،

3.)2008

صناعة القرار المحكم عبارة عن أسلوب تم وضعه من أجل استخدامه مع النماذج

الكمية .إنه ليس أسلوب نمذجة جديد ،لكنه نهج مختلف يوضح طريقة استخدام
ّ
النماذج .يمكن لصناع السياسات الجمع بين العوامل التي ال تزال غير معروفة أو غير

موثوقة والمعلومات التي بين أيديهم فعليًا لدعم استكشاف الظروف المستقبلية
وسلوك االستراتيجيات المختلفة في ظل تلك الظروف مع اإلشارة إلى النتائج التي يراها
صناع السياسات نتائج مرغوبة.

إن وضع دراسة قائمة على صناعة القرار المحكم ونظام النمذجة من شأنه أن

واضحا للعوامل التي ينبغي مراعاتها وهي :تلك العوامل التي تمثل نطاقات
يقدم بيانًا
ً
الشك الخارجية التي ال تمتلك جهات التخطيط المسؤولة عن إجراء الدراسة السيطرة

عليها 4،ووسائل السياسات أو اإلجراءات التي تقع تحت سيطرة صناع السياسات التي
تعمل جهات التخطيط لصالحها ،والعالقات بين العوامل المختلفة التي قد تكون غير

معروفة في حد ذاتها أو التي قد يتبنى مختلف أصحاب الشأن وجهات نظر مختلفة

حيالها ،وكذلك القياسات التي سيتم تطبيقها في تقييم النتائج.

قد يتطلع تحليل قائم على عملية صناعة القرار المحكم بخصوص الشيخوخة

موضحا
في إسرائيل إلى فهم العالقات بين العوامل غير المعروفة ،والتي يأتي بعضها
ً

في الشكل .9.4

تم إجراء تحليل من هذا النوع بهدف دعم بحث االستراتيجيات الخاصة بكبار السن

من السكان في هولندا وتطويرها (أوبنج ( )Aupingوآخرون ،2012 ،لوجتينس (،)Logtens
 3أجرى مشروع آخر من مشروعات مؤسسة  RANDبشأن استراتيجيات استخدام الغاز الطبيعي
في إسرائيل (بوبر ( )Popperوآخرون )2009 ،ورشة عمل للتخطيط القائم على الفرضيات من أجل
إطالق المشروع في يومه األول.
 4هذا الحكم نسبي .قد يكون الشيء الذي يقع خارج نطاق اختصاص إحدى الوزارات ،ومن ثم
يمثل عامال ً خارجيًا ألغراض التخطيط ،هو الغرض الرئيسي على وجه التحديد بالنسبة لوزارة أخرى،
وبالتالي يمكن تصنيفه على أنه وسيلة تقع تحت تصرفها وتقديرها.
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الشكل 9.4
تصميم بسيط لتحليل قائم على صناعة القرار المحكم لشيخوخة السكان في
إسرائيل
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
اﻟﺘﻘﺪم ﹸ

ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت

أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺟﻪ اﻟﻜﻔﺎءة

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻲ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻤﺤﻠﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
ﹼ
ﹼ
اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى

RAND RR488-9.4

وبرويت ( )Pruytوجيجسبيرس ()Gijsbers .)2012 ،يمكن لتلك المخرجات أن تسهم بشكل

كبير في وضع إطار لمنظور تحليلي استراتيجي ،ال سيما في دولة ،مثل إسرائيل ،خاضت

بالفعل تجربة مباشرة شهدت خاللها تغيرات جوهرية في التركيبة السكانية طرأت بفعل

الهجرة والتي قد يتحتم عليها االستعداد لمفاجآت مماثلة في المستقبل.

هج
أظهر هذا الفصل كيف لالستقصاء من نوع "ماذا لو" المستخلَص من ن ُ ُ

السيناريوهات ،أن يُدرَج مرة أخرى داخل إطار عمل أكبر يتضمن مجموعة كاملة من
المخاوف االجتماعية االقتصادية .يستكمل الفصل العاشر عملية الوصول إلى منظور
تحليلي استراتيجي قادر على دعم مناقشات سياسية هادفة.

الفصل العاشر

التوجه نحو التخطيط والتنفيذ االستراتيجيين

نلخص في هذا الفصل النتائج المستخلصة الرئيسية من الخطوات الست كما

ناقشناها في الفصول السابقة ونجمعها حيث قد تتوافر نقاط تدخل مفيدة تأخذها
الحكومة اإلسرائيلية بعين االعتبار .ننتقل بعد ذلك إلى المسائل المتعلقة بالعملية.
نناقش أوال ً الخطوات التالية في وضع استراتيجية حكومية معنية بشيخوخة السكان .ثم

نختم بتحديد الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك ضمن إطار العمل الذي أوصينا به للعمليات

والمؤسسات االستراتيجية (شاتز وآخرون )2015 ،التي خضعت للنقاش في الفصل
الثاني ،والتي تطبَّق حاليًا داخل الحكومة اإلسرائيلية على نطاق كبير .وفي حين أن تركيز

هذه الدراسة كان منصبًا على المنظور التحليلي االستراتيجي ،ومن ثم على خطوتي
المالحظة والتوجيه بدورة المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف (كما هو موضح في

الشكل  2.2في الفصل الثاني) ،فإن القسم األخير من هذا الفصل األخير يعرض لمحة
سريعة عن كيفية عمل أجزاء خطوتي القرار والتصرف بدورة المالحظة والتوجيه واتخاذ

القرار والتصرف ضمن منظومة العمليات والمؤسسات التي أوصينا بها.

نقاط التأثير االستراتيجي المتعلقة باستراتيجيات الشيخوخة
في إسرائيل
تناولنا العديد من األسئلة األولية التي طُرحت في الفصول السابقة .توصلت النتيجة

الرئيسية إلى أن شيخوخة السكان اإلسرائيليين يمكن أن تؤثر على النتائج االجتماعية
االقتصادية بما يكفي ألن تصل إلى أحد مستويات التخوف االستراتيجي .ننظر بعد ذلك
في أين يمكن أن توجد نقاط التأثير االستراتيجي للتأثير على النتائج وما هي االستراتيجيات
البديلة المتاحة لتوجيه السياسات.
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تَظهر العديد من النتائج المستخلصة التي قد تشكل األساس لمفاهيم
استراتيجية بديلة التخاذ إجراءات.
–يبدو أن اإلعاقة والمرض والوفيات في سنوات ما بعد التقاعد تتأثر تأثرًا بال ًغا بعوامل
غير وراثية .بمعنى آخر ،يبدو أن الخصائص المرتبطة بالشيخوخة تخضع بقدر ما

للتعديل بفعل تدخالت خارجية .وهذا بدوره يمكن أن يضيف قدرًا من التحكم في
الزيادات الحاصلة في كل من تكاليف القطاعين العام والخاص المرتبطة بالرعاية
طويلة المدى لكبار السن.

–وإذا كان األمر كذلك ،فإن مجموعات السياسات ذات الصلة ال تتمثل فقط في
الشباب وسن العمل والمتقاعدين .ينبغي معاملة الفئات العمرية بعد التقاعد
على أنهم مجموعتان منفصلتان وهما :األشخاص المتقاعدون الذين يتمتعون

بقدرة وظيفية وصحة جيدة نسبيًا ،و"الطاعنون في السن" .ويمكن أن تكون
أيضا
المرحلة التي يحدث فيها االنتقال من سن التقاعد إلى التقدم في السن
ً
قابلة للخضوع للتدخالت السياسية1.

مقارنة
–قد تكون القضايا التي تثيرها الشيخوخة أقل لدى الطاعنين في السن
ً
بالمتقاعدين الذين يتزايدون في العدد والنسبة السكانية فضال ً عن العيش لفترة
أطول ،والذين قد تُبقي تدخالت مالئمة على صحتهم الجيدة (التي قد تؤدي إلى
تأخر تكاليف األنظمة الصحية واألنظمة الصحية طويلة المدى) ،وكذلك يمكن
أن تعزز التغيرات السياسية إسهاماتهم في المجتمع.

–تتأثر الصحة العقلية والبدنية والعاطفية بزيادة المشاركة في العمل والترفية
واألنشطة االجتماعية روي ( )Roweوكاهن (.1997 ،)Kahn

–قد تقتضي المشاركة المجدية في سنوات ما بعد التقاعد أو التقاعد الجزئي
إحداث تغييرات في المواقف تجاه الشيخوخة ،وطبيعة التوظيف ،والتعليم

والتدريب ،والموازنة بين وقت العمل ووقت الفراغ ،والسياسات والبرامج من أجل
التأثير في انطباعات أصحاب العمل.

تزايدا أوسع انتشارًا.
–تشهد ظاهرة وجود أربعة أجيال على قيد الحياة في أسرة واحدة
ً
وهذا يثير تساؤالت تقاسم الموارد فيما يتعلق بكل من وضع ميزانية قصيرة المدى
 1على سبيل المثال ،أوضحت الدراسات وجود عالقة سببية بين التقاعد المبكر واالنخفاض في
أيضا لجنة اإلنتاجية بالحكومة األسترالية،
القدرة المعرفية (روهويدر وويلز .)2010 ،ومع ذلك ،انظر ً
 ،2005لالطالع على مالحظة تحذيرية بشأن عما إذا كان من المتوقع أن يؤدي نمط تراجع معدالت
اإلعاقة الخاصة بالسن إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف العامة مع زيادة نسبة كبار السن من
السكان في المستقبل.
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لذوي الدخل المحدود واألمور المتبادلة ذات المدى األطول بين األجيال .كما أن هذه

الظاهرة تتسبب في احتمالية مواجهة صراع بين األجيال على الموارد أو تفادي مثل
هذا الصراع من خالل توظيف أدوات السياسات من أجل إحداث حالة تضامن بين
األجيال وتبادل للمصالح.

–تميز بعض الخصائص إسرائيل عن غيرها من البلدان التي تواجه تحوالت مماثلة
من حيث التركيبة السكانية:

– –تدخل إسرائيل في فترة شيخوخة السكان مع وجود معدالت خصوبة مرتفعة
نسبيًا بالنسبة لدولة متقدمة .ويكافئ ذلك القدر الكبير نسبيًا للفئة التي
ستتحول إلى سن التقاعد ،وهي ظاهرة مرتبطة بموجات الهجرة الكبيرة التي
شهدتها في وقت سابق.

جزءا من
– –وبالرغم من أن النسبة المئوية للمواطنين كبار السن بوصفهم
ً
إجمالي السكان ستبقى منخفضة حسب معايير منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،فإنها ستشهد زيادة .سيتضاعف العدد المطلق للمتقاعدين وكبار

السن في مدة زمنية قصيرة نسبيًا ،وسيمثلون تحديات حتى في ظل معدالت

اإلعالة المواتية نسبيًا.
– –يتسم السكان في إسرائيل بالتنوع الكبير ،في ظل وجود بعض المجتمعات
(القطاع العربي والحريديم) التي ال تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة ونسبة

كبيرة من سكانها ضمن أجيال كبار السن.

– –تمتلك إسرائيل العديد من الوزارات التي تتعامل مع جوانب الشيخوخة والقضايا
ذات الصلة ،ويشمل ذلك وزارة مخصصة للمواطنين من كبار السن( .األمر غير

الواضح حتى اآلن في إسرائيل على الرغم من صحته هو عدم وجود قاعدة بيانات
مشتركة فيما بينها).

– –تدخل مجموعة المهنيين المتخصصين المرتبطين بمجال رعاية كبار السن
جدد يُحتمل أن يكونوا أقل من
ذاتها مرحلة الشيخوخة ،في ظل التحاق وافدين ُ

معدل اإلحالل على المدى القصير.

– –تنظر إسرائيل إلى األسر باعتبارها المورد الرئيس لرعاية كبار السن .وهذا من
مزيدا من العبء على كاهل األسر خالل السنوات القادمة ،لكنه
شأنه أن يفرض
ً
أيضا قد يزيد من الوعي بقضايا نوعية الرعاية والمسؤولية المالية ،ومن ثم تفرز
ً
جمهورًا يعمل للصالح العام.

يمكن إلسرائيل أن تتخذ أي نطاق من نطاقات اإلجراءات المختلفة في كل جانب

من جوانب القضية المتأثرة بمسألة شيخوخة السكان .وبشكل عام ،يبدو أن اإلجراءات
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هج استراتيجية رئيسية ،تشمل
المتخذة في أي من هذه المجاالت تندرج تحت أربعة ن ُ ُ
األمور التالية:
هج متعلقة بالميزانية لمعالجة فجوات التمويل المحتملة .سيتألف
–ن ُ ُ
ذلك من اختبار أوجه القصور في شبكات السالمة العامة ومعالجتها ،والحث

على حفظ المدخرات الخاصة لالستعداد للتقاعد ،والتعديالت الحكومية

على الضرائب ،واإلعانات ،والحوافز من أجل التأثير على السلوك والطلب على
الخدمات.

–تحسين أوجه الكفاءة في تكلفة تقديم الرعاية وتوقيت تقديمها .ستسعى
الحكومة إلى إدخال تحسينات على عملية جمع البيانات وتحليلها ،وإعادة التنظيم

والتغيير المؤسسي ،على سبيل المثال ،من أجل تحقيق رعاية أكثر تكامال ً وتعاونًا
ومتعددة التخصصات ،واستفادة أكبر من الرعاية بعيدة المسافات والرعاية
المنزلية.

–توسيع نطاق قاعدة الدعم .يسعى هذا النهج إلى توسيع نطاق قاعدة الدعم
متزايدا من السكان كبار السن .تتطلع الكثير من البلدان إلى تطبيق
لتضم عددًا
ً

سياسات الهجرة والسياسات األسرية بُغية زيادة عدد األفراد المنتجين في
المجتمع .تحظى إسرائيل بفرصة توسيع نطاق القاعدة من خالل االرتقاء بمهارات

أفراد المجتمعات العرقية والدينية التي ال تزال تعاني حتى اآلن من المشاركة
أيضا على تغيير التوازن بين
الهامشية في القوى العاملة .يمكن أن يشتمل هذا
ً
العمل والحياة ،وفرص تمديد سنوات العمل.

–تحسين نتائج الصحة والشيخوخة .يتجاوز هذا النهج كفاءة تقديم الرعاية
ويتجه نحو تعزيز فعالية الرعاية .يمكن أن تتضمن التدابير تعزيز المعايير القائمة
على األدلة وأفضل ممارسات الرعاية ،والسعي نحو تشجيع التفاعل االجتماعي

والمشاركة الشاملة ودعم كبار السن ،والتأثير على الخيارات السلوكية المتعلقة
باألنشطة البدنية وعادات األكل ،وغير ذلك من األمور األخرى.

على سبيل المثال ،يمكن معالجة مسألة توفير أسرّة كافية بالمشافي لكبار السن

بطرق عدة .سيبحث نهج الميزانية عن مصادر تمويل لتشييد البنية التحتية التي من

شأنها تلبية الطلب المتوقع .وقد يتصل بذلك الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الدعم

المالي لتكوين خيارات الميزانية األقل ُكلفة .وبمقدور إسرائيل تحقيق أوجه كفاءة أكبر،
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عن طريق حجز األسرّة الموجودة لتلك الحاالت التي ليس لديها بديل عن اإلقامة بالمشافي

مع اكتشاف بدائل اإلقامة بالمشافي وتعزيزها .يمكن أن تشمل هذه البدائل تشجيع

استخدام االستشفاء داخل المنزل أو االستفادة بشكل أفضل من البدائل المؤسسية
للمشافي .وأخيرًا ،يكمن نهج أوسع نطا ًقا خاص باحتمالية عدم توفر أسرّة بالمشافي في

السعي نحو تحقيق نتائج صحية أفضل .على سبيل المثال ،سيبحث هذا النهج سياسات

وبرامج تستهدف تحسين صحة كبار السن عن طريق تعزيز الوعي الصحي والوقاية من

األمراض (من خالل الرعاية األولية) ،وإجراء تقييمات شاملة لكبار السن في المجتمع،
وتقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية الطبية المنزلية .ومن شأن كل تلك الجهود تقليل

عبء إدخال كبار السن إلى المشافي عن طريق تمديد فترة الصحة واللياقة اللتين يتمتع
بهما المتقاعدون القادرون.

جمعنا مجموعة من اإلجراءات والسياسات الممكنة من التجربة الدولية ،والوثائق

الحالية المتعلقة بالشيخوخة في إسرائيل 2،وكذلك المقابالت والمناقشات التي عقدت

هج األربع العريضة
فيما يتصل بهذا المشروع .بوبنا هذه اإلجراءات والسياسات تحت النُ ُ
الواردة أعاله والمدرجة في الملحق  .Cونحن ال نعرضها على أنها توصيات ،وإنما كأمثلة
على العناصر التي قد تؤدي دورًا في استراتيجية ما قائمة على كل من النُهج األربعة أو
جزءا من استراتيجية مركبة.
باعتبارها
ً
من المرجح أن تشتمل جميع التدابير على عنصر ما يتعلق بالميزانية ،فضال ً عن

احتوائها على بعض الجوانب التي من شأنها تعزيز أوجه الكفاءات ،أو توسيع نطاق قاعدة
الدعم ،أو تحسين النتائج .ال تُعد هذه الفئات مفيدة إال بالقدر الذي تساعد فيه عملية

دعم االستدالل الذي يمكن االستعانة به في وضع استراتيجية شاملة .وفضال ً عن ذلك،
فإن هذه التوجيهات ليست متعارضة بأي حال من األحوال .يمكن أن تشتمل استراتيجية
ما فعال ً على درجات مختلفة من األهمية لجميع النُهج األربعة ،وذلك من خالل انتهاج
عناصر وإجراءات مختلفة.
تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لشيخوخة السكان ،كما هو الحال مع القضايا

االجتماعية االقتصادية األخرى ،توجد أسئلة معيارية يمكن تسليط الضوء عليها لكن
ال يمكن حلها من خالل التحليل .في المقابل ،يجب إقرار خيارات السياسات إما تلقائيًا

 2ندرج من بين آخرين؛ حبيب  ،2012والمعهد الوطني للتأمين  ،2011وبرود  ،2003ويهيزكل ،2007
واللجنة المعنية بآثار شيخوخة السكان بالواليات المتحدة على االقتصاد الكلي على المدى
الطويل وغير ذلك  ،2012وبرودسكي ورازنيتسكي وكيترون ،غير مؤرخ؛ وبنك إسرائيل .2008
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وإما من خالل توازن أكثر وعيًا .بالنسبة للعواقب االجتماعية االقتصادية المترتبة على
شيخوخة السكان ،يأتي بعض من هذه األسئلة المعيارية كالتالي:
–ما المستوى المقبول من مستويات التكاليف العامة ذات الصلة بكبار السن؟
–ما هي معايير الرعاية المقبولة؟

–ما هو المزج المناسب من الجهد والتمويل العام والخاص؟
–ما هي عناصر نوعية الحياة التي يجب أن تحظي بأولوية؟

–ما هو مقدار المشاركة االقتصادية الذي ينبغي توقعه من األشخاص في المراحل
المتأخرة من حياتهم؟

–ما الذي يؤسس لشيخوخة "ناجحة"؟

عملية وضع االستراتيجية
ننظر اآلن في كيفية تحوّل المنظور التحليلي االستراتيجي المعني بالشيخوخة ،أو
المعني بأي قضية اجتماعية اقتصادية أخرى بعيدة المدى في إسرائيل ،نحو وضع خطة
تحديدا
استراتيجية فعلية وتطبيقها في شكل سياسات وإجراءات حكومية .ونحن نركز
ً
على العملية التي تظهر حاليًا في إسرائيل.

قد يكون الموقع المؤسسي الرئيسي لعملية التفكير االستراتيجي على المدى

األطول هو وحدة االستراتيجية االجتماعية االقتصادية الجديدة (وحدة االستراتيجية)

داخل المجلس االقتصادي الوطني المخوّل في تشرين األول (أكتوبر) عام  .2012وفي
سياق شيخوخة السكان ،سترصد الوحدة االستراتيجية العديد من العوامل ذات الصلة
بالشيخوخة ،مثل التوقعات السكانية ،ومؤشرات الصحة ،ومؤشرات سوق العمل،

على أساس مستمر .ستحدد هذه الوحدة االتجاهات والمفاجآت المحتملة ،كجزء من
استكشاف اآلفاق والممارسات االستشرافية.

ستتعاون وحدة االستراتيجية مع مجموعة واسعة من الشركاء بصفة دائمة،

داخل الحكومة وخارجها على حد سواء .وستُجري فرق االستراتيجية على مستوى الوزارة
تحت إشراف نواب المديرين العموميين عمليات مماثلة على نطاق ضيق .وفي سياق

الشيخوخة ،فإن الوزارات الرئيسية ذات الصلة هي وزارة كبار السن ،ووزارة الصحة ،ووزارة
الشؤون االجتماعية والخدمات االجتماعية ،والمعهد الوطني للتأمين ،لكن قد تتضمن
بناء على قرار مدير المجلس االقتصادي الوطني ومنتدى استراتيجية
غيرها من الوزارات
ً
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مستوى الفئة المهنية (المنتدى المهني) المكون من مديري الوزارة العموميين الذين
ينظمون عمل الوحدة االستراتيجية .كما سيدعم بنك إسرائيل ،وقسم البحوث واالقتصاد

بوزارة المالية ،والجهاز المركزي لإلحصاء العملية بالبيانات والمدخالت البحثية.

أوصينا ،في شاتز وآخرون ،2015 ،بإنشاء مؤسسة مستقلة عن الحكومة من شأنها

مساعدة الوحدة االستراتيجية في استقطاب المشاركة الخارجية للعمل على إنجاز هذه
العملية .وقد اقترحنا خيارين .يتمثل الخيار األول في تأسيس مجلس ألصحاب الشأن،
يتألف من ممثلين لجماعات المجتمع المدني (الشركات ،والعمالة ،والقطاع الثالث)،

والخبراء .وسيقوم هذا المجلس ببحث القضية ،أو إعداد األوراق ،أو عقد جلسات استماع،
أو إجراء أنشطة أخرى قد تساعد األعضاء على تكوين وجهات نظرهم .وهذا سيساعد
على نقل النتائج المستخلصة إلى الوحدة االستراتيجية و المنتدى المهني .أما الخيار

الثاني فيتمثل في تشكيل مجلس أصغر ومستقل من الخبراء .سيتولى هذا المجلس
بحث القضية ونشر نتائجها المستخلصة ،التي ستتعاطى معها الوحدة االستراتيجية.
"مجلسا خارجيًا".
نشير إلى كلتا الهيئتين باعتبارهما
ً
سيتم توثيق نتائج هذه العملية في التقرير السنوي للوحدة االستراتيجية .سيتم
نشر األوراق والبحث األساسي علنًا ،فيما عدا الحاالت التي يكون فيها مصلحة ملحة
لإلبقاء عليها داخليًا لدى الحكومة.

حدد الخبراء الشيخوخة على أنها مجال من المجاالت ذات األولوية واإلجراءات
إذا َّ
المرغوبة ،فإن الوحدة االستراتيجية ،إلى جانب الوزارات والشركاء ذوي الصلة ،ستضع بدائل

استراتيجية لسياسات الشيخوخة ،وذلك استرشادًا بعملها المتواصل وتحت إشراف مدير

المجلس االقتصادي الوطني والمنتدى المهني .ستقيِّم الوحدة االستراتيجية قوة البدائل
فهما ألوجه القصور المحتملة .ومن المحتمل أن يتطلب هذا األمر
بشكل مبدئي وتضع
ً

قدم
العديد من عمليات التكرار قبل ظهور مجموعة من البدائل المرشحة القوية .ستُ َّ

هذه النتيجة ،بالتنسيق مع المنتدى المهني ،إلى منتدى االستراتيجية الوزارية بقيادة
رئيس الوزراء (المنتدى السياسي) في اجتماعه الدوري (خاصة في بداية فترة عمله) من
أجل إيالئه أولوية ضمن جدول أعمال الحكومة وخطط عملها .وستفضي موافقة المنتدى

السياسي إلى وضع خطة تفصيلية كجزء من جدول أعمال الحكومة االستراتيجي.

قد ينبثق جدول األعمال االستراتيجي من عملية تخطيط استراتيجية محددة

المدى وُضعت للخروج بخطة محددة المدى ،حسب تنسيق الوحدة االستراتيجية،
بمساعدة شركائها.
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ستتناول الوحدة االستراتيجية المعطيات المقدمة من الوزارات ،والمجلس

الخارجي ،وقسم الميزانية بوزارة المالية (وغيرها) من أجل وضع مسودة أولية لهذه

االستراتيجية ،وحصر نقاط الخالف ،وتقدير صافي التكاليف المتوقعة .ستقدم الوحدة

االستراتيجية ورقة المسودة األولية للموظفين إلى المنتدى المهني وستضع خطة عمل
مبدئية ،تسلط الضوء على القضايا والمشكالت الرئيسية.

سيوافق المنتدى المهني على القضايا والمشكالت الرئيسية وخطة العمل

المبدئية أو سيُجري تعديالت عليها .سيتم بعد ذلك إدراج هذه الخطة في خطة العمل

الرسمية للحكومة التي يطلَق عليها ،في بداية مدتها ،جدول األعمال االجتماعي
أيضا في تشكيل فرق عمل مخصصة (فرق لوضع
االقتصادي .سيبدأ المنتدى المهني
ً
خطط استراتيجية) من أجل القضايا المحددة ذات األولوية ،التي ستدير عملية التخطيط

التفصيلي وتنفيذ الخطة االستراتيجية وتنسيقهما .ستتألف هذه الفرق من موظفي
مكتب رئيس الوزراء ،وخبراء خارجيين ،وخبراء الوزارة ،الذين قد يتم تكليف بعضهم بمهام
في مكتب رئيس الوزراء بصورة مؤقتة.

سيكون فريق الخطة االستراتيجية الكيان الذي يقود الصياغة التفصيلية

للخطة االستراتيجية في جوانبها المحددة .وسيتولى ذلك بمساعدة وثيقة من الوحدة

االستراتيجية ،وموظفي مكتب رئيس الوزراء ،والمستشارين الخارجيين ،والوحدات الوزارية،

وخاصة موظفي وضع الميزانية في وزارة المالية وذلك من أجل تحديد نطاق اإليرادات
ً
ومصادرها .سيتكرر انعقاد المنتدى المهني مع موظفي فريق الخطة االستراتيجية
بغرض تنقيح الخطة االستراتيجية لعرضها على المنتدى السياسي.

يمكن ،عند هذه المرحلة ،أن يُطلب من المؤسسة الخارجية التي تمت مناقشتها

(سواء كان مجلس أصحاب الشأن أو مجلس الخبراء ،أيهما تم تشكيله)
في وقت سابق
ً

تقديم مراجعة للخطة وتقييمها .سيمثل المنتدى السياسي السلطة النهائية المنوطة

بمراجعة الخطة االستراتيجية التفصيلية والموافقة عليها ،وكذلك عرضها على مجلس
الوزراء بأكمله للحصول على الموافقة النهائية.

يضطلع فريق الخطة االستراتيجية ،خالل التنفيذ الفعلي للخطة ،بدور اإلدارة

والتنسيق األوليين ريثما تنتقل المسئولية مرة أخرى إلى وزارات معينة أو حتى نهاية
المدة ،أيهما يأتي أوالً .قد تُعيد الحكومات الالحقة بصورة شبه مؤكدة النظر في الخطة

تنقحها .ومع ذلك ،فسيتعين
االستراتيجية ،وقد تواصل تنفيذ الخطة أو تتوقف عنها ،أو قد ّ

عليهم نشر مبررات بشأن إجراءاتهم ومراجعاتهم.
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يمكن لفرق التقييم الخارجية المخصصة ،خالل مرحلة التنفيذ ،رصد النتائج

وتقييمها بمساعدة بنك إسرائيل والجهاز المركزي لإلحصاء .ستواصل الوحدة
االستراتيجية ،بالتزامن مع ذلك ،تنفيذ عمليتها طويلة المدى لرصد التأثيرات التي
تحدثها العوامل الرئيسية على المجتمع واالقتصاد ،وكذلك عملية النظر في العواقب
واستكشاف اآلفاق .سترتبط بعض هذه الممارسات ارتباطًا مباشرًا بالخطة االستراتيجية

الموضوعة حديثًا.
وعاما للعملية التي حددناها .ويعرض
يقدم الشكل  10.1خطًا زمنيًا تخطيطيًا
َّ
األدوار التي تؤديها الكيانات المختلفة المشاركة في التخطيط االستراتيجي ،فضال ً عن
درجات مشاركتها في مراحل مختلفة من العملية .يوضح العمود األول إطار العمل الذي

استخدمناه في هذه الدراسة لوصف عملية وضع منظور تحليلي استراتيجي وخطط
استراتيجية ،كما هو موضح في عملية المالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف التي
تمت مناقشتها في الفصل الثاني .يقدم الجزء العلوي األنشطة الالزمة للحفاظ على

منظور تحليلي استراتيجي يتسم باالستمرارية والتكرار .أما الجزء السفلي فيشمل
األنشطة األكثر ارتباطًا بأعمال محددة من القرار والتخطيط والتنفيذ ،كما هو موضح

في هذا القسم .ونحن نحدد لكل خطوة أي كيان من هذه الكيانات سيتولى القيادة ،وأي
منها سيتعاون بطريقة ما مع المؤسسة التي تتولى زمام القيادة .ومن الواضح ،أن هذا

التوصيف لن يجسد التفاعل الحقيقي كامال ً بين األنشطة أو بين الكيانات المؤسسية
المختلفة .ومع ذلك ،يمكن أن يكون الشكل  10.1بمثابة دليل لك ٍ
ل من العملية وتوزيع

الجهد في وضع منظورات تحليلية استراتيجية وخطط استراتيجية.

تضمين االستراتيجية في سياسات إسرائيل االجتماعية االقتصادية
يجب على إسرائيل أن تضمن تلبية مؤسساتها الحكومية وعملياتها الحكومية

الحتياجات مواطنيها في ظل التغير السريع للبيئات المحلية والعالمية ،شأنها في

ذلك شأن سائر الديموقراطيات الحديثة األخرى .ربما يكون هذا التحدي أكثر في إسرائيل
من غيرها نظرًا إلى الحداثة النسبية لجهازها الحكومي وسرعة تطوره وظروف وضعها

الجغرافي السياسي .قد يتطلب تحقيق التقدم االجتماعي االقتصادي المستمر في
المجال الداخلي إجراء تغييرات في المنهج الذي يعكس أوجه التعقيد ونطاقات الشك
التي تم عرض الوضع في إسرائيل من خاللها.
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الشكل 10.1
أدوار الهيئات الحكومية المشاركة في التخطيط االستراتيجي

 .1اﻟﻔﺤﺺ ،وﻓﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم،
وإدراج اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة:
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

 .2ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ا
ﻟﻤ
ﻨﺘ
ا ﺪى
اﻟ
ﻟﻤ
ﻨﺘﺪ ﺴﻴﺎ
وﺣ ى اﻟ ﺳﻲ
ﺪة اﻻ ﻤﻬ
ﻨﻲ
ﺳﺘﺮ
اﺗﻴ
ﺠﻴ
ﻓﺮﻳ
ﺔ )ا
ﻟﻤ
ﻖا
ﺠﻠ
ﻟ
ﺲا
ﺨ
ﻻﻗﺘ
اﻟﻮ ﻄﺔ
ﺼﺎ
دي
ﺣ
اﻻ
اﻟﻮ
ﺪة
ﻃﻨ
اﻻ ﺳﺘﺮ
ﻲ(
اﺗﻴ
اﻟ ﺳﺘ
ﺠ
ﺮ
ﻤ
ﻴﺔ
اﺗﻴ
)أ ﺠ
ﺻﺤ ﻠﺲ ﺠﻴ
ﺎ
ﺔا
ا
ب اﻟ ﻟﺨﺎر ﻟﻮز
ا رﻳ

ﺸ ﺟ
ﺔ
اﻟ
ﻲ
اﻟ ﻬﻴﺌﺔ ﺄن
ﻤ
واﻟ
ﺮﻛﺰ اﻟﺒ
ﺨ
ي ﻟ ﺤﺜﻴ
ﺒﺮا
ﻺﺣﺼﺎ ﺔ )ﺑﻨﻚ ء(
ء أو إ
وزا ﺳﺮاﺋ
رة ا ﻴﻞ
ﻟﻤﺎ أو ا
ﻟﻴﺔ( ﻟﺠ

اﻟﺨﻄﻮات

ﻬﺎز

ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
و ﻣﺮاﺣﻞ دورة
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
واﻟﺘﺼﺮف

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ:

ﻗﺎﺋﺪ

ﺷﺮﻳﻚ

 .3ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ووﺿﻊ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
 .1اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت.
 .2ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
)اﻟﻤﻜﺮرة(:
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
واﻟﺘﺼﺮف

 .3ﺟﻤﻊ إﺳﻬﺎﻣﺎت
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﺸﺄن واﻟﺨﺒﺮاء.
 .4ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
 .5ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﻄﺔ.

 .6اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.
 .7ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ.

 .8اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
RAND RR488-10.1

نحدد ،في هذه الدراسة والدراسات المرافقة لها (شاتز وآخرون )2015 ،إطار عمل

للمؤسسات والعمليات لمواجهة تحديات الوقوف على السياسات واإلجراءات قصيرة
المدى الالزمة من أجل منظور تحليلي طويل المدى يستند إلى األهداف التي حددتها

القيادة السياسية المنتخبة .وركزت هذه الدراسة على عرض نوع الجهد الذي سيميز
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عملية التفكير االستراتيجي طويلة المدى .وتتناغم هذه العملية مع استمرار عملية
المالحظة النشطة (خاصة بالنسبة لإلنذار االستراتيجي المبكر) والتوجيه من خالل وضع
تحليالت وبدائل استراتيجية.

ليس المقصود من هذه المناقشة التي عرضناها أن تكون بمثابة برنامج عمل يلزم

اتباعه في تطبيق كل التفاصيل .ولن تكون هذه الطريقة كافية لتطبيق منظور تحليلي
استراتيجي على مستوى جميع القضايا االجتماعية االقتصادية التي تسعى الحكومة
لمعالجتها .وبالفعل ،تضمن الديناميكيات ذات الصلة وجود توتّرات غير محسومة (وربما

غير قابلة للحل) .وفي الواقع ،ما سعينا نحوه هو تحفيز الخروج بأسلوب نهج ،أسلوب يجب
مالءمته مع الظروف الخاصة في إسرائيل كلما ظهرت .يتمثل المفهوم األساسي في

إمكانية وضرورة وضع خطط وسياسات رئيسية تقوم على منظور تحليلي استراتيجي
مستنير .وجميع ما عدا ذلك ينبع من هذا المسار إذا تم اتباعه على أنه ليس مجرد مسار
تكميلي للعملية الحكومية ،بل مقوِّم ضروري لتلك العملية.

ال تمثل النتيجة التي تنتج عن تطبيق منظور تحليلي استراتيجي على السياسات

مجرد خطة في شكل وثيقة يمكن أن تكون بمثابة األساس للتخطيط التشغيلي ودليل
أيضا عملية يمكن من خاللها حدوث التكامل
إرشادي لتطبيق السياسات .بل ستدعم
ً

على مستوى الوزارات والكشف عن المشكالت المحتملة وحلها .ستعرض هذه الدراسة

مقدمة عن وضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم والنتائج وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة
إلى إدخال تعديالت على الخطط والسياسات وتوقيت إجراء هذه التغييرات.

ولن يقضي هذا النهج على الخالفات السياسية األكيدة التي يمكن أن تظهر في

مجتمع غير متجانس كالمجتمع اإلسرائيلي .ولكنه سيتيح تركيزًا أكبر على القضايا التي
تواجهها إسرائيل عن طريق إنشاء أساس مشترك على نطاق أوسع لصياغة اإلجراءات

أيضا
أساسا أكبر لعمل عام متضافر ،بل يتيح
البديلة ومناقشتها .قد ال يوفر هذا فقط
ً
ً
للحكومة التواصل مع شعب إسرائيل بطريقة توفر فرصة أكبر لتبادل الرؤى واالهتمامات
وحشد التوافق في اآلراء.

الملحق A

المؤشرات المرشحة ضمن سجل األداء المتوازن

يقدم الجدول  A.1مجموعة من المؤشرات المرشحة المعتمدة على قياسات النتائج

االجتماعية االقتصادية في إسرائيل في جميع الحسابات األربعة الرئيسية التي تناولها

الفصل الثالث .وكما سبق ،هذا الفصل ُمعد لتقديم توضيح؛ هذا التوضيح ال يمكن
معتمدا أو كامال ً أو ليس بالضرورة اإلطار الوحيد الممكن .على سبيل المثال ،لقد
اعتباره
ً

ناقشنا نقاط الضعف بكل مقياس ُمقترح وبالمقاييس المماثلة المحددة المستخدمة
لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو لدى فهارس دولية أخرى ،ولكننا أغفلناها
هنا تسهيال ً للعرض .والغرض هنا هو تقديم مثال ملموس للمفاهيم التي نوقشت في

الفصلين الثالث والرابع.

الجدول A.1
المؤشرات المرشحة للنتائج االجتماعية االقتصادية لجميع الحسابات األربعة لسجل
األداء المتوازن
الهدف
تعزيز الرفاهية
االجتماعية
االقتصادية لألفراد

البعد

المقياس المثالي

الهوية

القياس المقترح

الدخل والثروة

توافر الوسائل المادية
لتحقيق أهداف
الحياة

S-1

المعدل
صافي الدخل المتاح
ّ
لألسرة لكل فرد

S-2

الدخل التقديري لألسرة
لكل فرد

S-3

معامل جيني

S-4

حصة السكان أسفل حد
الدخل المنخفض

S-5

متوسط حصة عجز الدخل
تحت خط الفقر

درجة المساواة في
الدخل
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الجدول —A.1يُتبع
الهدف

تعزيز الرفاهية
االجتماعية
االقتصادية لألفراد،
يُتبع

البعد

المقياس المثالي

الهوية

القياس المقترح

الدخل والثروة،
يُتبع

الثروة لتحمل
الصدمات وتحقيق
األهداف مع مرور
الوقت

S-6

صافي القيمة المالية لألسرة
لكل فرد

الوظائف

توفر الوظائف
بالتناسب مع
المهارات التي توفر
دخال ً كافيًا لتلبية
االحتياجات

S-7

معدل التوظيف

S-8

معدل البطالة على المدى
الطويل

S-9

العمل اإلجباري بدوام جزئي

S-10

الموظفون العاملون بعقود
مؤقتة

S-11

متوسط األرباح السنوية لكل
موظف

الحصول على سكن
مناسب

S-12

عدد الغرف لكل شخص

S-13

السكن بدون مرافق أساسية

الرضا عن السكن

S-14

القدرة على دفع
تكاليف السكن

الرضا عن السكن المبلغ
عنه ذاتيًا

S-15

الحالة فيما يتعلق
بالمرض

S-16

العمر المتوقع عند الميالد

S-17

الحالة الصحية المبلغ عنها
ذاتيًا

جودة الوظائف
المتاحة

اإلسكان

الحالة الصحية

الحالة فيما يتعلق
بالعافية

تكاليف السكن باعتبارها
حصة من الدخل المتاح
المعدل
ّ

S-18

القيود ذاتية التبليغ على
النشاط

S-19

ظهور الخرف والتدهور
المعرفي

S-20

معدالت الوزن الزائد والسمنة

المؤشرات المرشحة ضمن سجل األداء المتوازن
الجدول —A.1يُتبع
الهدف

تعزيز الرفاهية
االجتماعية
االقتصادية لألفراد،
يُتبع
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البعد

المقياس المثالي

الهوية

التوازن بين
الحياة والعمل

التوازن الزمني بين
العمل مدفوع األجر،
والتنقل ،وقضاء وقت
مع العائلة ،والترفيه،
والرعاية الشخصية

S-21

عمل الموظفين لساعات
طويلة للغاية

S-22

الوقت المخصص للترفيه
والرعاية الشخصية

S-23

متوسط زمن االرتحال اليومي

S-24

معدل توظيف النساء ممن
لديهن أطفال في سن
الدراسة اإللزامي

التعليم
والمهارات

التحصيل التعليمي

S-25

حصة األفراد في سن بين
عاما الحاصلين على
 25وً 64
شهادة أعلى من الثانوية

S-26

حصة األفراد في سن بين
عاما الحاصلين على
 25وً 34
تعليم جامعي

S-27

مهارات القراءة وفق برنامج
تقييم الطالب الدولي

S-28

االتجاهات في الدراسة
العالمية للرياضيات والعلوم،
مهارات الرياضيات والعلوم

القدرة على التعلم
مدى الحياة وتوفره

S-29

عاما
حصة األفراد ،من سن ً 25
فأكبر ،الذين اشتركوا في
تعليم إضافي يشمل مهارات
الحياة ،ومهارات العمل،
والثقافة العامة

التعليم المدني

S-30

االختبارات المستقلة للفهم
والوعي المدنيين

تنمية الطفولة
المبكرة

S-31

فهرس معايير تنمية الطفولة
المبكرة

المهارات المعرفية
للطالب

القياس المقترح
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تعزيز الرفاهية
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البعد

المقياس المثالي

الهوية

التعليم
والمهارات ،يُتبع

تنمية الطفولة
المبكرة ،يُتبع

S-32

حجم الفصل في مرحلتي
التعليم االبتدائي واإلعدادي

S-33

تسجيل الناخبين ونسبة
المقترعين

S-34

دراسة استقصائية للمساءلة
والمحاسبة

S-35

التشاور بشأن سن القوانين

S-36

الثقة في الحكومة والنظام
القضائي ووسائل اإلعالم

S-37

سيادة القانون

دعم الشبكة
االجتماعية

S-38

توافر المساعدة من خالل
المعارف االجتماعية واألسر

تكرار التواصل
االجتماعي

S-39

لقاء المعارف االجتماعية
والعائلة مرة واحدة على األقل
في األسبوع

رأس المال االجتماعي

S-40

حصة الذين يجيبون بأن أغلب
الناس يمكن الثقة بهم

جودة الماء والهواء

S-41

فحوص المعادن الذائبة
والكائنات الحية الدقيقة

S-42

تركيز PM10

آثار الصحة البيئية

S-43

العبء البيئي للمرض

الحدائق العامة
ومناطق االستجمام
الطبيعية

S-44

تيسر زيارة مناطق االستجمام

التجارب المتعلقة
بالجريمة

S-45

معدالت جرائم القتل
العالمية

S-46

وفيات األطفال بسبب
اإلهمال أو سوء المعاملة أو
االعتداء الجسدي

الحوكمة
والمشاركة
المدنية

مستوى مشاركة
المواطنين
في العملية
الديموقراطية
مستوى الثقة
في السياسات
العامة وشفافيتها
وفاعليتها

الروابط
االجتماعية
والثقافية

الجودة البيئية

األمان الشخصي

القياس المقترح

المؤشرات المرشحة ضمن سجل األداء المتوازن
الجدول —A.1يُتبع
الهدف
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البعد

المقياس المثالي

الهوية

تعزيز الرفاهية
االجتماعية
االقتصادية لألفراد،
يُتبع

األمان
الشخصي ،يُتبع

الخوف من الجريمة

S-47

المبلغ عنه ذاتيًا
اإليذاء ُ

اآلراء العامة
لألشخاص عن
حياتهم الخاصة

S-48

الرضا عن الحياة

الشعور الحالي
لألفراد بالرضا

S-49

الوضع المبلغ عنه ذاتيًا على
مقياس التوازن العاطفي

اقتصاد مستدام
ومتنام ٍ ومبتكر

النمو المستدام

االقتصاد المحلي

E-1

النمو الحقيقي إجمالي
الناتج المحلي للفرد

E-2

تكوين إجمالي رأس المال
الثابت كحصة من إجمالي
الناتج المحلي

E-3

االستثمار األجنبي المباشر

E-4

إنتاجية العمل

E-5

النمو الحقيقي لصادرات
البضائع والخدمات

E-6

رصيد الحساب الحالي

E-7

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
من اإلنتاج

E-8

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
وفق الطلب

E-9

كثافة فائض النيتروجين

E-10

استخالص الماء العذب

E-11

حصص الناتج الصناعي
حسب مستوى التكنولوجيا

E-12

حصة الصادرات المصنفة
على أنها تكنولوجيا عالية

الرفاهية الذاتية

التجارة الخارجية

االستدامة البيئية

االبتكار

البضائع والمنتجات
المبتكرة

القياس المقترح
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االبتكار ،يُتبع

نمو القدرة على
االبتكار

E-13

اإلنفاق المحلي اإلجمالي
على البحث والتطوير كحصة
من إجمالي الناتج المحلي

E-14

اإلنفاق التعليمي لكل طالب
كحصة متوسط نصيب الفرد
من إجمالي الناتج المحلي

االستقرار الكلي
والمال

األرصدة المالية
والنقدية

E-15

نمو مؤشر سعر المستهلك

E-16

العجز كحصة من إجمالي
الناتج المحلي

E-17

الدين العام كحصة من
إجمالي الناتج المحلي

E-18

معدل اإلعالة

E-19

حصة النفقات المدنية
األساسية في إجمالي اإلنفاق
الحكومي

الدين الدولي
والمدفوعات

E-20

االحتياطات الدولية كحصة
من الدين الخارجي قصير
المدى

األعباء التنظيمية
على أسواق المنتجات

E-21

تقييم سيطرة الدولة على
االقتصاد

E-22

تقييم الحواجز أمام الريادة في
األعمال

E-23

تقييم الحواجز أمام التجارة
واالستثمار

E-24

الفعالية التنظيمية

التنظيم
والمنافسة

القدرة على سن
القواعد وإنفاذها

المؤشرات المرشحة ضمن سجل األداء المتوازن
الجدول —A.1يُتبع
الهدف

الديموقراطية،
والحكومة الفاعلة،
والحصول على الفرص
الديموقراطية،
والحكومة الفاعلة،
والحصول على
الفرص ،يُتبع

البعد

المقياس المثالي

الهوية

المشاركة
السياسية

المشاركة في
العملية السياسية،
حسب المنطقة
والمجتمع

D-1

المشاركة المدنية وتدابير
الحوكمة (،)S-33–S-37
حسب المنطقة والمجتمع

األداء الحكومي

تصورات األفراد عن
كفاية الخدمات

D-2

أوقات انتظار الخدمة ،مثل
االنتقاالت من غرفة الطوارئ
إلى سرير بالمستشفى

D-3

الفعالية الحكومية

الكفاءة الحكومية

D-4

الكفاءة الحكومية

إدراك المواطنين
للفساد الحكومي

D-5

مكافحة الفساد

الحصول على
المعلومات بكفاءة

D-6

حصة األسر التي لديها أجهزة
كمبيوتر واتصال باإلنترنت،
حسب المنطقة والمجتمع

الوصول بكفاءة إلى
التعليم عالي الجودة،
حسب المنطقة
والمجتمع

D-7

فاعلية الحصول على
الوظائف التي تناسب
المهارات ،حسب
الجنس

D-8

فاعلية الحصول على
الوظائف التي تناسب
المهارات ،حسب
المنطقة والمجتمع

D-9

أوجه التباين في
جودة الحياة

التباين اإلقليمي
والمجتمعي في
مؤشرات سلسلة S
(مثل )S-48–S-49

D-10

الشراكة مع
المجتمعات
اليهودية

االنخراط في
مشروعات الشعب
اليهودي

J-1

المساواة في
الحصول على
التعليم

المساواة في
التوظيف

دور إسرائيل وسط
الشعب اليهودي
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القياس المقترح

الفجوة بين الجنسين في

األجور

حصة موازنة الحكومة
المحددة بالوجود والتعبير
اليهوديين
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الهدف

دور إسرائيل وسط
الشعب اليهودي ،يُتبع

البعد

المقياس المثالي

الهوية

القياس المقترح

الشراكة مع
المجتمعات
اليهودية ،يُتبع

االنخراط في
مشروعات الشعب
اليهودي ،يُتبع

J-2

إجراءات تقاسم األعباء مع
المجتمعات اليهودية األخرى

المشاركة مع
إسرائيل في
المجتمعات اليهودية
الخارجية

J-3

الزيارات السنوية إلى إسرائيل،
حسب الدولة

جاذبية إسرائيل
بالنسبة إلى األفراد
اليهود

J-4

الهجرة من الدول ذات معدل
الدخل المرتفع

ريادة إسرائيل في
الحفاظ على الموارد
الثقافية اليهودية
واإلضافة إليها

J-5

التواصل مع
األفراد اليهود

الثقافة والتعليم
اليهوديين

ملحوظة = CO2 :ثاني أكسيد الكربون.

 aمعامل جيني هو تمثيل إحصائي لتوزيع الدخل ويُستخدم عادة ً لإلشارة إلى عدم المساواة.

الملحق B

نتائج ُمختارة من ورشة عمل التنبؤ العكسي التي
عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) ،عام 2011
ُ

نقدم في هذا الملحق تقريرًا حول بعض األفكار الرئيسية التي انبثقت من ورشة عمل
التنبؤ العكسي .ونسلط الضوء في كل حالة على االستجابات التي كانت شائعة (التي
وأيضا تلك
وردت ،في هذه الحالة ،في تقريرين من تقارير مجموعة العمل) ضمن فرق العمل،
ً

االستجابات التي كانت تتسم بها مجموعة واحدة فقط.

"كيف صورت المقالة المأخوذة من جريدة االقتصاد الدولي (International
 )Economics Newspaperإسرائيل "الجديدة" خالل عام "2027؟

االستجابات الشائعة

المحلي
إجمالي الناتج
–النمو االقتصادي بإسرائيل ومتوسط نصيب الفرد من
ّ
ّ
–سد الفجوات في الدخل والفرص
– –نسبة الفقراء في المجتمع والحد من نسبة الفقر

– –دمج المواطنين في أساس المجتمع

وفقا لقياس مؤشرات السعادة ورفاهية األفراد ،حيث إن له
–رضا معظم المواطنينً ،
دورًا في مجموعة متنوعة من المؤشرات االقتصادية

– –التوظيف ،ويشمل ذلك إجراء المزيد من إدراج المجموعات المحيطية في الوقت الراهن
– –تكلفة المعيشة (قضاء سنوات قليلة في العمل لشراء شقة)

– –مزيج متوازن بين العمل والحياة ("ظروف حياة معقولة")
– –األمان الشخصي (مثل الجريمة والفساد)
– –الصحة والثقافة والبيئة

–ارتفاع نسبة التحصيل التعليمي واالنتشار الواسع له.
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عا
االستجابات األقل شيو ً

–مركز عالمي في مجاالت المعرفة والحوسبة والتقنية (مثل إضافة قيمة إلى
العالم ،ال تضاهيها أي ميزة مطلقة)

–"ومع ذلك ،ما تزال هناك جوانب لم يتم التوصل فيها إلى عالج ،مثل جانب العيش
بكرامة في مرحلة الشيخوخة وعالج آثارها النفسية".

–الديون القومية المعقولة

–صورة إسرائيل بين دول العالم

–ازدياد جاذبيتها كمكان مالئم للعيش
– –"الدولة المختارة من قِبَل الشعب اليهودي".

"ماذا حدث في السنوات المنصرمة لتحقيق ذلك بإسرائيل في
عام "2027؟
االستجابات الشائعة

–االستغالل والحماية على نحو أفضل لرأس المال البشري في النشاط االقتصادي

–توسيع نطاق قاعدة التعليم ،ويشمل ذلك المناهج الدراسية األساسية وتحسين
وضع المعلمين (ال يقتصر ذلك على تنمية رأس المال البشري بصورة أوسع نطا ًقا
أيضا)
فحسب ،بل توجيه مزيد من التركيز على المعرفة األساسية ً

–القضاء على عقبات البيروقراطية

– –إحداث تغييرات في العمليات البيروقراطية بين المؤسسات العامة والمواطنين
والشركات (ال يقتصر ذلك على تذليل العقبات فقط بل وضع خيارات كذلك)

–تعزيز القطاعات المختلفة التي كان بمقدورها تحقيق االزدهار

–إحداث تغيير ثقافي في طبيعة التفاعل االجتماعي والسياسي واالقتصادي.
عا
االستجابات األقل شيو ً

–التنسيق بين اإلدارات الحكومية والمؤسسات األكاديمية والسوق والقطاع الثالث

–إحداث تغيير ملموس في سوق العمل ("التحسين" على غرار نموذج السوق
"الدنماركي" من حيث المرونة واألمان ،كأن يكون أسهل في تسريح الموظفين
وأيسر في التعافي من البطالة)

نتائج ُمختارة من ورشة عمل التنبؤ العكسي في تشرين الثاني (نوفمبر)2011 ،
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–البنية التحتية

– –تحسين الحركة ،النقل العام

– –تشييد حضري فعلي لتعزيز نوعية الحياة بشكل فعال.

"ما العوامل األساسية التي كان وجودها ضروريًا لحدوث هذا
التغيير"؟
االستجابات الشائعة

–غرس الثقة المتبادلة بين جميع شرائح السكان وبين السكان والحكومة والقطاعات
–تنمية كل من روح التضامن والشعور بالمسؤولية الشخصية

–تسوية الخالف السائد في البيئة الجغرافية السياسية ،أي العملية السياسية
والشرعية الدولية

–تغيّر األولويات

– –نسبة أمن أقل ونسبة تعليم أكبر.

االستجابات االستثنائية

–رعاية رأس المال البشري المتمثل في األشخاص كبار السن (باستغالل زيادة
متوسط العمر المتوقع من أجل إيجاد سبل تمكِّ نهم من المشاركة)

–مثال شخصي على القادة.

الملحق C

إجراءات السياسات الممكنة لمسألة شيخوخة السكان

هج الميزانية
نُ ُ

المشافي والتدريب الطبي

–زيادة عدد أسرّة المشافي والمرافق المخصصة لخدمة كبار السن.
–بناء مشافي وأقسام جديدة للمسنين.

–تقديم حوافز كبيرة للتدريبات الداخلية والتوظيف داخل المجال الخاص بطب
الشيخوخة.

–زيادة عدد الممرضين على جميع أصعدة التدريب.

–إنشاء نموذج إلزامي في طب الشيخوخة ضمن البرامج الخاصة بمدرسة التمريض.
–تدشين مسارات تدريب لمعاوني الممرضين ،الذين ستكون مسؤولياتهم مطابقة
لمسؤوليات الممرضين الممارسين.

–وضع مسار مخصص ُمعد للممرضين العاملين في مجال طب الشيخوخة ،الذين
سيعملون بأقصى قدر من االستقاللية داخل المراكز الطبية الخاصة بالمسنين
وكذلك داخل المجتمع.

خدمات الرعاية المجتمعية

–التوسع في خدمات رعاية المسنين الحالية (مثل دعم المجتمعات) بهدف إيجاد
مصادر شاملة من المساعدة والمعلومات التي من شأنها تغطية االحتياجات

المتنوعة لفئة السكان من المسنين الذين ال تؤويهم المستشفيات بشكل
متكامل.

–تطوير قدرات االستجابة على مدار اليوم للمسنين ذوي الحاجات.
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–التوسع في الخدمات الصحية داخل المجتمع وتعزيزها :التوسع في الرعاية المنزلية
وتحسين الرعاية في جميع خدمات الرعاية األساسية.

–إنشاء مزيد من مراكز إعادة التأهيل داخل المجتمع.
الرعاية غير الرسمية

–تقديم حوافز اقتصادية لمقدمي الرعاية غير الرسميين (مثل التعويض نظير
خسارة الدخل وتوفير أجواء عمل تتسم بالمرونة داخل أماكن العمل).

المعاشات التقاعدية وتوفير العمالة

–زيادة معدل مشاركة القوى العاملة بين العمال كبار السن والتخلص من مثبطات
العمل من خالل توفير معاشات مناسبة وظروف عمل مجزية وربما تقديم إعانات

حكومية ألصحاب العمل من أجل كبار السن من العاملين.

–تقديم مكافآت مالية لمن بلغوا سن التقاعد المتأخر وفرض غرامات على التقاعد
المبكر.

وفقا للتغييرات في متوسط العمر المتوقع.
–تحديد سن التقاعد ً

–تعزيز الفرص التعليمية واكتساب المهارات داخل القطاعات العربية والحريدية
لزيادة إنتاجية العمال وتوسيع القاعدة من أجل دعم تكاليف رعاية المسنين.

الرعاية المنزلية

–تغيير اختبارات الدخل المؤهلة للحصول على الدعم العام الخاص بخدمات الرعايا
المنزلية ،وذلك عن طريق تطبيقها فقط لتحديد مستوي األهلية أو االستغناء عن
وفقا للحالة الوظيفية.
اختبارات الدخل وتحديد مستوى األهلية ً

التمويل

–إعادة فحص الموازنة بين التمويل العام والخاص لتمويل رعاية المسنين ،مع إيالء
اهتمام خاص باالتجاهات المستقبلية الممكنة.
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تحسين مستوى الكفاءة
–تعزيز بدائل دخول المستشفيات للمعالجة ،وتشجيع تطبيق الرعاية الصحية المنزلية.
–وضع خطة للتدريب على طب الشيخوخة ودمجه داخل أماكن اإلقامة الداخلية
والعائلية وأماكن اإلقامة الطبية في حاالت الطوارئ.

–وضع تعريف لدور مهني ُمحكم لجميع مقدمي الرعايا للمسنين .يجب أن يشتمل
إيجاد وتحديد خصائص المجال المهني هذا على تعريف ما يلي:

– –الدراسة والتدريب

– –التأهيل

– –الترخيص
– –التنفيذ

– –دراسة متقدمة وتدريب متابعة

– –التدابير الالزمة لمنع العبء الوظيفي.

–تحديد عملية متفق عليها لتقييم طب الشيخوخة باعتباره أداة أساسية
للتشخيص وتطوير خطة الرعاية المتعلقة باحتياجات كبار السن وعائالتهم.

–إيجاد خدمات أكثر مرونة وأكثر شمولية للمقيمين المسنين ذوي اإلعاقة (مثل
مراكز الرعاية النهارية).

–وضع خطة استراتيجية خاصة بإدارة وتوفير معلومات الصحة والرعاية.

توسيع نطاق قاعدة الدعم
–تغيير نهج أصحاب العمل تجاه كبار السن من العاملين.

– –وضع جدول أعمال للحيلولة دون التمييز على أساس السن ،واإلعالن عن مزايا
توظيف عمال كبار السن ،ونشر دراسات ذات صلة ومقاالت افتتاحية في العديد

من وسائل اإلعالم.

– –وضع تشريع يحظر التمييز ويسمح في الوقت ذاته بخفض رواتب كبار السن

قانونيًا.
–تحسين ظروف العمل لكبار السن من العاملين.

– –إعداد برامج تدريب لمهن معينة وريادة األعمال وتسهيل الحصول على وظائف
أخرى.
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– –تنظيم معارض عمل للباحثين عن وظائف ،وتعزيز ظروف عمل أفضل لتكون
مناسبة للسكان المسنين.

–تغيير التصور الشائع القائل بأن عدد الوظائف على صعيد االقتصاد ثابت (بمعنى
أن أي وظيفة يشغلها عامل مسن تحرم العامل الشاب من فرصة الحصول على
عمل).

–تخفيض تكلفة توظيف كبار السن.

–تبني أساليب من شأنها تمكين أرباب العمل من توفير مزيد من الوظائف المرنة من
حيث ساعات العمل والمسئولية التي تستلزمها كل وظيفة.

–تأسيس بنك سياسات يعمل على جمع الحلول لزيادة معدل مشاركة القوى العاملة
من المسنين بداية من الدول وحتى شتى أنحاء العالم.

–زيادة معدل مشاركة القوى العاملة داخل القطاعات السكانية التي شهدت
معدالت مشاركة منخفضة ،على سبيل المثال اإلناث العربيات والذكور األرثوذكس

من السكان.

تحسين النتائج
–إضافة فترة تدريب إلزامية مدتها شهر إلى التخصص التعليمي في الطب الباطني
والعائلي في مركز متخصص في طب الشيخوخة ،مشتملة ضمن عام اإلقامة
لكل طبيب حديث ،مع تكليف األطباء المقيمين التابعين للطب الباطني واألسري
باختيار تخصصات في مجال طب الشيخوخة.

–وضع سياسة خاصة باالهتمام الالزم إيالئه لالحتياجات الخاصة بأفراد األسرة
المسنين.

–زيادة الجهود المبذولة لتثقيف الجمهور بشأن رعاية المسنين.

–توعية األطباء بشأن مجموعة متنوعة من الخدمات المجتمعية المتاحة.

–تحسين حالة المسنين الصحية على المستوى المجتمعي عن طريق تعزيز
الوعي الصحي ومكافحة انتشار األمراض وإجراء تقييمات شاملة للمسنين داخل

المجتمع وتوفير إعادة التأهيل والرعاية الطبية ذات التوجيه المنزلي.

–تقديم تعليمات وافية إلى أفراد عائلة المسنين ،قبل تعيين مقدم الرعاية ،عن
المسؤوليات التي تقع على عاتق مقدم الرعاية لتقديم اإلشراف المناسب.
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–تعزيز تطوير التقنيات المتقدمة للشبكات والحوسبة وتطبيقها لمتابعة المسنين
داخل منازلهم وتمكينهم.

–اعتبار مقدمي الرعاية غير الرسميين أنفسهم كفئة سكانية معرضة للمخاطر
المعدة
الصحية ،والتعامل معهم من خالل خدمات العالج والتشخيص والوقاية
ّ
خصيصا لهذا الغرض.
ً

–تحديد الفرص القائمة من أجل توجيه أفراد العائلة ودعمهم ،مثل زيارة الممرضين.

–تعزيز البيئات الداعمة لحياة المسنين داخل المجتمع (مثل المجتمعات الداعمة
ومساكن اإليواء)

–توفير مجموعة أوسع نطا ًقا من فرص اإلسكان المجتمعي.
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