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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

 : ضمان اجتماعي حيوي آلسيا و الباسفيك
 الدور األساسي للضمان االجتماعي

 
ة                     ة الرعاي اعي وأنظم ضمان االجتم ة ال إن الرسالة التي تتضمنها التجارب الحديثة لدول آسيا والباسفيك تترآز حول حاجة أنظم

تزام                   .    الصحية اللتزام من جانب الدولة لضمان نجاحها      وع من االل ك الن ة ذل وارد المالي ة الم ق محدودي د تعي اك    .    وق ه، فهن وعلي
ة                           تقرار األسواق العالمي ى عدم اس ة عل ا الضغوطات المترتب ضرورة متزايدة لإلدارة األفضل للموارد والتي تزيد من الحاجة له

دافها مع         إضاءاتوآما يشير هذا العدد من .  والتغييرات السكانية  ، البد من أن تتكامل أنظمة الضمان االجتماعي في أدوارها وأه
 .أهداف التنمية الوطنية األوسع، سواء آان ذلك على مستوى آسيا والباسفيك أو غيرها

 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام للجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي 
 

  
 :الدولة والضمان االجتماعي والتنمية  

 
إن التحليل للتطور الناجح في عدد من اقتصاديات دول آسيا والباسفيك على        
و                        ى من النم ستويات األعل د أن الم ا يؤي د يطرح م مدار العقود األخيرة، ق
ة                   ادة التغطي شة وزي ستويات المعي بر لتحسين م سهولة أآ االقتصادي تقود ب

 .التأمينية لتشمل  نسبة أآبر من السكان
 

و                   ام في معدالت النم شكل ع  ومع ذلك، وبالرغم من التوجيهات الصحية ب
دالت الدخل               ي مع د أن التحسن ف ر يج إن من يتفّحص األم صادي، ف االقت
ة من                   سكان بعدال ة ال ستفيد آاف والضمان االجتماعي سيكون محدودًا ما لم ي
 .ثمار النمو االقتصادي مع ضرورة توسعة الشمول في الضمان االجتماعي

ر                   ا تقري تي يطرحه تنتاجات ال سية من االس وتعتبر هذه المشاهدة نتيجة رئي
 .الجمعية للضمان االجتماعي الحيوي لدول آسيا والباسفيك

 
صادي، يبقى دور             إذ أن التقرير يؤآد أنه، وبالرغم من أهمية التطور االقت
ضمان                          دخل أو ال ستوى ال ى م واء عل و س ق النم دًا لتحقي ام ج ة ه الدول

 .االجتماعي

 :فـــي هذا العــــدد
 

يلخص التطورات واالتجاهات  الحديثة في دول آسيا   -
 .والباسفيك

 .يّسلط الضوء على دور الدولة في توسعة الشمول    -
ة                 - ة التأميني د الحماي ة لم ود الوطني اقش الجه ين

 .والصحّية
يطرح التحديات الرئيسية في السياسات والتي تواجه         -

 .هيئات الضمان االجتماعي واإلقليم
ساعد                 - وة ت اعي آق ضمان االجتم ون ال ى آ د عل تؤآ

ي          ديات ف ع التح ل م تقرار والتعام ق االس ى تحقي عل
 .أوقات األزمات
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ومن النتائج الرئيسية األخرى التي يخرج بها التقرير هو تطور التوجهات   
ون      العامة نحو أنظمة الضمان االجتماعي وتحول تلك النظرة من مجرد ـآ
ار                  ن اآلـث د ـم ي الـح دور ـف ك اـل تلك األنظمة أدوات، بالرغم من ضرورة ذـل

اعي       .   السلبية  للمخاطر المحتملة   –فقد تحّول دور أنظمة الضمان االجتـم
ذي        –من دول الخليج العربي وحتى شرق آسيا     تباقي اـل ليأخذ اإلطار االـس

ي                      اعي ـف صادي واالجتـم و االقـت ق النـم سعي لتحقـي ي اـل يؤدي دورًا فعّـاًال ـف
فيك ذات             .   المجتمعات يا والباـس م آـس دول إقلـي سابقة ـل وبناًء على التجارب اـل

ذ دورًا                   ًا يأـخ اعي حالـي ضمان االجتـم دمًا، أصـبح اـل ثر تـق االقتصاديات األـآ
 .أوسعًا في تحقيق النمو على المستوى الوطني

 
 :تحدي توسعة الشمول

 
تتمــيز آســيا والباســفيك بتغــاير آبــير فــي طبيعــة نــوع أنظمــة الــضمان                       

ة     ة،             ( االجتماعي الوطنـي ار وطنـي ة، صـناديق اّدـخ ات اجتماعـي رامج تأميـن ـب
ة        ي        )  برامج مّمولة من الضريبة، برامج إلزامية مهنـي اير ـف ب التـغ ى جاـن إـل

 . المنافع المقدمة واتساع التغطية التأمينية
 

ي              شمول ـف عة اـل  وبالرغم من التطور الملحوظ في اإلقليم فيما يـخص توـس
ل                     ة لعـم اك حاـج زال هـن ه ال ـي دة، فإـن ظل البرامج الحالية أو البرامج الجدـي

ل     .    الكثير في العديد من الدول  ى دول الدـخ وينطبق ذلك بشكل خاص، عـل
ن                 ا بـي ط ـم ع فـق ث يتمـت سكان       10  –  5المتدني في اإلقليم حـي ن اـل ة ـم  بالمـئ

األمر ال         .  بتغطية الضمان االجتماعي  صحية، ـف ة اـل أما فيما يخص الرعاـي
فقــط مــن     %  20فالرعايــة الــصحية الكافيــة تغطــي حوالــي         .    يقــل أهميــة  

 . بليون نسمة4.1السكان لتطال 
 

ة                    د التغطـي ديثًا بـم دول ـح ن اـل د ـم وبالرغم من تلك األرقام، فقد قاـمت العدـي
ن                         ك العاملـي ي ذـل ا ـف ابقًا، بـم ة ـس ة آافـي ع بتغطـي م تتمـت تي ـل لشمول الفئات اـل

ـــاص     ـــسابهم الـخ ـــالمية     (لـح ـــران اإلـس ـــة إـي ـــال  )  األردن وجمهورـي و العـم
وســكان )  ســريالنكا واإلمــارات العربيــة المتحــدة    (المهــاجرين والمغــتربين    

قامت إصالحات ).    الصين  –جمهورية الصين الشعبية (  المناطق الريفية   
ـــا فــي ذلــك                ـــة الــسكان، بمـ ـــة لكافـ ـــر الحمايـــ ـــرى بالــسعي لتطـــويـ أخــ

سن     ديف ( آبـــار اـل و               ) .     الماـل يرة نـح اذ خطـوات آـب ّم اتـخ د ـت ل، فـق وبالمقاـب
تحقيــق تغطيــة الرعايــة الــصحية الــشاملة فــي آــل مــن الــصين وتايالنــد                    

 .والفلبين) آوريا ( وجمهورية آوريا 

ففي الحاالت سابقة الذآر، فقد سعت تلك الدول الستخدام األنظمة التعددية    
ة    .    ونماذج التمويل المختلط في سعيها لمد الرعاية الصحية    ن األهمـي وتكـم

وراء اســتخدام تلــك النمــاذج فــي حقيقــة أن احتياجــات الرعايــة الــصحية                  
ه                دخل إذ أـن ات اـل اختالف فـئ شدة ـب والتوقعات من الخدمة المقدمة تختـلف ـب
ليــس بمقــدور منهــج معيــن لتقــديم الرعايــة الــصحية أو تمويلهــا، إرضــاء                 

 .  المجتمع
 

روع              ة ـف إن التطور الذي قامت به الصين بتوسعة الشمول فيما يـخص آاـف
ر           ي التقرـي دول   (  الضمان االجتماعي، يستحق الوقوف عنده ـف ). انظـر الـج

 .وبالرغم من ذلك، فالصين ال تخلو من التحديات في سياستها المطبقة
ومــن بينهــا، تطويــر بــرامج ضــمان اجتمــاعي موحــدة قــادرة علــى تلبيــة                  

 .احتياجات القوى العاملة الداخلية المهاجرة والكبيرة بعدالة

 
 :الضمان االجتماعي يتعامل مع األزمة 

 
ة                  ار األزـم ة آلـث دًا نتيـج ًا وتعقـي أصبح موضوع توسعة الشمول أآثر إلحاـح

ة     ة االقتــصادية الحديـث سن الظـاهر فيمــا يخــص         .    العالمـي وبــالرغم مــن التـح
يوية ، إال أن                 صاديات اآلـس ي بـعض االقـت مستويات األنشطة االقتصادية ـف
األثــر يــصاب الــسكان بالنــسبة لفقــدانهم للوظــائف، وازديــاد حــاالت الفقــر              

تقرار   ضمان               .     وعدم االـس ا اـل تي يوفرـه ة اـل ة للحماـي ستمر الحاـج ه، ـت وعلـي
ن      .   االجتماعي ام لتأمـي وتماشيًا مع ذلك، نجد تطبيق آل من البحرين وفيتـن

سليم            ت اـل ي التوقـي ن    .    البطالة للعاملين بالقطاع الرسمي مناسبًا وـف ن بـي وـم
اإلجــراءات المناســبة األخــرى، هــو تخفيــض نــسب االشــتراك فــي تايالنــد             

 .وتبني العديد من الدول لتدابير إضافية للحد من الفقر
 

رة                    صورة مباـش صادية أصـابت ـب ة االقـت ار األزـم أن آـث ة ـب وتجدر المالحـظ
 .وبشدة العاملين في االقتصاد غير المنظم

وقبل حدوث األزمة، فقد سجلت القوى العاملة غير الرسمية في العديد من    
ن                ا بـي تراوح ـم ا ـي ط، ـم ن    %  80  –  40دول الدخل المنخفض والمتوـس ـم

إن عـــدم آفايـــة الـــضمان      .    إجمـــالي القـــوى العاملـــة، أغلبهـــا مـــن النـــساء        
ر          االجتماعي أو غيابه أصًال بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم، يعتـب

 .سبب آخر يحّتم بذل المزيد من الجهد لتوسعة الشمول
 

وإلــى يومنــا هــذا، فــإن آليــات السياســات االجتماعيــة للتجــاوب مــع األزمــة             
وبالتالي يشّكل هذا ضـغطًا   .    اعتمدت إلى حد آبير على التمويل الضريبي    

و                      دالت النـم ون مـع دما تـك ة، خاصـة عـن ي الميزانـي وارد ـف ى الـم متزايدًا عـل
علــى المــدى المتوســط متواضــعة وعنــدما تترتــب علــى بعــض الحكومــات            
ز                    يلة لتعزـي الي آوـس صادي والـم صحيح االقـت زم الـت ي ـح ل ـف التزامات تتمـث

شغيلية           .   االنتعاش االقتصادي  اءة الـت ع الكـف ة لرـف وبالتالي تتزايد هنا الحاـج
 .في تقديم تلك المنافع
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 :تغطية الضمان االجتماعي في الصين
 

 )Zhu)  2009 :المصدر

 إحصائيات هامة إلقليم آسيا والباسفيك
 

ى                      - د عل ا يزي يا والباسفيك م م آس ون   4.1يبلغ عدد سكان دول إقلي  بلي
 .من سكان العالم % 60نسمة، أي ما يتجاوز 

تعتبر جمهورية الصين الشعبية والهند أآثر دول العالم من حيث عدد          -
سكان،    ون و      1.3ال ي         1.2 بلي ى التوال سمة عل ون ن غ    .     بلي د بل وق

ادل      2009إجمالي عدد السكان لدى الدولتين  عام          ا يع من    %  37 م
 .سكان العالم

ددًا من                - ل ع الم واألق ولدى اإلقليم أيضًا بعض الدول األصغر في الع
ل عدد سكانها عن                     تي يق ك بعض الجزر ال حيث  السكان، بما في ذل

 . نسمة15.000
ام أو    60من سكان إقليم آسيا والباسفيك، يبلغ سنهم      %  10حوالي   -  ع

 .أآثر
فيك، يبلغون              %  25حوالي   - يا والباس م آس ًا أو    14من سكان إقلي  عام

 .أقل
ن                   - ا بي اعي م ضمان االجتم ة ال تراوح تغطي في دول آسيا والباسفيك، ت

ادل          OECDالتغطية الكلية في دول      ا يع دخل لتنخفض لم  المرتفعة ال
دول ذات الدخل       %  10 و 5ما بين    من أصحاب األجور في بعض ال

 .المنخفض
ة      5يتمتع شخص واحد فقط من بين آل      - ة صحية آافي  أشخاص بتغطي

 .في آسيا والباسفيك
من السكان في    % 10وفي بعض دول آسيا والباسفيك، يعيش حوالي   -

 .جوع وفقر مدقعين

2 

فرع الضمان 
 االجتماعي

 

 الرواتب التقاعدية

 الرعاية الصحية

 البطالة

 اصابات العمل

 األمومة

 2003التغطية عام 
 بالمليون

 

116 

189 

103 

46 

37 

 2008التغطية عام 
 بالمليون

 

165 

1.123 

124 

138 

93 

الزيادة في التغطية ما 
 2008 – 2003بين 
%)( 

 

42 

494 

20 

200 

151 



 الشيخوخة السكانية في آسيا والباسفيك
 

ات                سبة لمنظم الم، وبالن ي الع كانًا ف ثر س فيك األآ يا والباس م آس بر إقلي يعت
ة خاصة            ضايا الديموغرافي الضمان االجتماعي والرعاية الصحية، فإن الق

 .الشيخوخة السكانية، تمّثل تحديات حقيقة جدًا
 

ة                  ديم الحماي ل وتق ة تموي ومع ازدياد طول العمر، يتبلور التحدي حول آلي
ارهم              غ أعم ر     60االجتماعية للعدد الكبير جدًا والمتوقع لمن تبل ام فأآث  ع

الغين من العمر             (    سنين الب ك الم أآثر    80بما في ذل نة ف بيل    ).   س ى س فعل
ستين              ارهم ال المثال،ُ يتوقع أن يرتفع عدد سكان الصين الذين تتجاوز أعم

 مليون بحلول 342 إلى 2008 مليون شخص عام 166عامًا من حوالي    
م              .    2030عام   سكان ممن ه ع أن يصل عدد ال أما في الهند، فمن المتوق

 .2030 مليون شخص بحلول عام 180فوق سن الستين ما يفوق الـ 
 

تراليا،                  ثر تطورًا في آل من اس أما بالنسبة للدول ذات االقتصاديات األآ
ايوان           )  الصين(   وهونج آونج    نغافورة وت دا وس ا ونيوزيلن ان وآوري والياب

.   فأآثر قد تضاعفت    65، فإن النسبة المئوية لمن هم في سن الـ )الصين(  
د من                 نًا، فالب سكان األصغر س دول ذات  ال سبة لل تى بالن ك، وح ع ذل وم

 .زيادة المصادر من أجل توجيهها لكبار السن
 

ة                م التقليدي ل والقي اط العم ة وأنم ل العائلي ي الهياآ يرات ف شير التغي ت
رة                    ة مبتك ات عام ات لسياس ني آلي صوى لتب ة الق ى الحاج ضارية إل الح
ة               اعي والرعاي ضمان االجتم ات ال ة احتياج ة لمعالج ة ومتناغم ومتكامل

ان         .    الصحية للسكان المسنين   ر الياب وآمثال على اآلليات المطروحة، توف
بًا     .    وآوريا أنظمة تأمين عامة طويلة المدى    وقد ال يكون هذا المنهج مناس

رى          دول أخ سبة ل ديًا بالن و أن            .    أو مج ام ه التوقع الع رى، ف رة أخ وم
ة             وارد المالي ى الم سة للحصول عل ن المناف تزيد م سكانية س شيخوخة ال ال

 .المحدودة
 

 تمويل المنافع التقاعدية
 

ضمان                  سبة لسياسات ال دول، فبالن ا من ال في دول آسيا والباسفيك، آغيره
ترات أطول من سنوات                  ة لف افع آافي االجتماعي، تظهر الحاجة لتوفير من

 .التقاعد
 

ل                      ار الدخ ن االعتب ذ بعي ب أن تأخ افع، يج ة المن ف آفاي ة تعري إن مهم
ات                      ضًا النفق درس أي ا أن ت ن عليه صادر، ولك ع الم ن جمي دي م التقاع

 .المتوقعة بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية
يا والباسفيك             ولهذا السبب، ترّآز العديد من التطورات الحالية في دول آس
ا في          على أهمية االعتبار أوًال للتكامل بين آافة أنظمة المنافع التقاعدية بم
تراآات،                ى االش ة عل ة القائم ة اإللزامي ة والخاص برامج العام ك ال ذل
ة            ة اإللزامي ات المهني ضريبة والترتيب ن ال ة م ة الممول والرواتب التقاعدي

 .وبرامج التقاعد للخدمة المدنية
 

ج                ل إلصالحات البرام ر المحتم ار، األث ن االعتب ذ بعي ا ويجب األخ آم
ة             برامج التقاعدي ة ال شغيل آاف ل وت ى تموي ة عل ة العام شهد .    التقاعدي وت

ير من                    در آب ى ق شترآين عل انبين م التطورات الوطنية في هذا اإلطار ج
ة                    ة التقاعدي بر لألنظم " األهمية، أولهما هو التحرك نحو االستخدام األآ

بما في ذلك تلك القائمة على االشتراآات و الممولة من       "   (  متعددة الدعائم 
ر األداء        ) الضريبة واإللزامية و االختيارية   إلى جانب الترآيز على تطوي

 .االستثماري لصناديق االدخار التقاعدية
 

ضمان                واستنادًا للشواهد من دول آسيا والباسفيك فيما يخص التحديات لل
ة                ة الدولي ر الجمعي شير تقري ة، ي افع التقاعدي ل المن ة تموي ضل لكفاي األف

 -:للضمان االجتماعي للمجموعة التالية من القضايا والتحديات
 
  إن زيــــــــادة معــــــدل اإلعمار في آافة دول آسيا والباسفيــــــــــــك، -

ترات              شيخوخة ولف يتطلب المزيد من الموارد المالية لضمان تأدية منافع ال
 .أطول

ر                    - ة أآب وارد مالي ة لم ن الحاج ا بي ذر م وازن ح راء ت م إج يجب أن يت
ة               ادة آفاي شمول وزي عة ال ادي بتوس تي تن ة واألصوات ال برامج العامل لل

 .المنافع المقترحة
دول                      - د من ال ضريبة في العدي ة من ال افع الممول .  هناك دور متزايد للمن

ى آاهل برامج                        اق عل ام تخفيض اإلنف سح المجال أم تي تف تلك المنافع ال
ع    .    الضمان االجتماعي إلفساح المجال لإلنفاق في شيء آخر          د توزي وعن

د تصميمهما، أن تأخذ              المصادر المحدودة يجب على منافع الشيخوخة عن
بعين االعتبار آافة برامج الشيخوخة بما في ذلك، تلك المخصصة لعاملي        

 .القطاع العام
ة،                      - ة التأميني د الحماي ول وم ترات أط ة لف برامج التقاعدي ل ال إن تموي

ة الحصول           أخير إمكاني يتضمنان عدة آليات تجاوب محتملة، من ضمنها ت
اءة                    ع الكف ة و رف ترات االشتراآات الفّعال د ف دخرات وم على المنافع والم
د               ة و تحدي افع المّعرف خاء المن يد س تثمار وترش اءة االس ة وآف اإلداري
رة        أولويات لإلنفاق المالي و تكامل الدخل التقاعدي مع مصادر دخل مبتك

 .واختيارية
  
 

 :التحديات التشغيلية لمنظمات الضمان االجتماعي
 

سبة                  شمول بالن عة ال ل توس ة بتموي ديات المرتبط رح التح ب ط ى جان إل
رض                  صحية، يع ة ال اعي والرعاي ضمان االجتم ة ال ضمان ألنظم ال

 مجموعة من التحديات المرتبطة      االجتماعي الحيوي لدول آسيا والباسفيك    
 .بإدارة واستثمار وحاآمية أنظمة الضمان االجتماعي في اإلقليم

 
 :الكفاية وجودة المنافع والخدمات

ط                  رتبط فق ة ال ي افع المقدم ة المن ة ونوعي ي آفاي ورات ف ق التط إن تحقي
بالقيمة النقدية للدفعات المالية، ولكن له عالقة وطيدة أيضًا بتوقيت وتواتر  

 .وجودة المنافع والخدمات المقدمة
 

 :سياسات االستثمار واألداء
ستخدم برامج               تي ت فيك ال يا والباس م آس ي إقلي دول ف د من ال سبة للعدي بالن

ة          )آليًا أو جزئياً ( الضمان االجتماعي الممولة   اك حاجة ماسة لحماي ، فهن
ع                  ل المناف مان تموي ل ض ن أج ة م تثمارها بفعالي صندوق واس ول ال أص

دار من           .  المستقبلية المتوقعة  وال ت ك األم وبغض النظر، عّما إذا آانت تل
ة                 ل التنظيمي م وضع الهياآ ك يحّت ام أو خاص، إال أن ذل اع الع ل القط قب

 .والحاآمية المناسبة وإعادة التقييم المنتظم لها
 

 :الحاآمية واإلدارة
ى منظمات                    برامج، عل إلدارات وال ستمرة ل شرعية الم من أجل ضمان ال
ة                 ر آاف ستمر لتطوي سعي الم صحية ال ة ال اعي والرعاي ضمان االجتم ال
شرآاء            ة ال ع آاف صال م ات االت شغيلي وآلي ا الت الجوانب المرتبطة بأدائه

 .على أن يتم ذلك بفعالية وآفاءة....االستراتيجيين
 
 

 رسائل هامة تتعلق بالسياسات: نظرة للمستقبل
 

ستدامة          ا    .    على برامج الضمان االجتماعي أن تكون متاحة وم ا وعليه آم
ة                ًا ومنتج املة اجتماعي ات ش ول لمجتمع ي الوص ة ف ساهم بفعالي أن ت

صاديًا   ضمان             ...  اقت اهيمي لل ار المف ب اإلط ي قل ك العناصر ف ع تل إذ تق
 .االجتماعي الديناميكي للجمعية الدولية للضمان االجتماعي

ات               ورات والتوجه ار التط ن االعتب ذ بعي ع األخ اس، وم ذا األس ى ه وعل
ذا         الحديثة في دول آسيا والباسفيك، يمكن الخروج بأربع رسائل خاصة به

 .اإلقليم
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ًال            :  أوًال زًء مكم ا ج اعي باعتباره ضمان االجتم ة ال رة ألنظم د النظ تزاي
دول        ية لل صادية والسياس ع      .    لإلدارة االجتماعية واالقت ذلك، ُيتوق ونتيجة ل

اعي،                   ضمان االجتم ل ال ي تموي ة ف ه الدول ذي تؤدي دور ال د ال أن يتزاي ب
ه    راف علي ه واإلش ول         .    وإدارت سألة ح ى الم دول، تبق ع ال سبة لجمي وبالن

شكل مناسب من أجل                آيفية توفير المصدر وتخصيص الموارد المتاحة ب
 .إنجاز ذلك الدور

 
اعي مع                  :   ثانيًا ضمان االجتم برامج ال ال ل البد وأن يتكامل اإلصالح الفّع

ة      صعبة، ولكن        .    اإلصالحات العامة األوسع في الدول ك اإلصالحات ال تل
اد              ي إيج اعي ف ضمان االجتم ر ال ي تطوي رة ف ساعد التجارب المبتك د ت ق

ام   ق لألم دور                .    الطري يع ال ى توس ب أن يتماش ال، يج بيل المث ى س فعل
ى       ًا إل المرتبط بتوفير منافع الضمان االجتماعي الممولة من الضريبة، جنب
ر                      دابير تطوي ة وت ديم الخدمات العام رامج تق جنب مع اإلصالحات في ب

 .قاعدة مالية أآثر استدامة
 
ط            :  ثالثًا ية يجب أن يرتب إن إصالح مؤسسات الضمان االجتماعي األساس

ا                    تي يؤديه ة ال دعيم ودمج األدوار التكميلي ر وت ة لتطوي مع الجهود الرامي
ام          ممثلون شرعيون آخرون في الحماية االجتماعية في آل من القطاع الع

ق  .  والخاص و الخاص غير الربحي  وعلى هذا األساس، من الممكن تحقي
مستويات أفضل من الحماية االجتماعية، حتى بالنسبة للفئات التي يصعب      

 .الوصول إليها من السكان

ًا              :   رابعًا ة جميع يدة واإلدارة الفّعال ة الرش ية والحاآمي تغيير اإلدارة السياس
ة األداء               اعي مرتفع مان اجتم ات ض ر منظم ي تطوي ة ف ر هام عناص

ضمان االجتماعي         .     ومستدامة ففي الوقت الذي تستطيع خالله منظمات ال
ذي       المساهمة بفعالية في تطوير أدائها، تضمن السلطة على المستوى التنفي

ة       ية الهام دها اإلرادة السياس ي            .    وح دًا ف ة ج شواهد هام ك ال بر تل وتعت
ة                 دم الحماي تي تق شرعية ال راف ال ة األط صحي لكاف سليم وال شغيل ال الت

 .االجتماعية
 

ان                                ـ حو ضم دم ن ق ت د من ال ـ زيـ ـ ـ م ق ال وآما يخلص التقرير، فإن تحقي
اء            اجتماعـي حيوي في آسيا والباسفيك يتطلب تكاثف جهــود آافــة الشرآ
حددة                 ة وم ـ دامـ ت االستراتيجيين للتعــاون بطريقـة منسقة لتنفيذ برامج مس
ة                  اي رع اعي وال م السياق ومصممة الحتياجات السكان من الضمان االجت

وال يقل شأنًا عن ذلك أهمية تكامل تلك السياسات والبرامج مع        .     الصحية
 .أهداف التنمية الوطنية األوسع

 
 

 
 

  المصادر
 :الضمان االجتماعي الحيوي لدول آسيا والباسفيك 2009اإليسا 
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اعي           ضمان االجتم ة لل ة الدولي سا(  الجمعي ة     )إي ي المنظم  ه
ضمان اإلجتماعي                 االت ال دة في جمع إدارات ووآ الدولية الرائ

ًا اد             .  مع صح واإلرش وث والن ات والبح ة المعلوم ر الجمعي توّف
ة                  ات وأنظم م سياس اء ودع ل بن ن أج ضاء م ات لألع والملتقي

 .الضمان االجتماعي الحيوية حول العالم
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