
10 

 

 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 التجاوب مع األزمة:أنظمة الضمان االجتماعي
 

اد في                 .   تاثرت انظمة الضمان االجتماعي سلبيَا باألزمة المالية واالقتصادية الحالّية         ح راجع ال ت تراجعت  المحافظ المالية نتيجة ال
اد             . األسواق واألداء االستثماري السلبي    ه ازدي آما و أّدى ارتفاع حاالت البطالة لتراجع العائدات من االشتراآات ، وفي الوقت ذات

ة                    .   االنفاق على المنافع   ألزم تصدي ل ل ة ل وي ي ح إذ .   ومع ذلك، ارتأت العديد من الحكومات في أنظمة الضمان االجتماعي األداة ال
ز                                           زي ع ج وت روي حو دعم وت حوار ن عززة  ال ة م لفتت التحديات المرافقة لتلك  األزمة األنظار إلى مواقع  القّوة في تلك األنظم

ق      إضاءاتوبناءَا على الشواهد الحديثة، يطرح هذا العدد من      .   الضمان االجتماعي حول العالم      سي ن ت  الحاجة للتصميم األفضل وال
ات                        . ما بين أنظمة الضمان االجتماعي       حدي ت ر مع ال ب ة أآ ي ال ع عالوة على التعاون الوطني والعالمي الواسع النطاق لإلستجابة بف

 .االجتماعية واالقتصادية التي تظهر في أوقات األزمة وما بعدها
 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام للجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي 
 
  

 أثر األزمة على تمويل الضمان االجتماعي  

 
ع األدوار                    وزي ادة ت ة إلع ي على المدى األبعد، قد تقود األزمة العالمية الحال

ة                ي وطن اعي ال م ان االجت ى      .   وإطار عمل العديد من انظمة الضم ا عل وأّم
المدى األقصر، على اي حال، فيبقى التحدي الذي يقف في وجه العديد من               

ي            ال م د أظهرت      .   أنظمة الضمان االجتماعي هو الحفاظ على التوازن ال وق
ة            دراسة مسحية  حديثة للجمعية الدولية للضمان االجتماعي حول أثر األزم
د من                 دي ع ل ي ل ب ل على صناديق الضمان االجتماعي، األداء االستثماري الس

ة                  . تلك الصناديق  ي اع دول الصن ج في ال ائ ت ن لت       .   وترآزت تلك ال ّث د م وق
الخسارة بالنسبة للبعض ما يعادل الدخل  االستثماري لفترة خمس سنوات ،            

 . من صافي قيمة األصول للصندوق% 25او حوالي 

 : هذا العــــدد

 
ان                   - ل الضم وي م ى ت ل ة ع ر األزم ّخص أث ل ي

 االجتماعي
 
يقّدم تقريرَا عن بعض التجارب الوطنية لتجاوب         -

 أنظمة الضمان االجتماعي مع األزمة
 
ق               - ادي ا صن ه يفّصل بعض التحديات التي تواجه

 التقاعد
 
ان                     - م ة الض م ظ وح ألن ن م م دور ال درس ال ي
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اري  "ومع تحّول أزمة     سية،           "  الرهن العـق صادية رئـي ة اقـت ة عالمـي ى أزـم إـل
ة       .  ارتفعت معدالت البطالة في العديد من الدول   ّدر منظـم الم، تـق وحول الـع

ة ل               دالت البطاـل ة وصـول مـع ة       239العمل الدولية إمكانـي ي نهاـي ون ـف  ملـي
ي         2009عام   صل لحواـل ادة ـت ام         59، بزـي ذ ـع ون مـن سبة  .  2007ملـي وبالـن

ة                    دالت البطاـل اع مـع د أّدى ارتـف اعي، فـق ضمان االجتـم ة اـل للعديد من أنظـم
 .لتراجع أعداد المشترآين وبزوغ مطالبات جديدة للمنافع التأمينية

 
هنــاك تحــديات ماليــة إضــافية تواجــه الــضمان االجتمــاعي علــى المــدى                   

صير والمتوســط   ارات مثــل دعــم              .  الـق إن بعــض الخـي ال، ـف ى ســبيل المـث فعـل
المنــافع النقديــة للمــستفيدين أو تجميــد أو تخفيــض معــدالت االشــتراآات                 
م                 ستهلك ودـع اق الـم ز إنـف ل تعزـي لبعض األعمال آإجراءات ممكنة من اـج
النــشاط االقتــصادي، قــد تقــود أيــضَا إلختــالل التــوازن المــالي فــي برامــج              

راءات،                .   الضمان االجتماعي  ك االـج ؤدي تـل ن أن ـت ّوف ـم اك تـخ ن هـن ولـك
ى            م عـل آجزء من حزم اإلصالح األوسع، إلى عبء مالي إضافي شبه داـئ

ولكـــن يبقـــى األمـــل بـــأن يـــستقر االقتـــصاد         .  آاهـــل الـــضمان االجتمـــاعي   
سبة        .   ويتعافى، عاجَال وليس آجالَ    يرة بالـن وبالتأآيد، تتبلور  المخاطرة الكـب

للــضمان االجتمــاعي فــي حــدوث عجــز تــشغيلي يحّــد مــن ســخاء المنافــع                
وفــي ذلــك اإلطــار، ســتزيد الــشيخوخة           .    المقدمــة فــي الــسنوات القادمــة       

 .السكانية األمر تعقيدَا
 

 تمويل الرواتب التقاعدية
 

ي                سبق ـف ل الـم و التموـي دول نـح منذ التسعينات، زاد التوجه لدى عدد من اـل
م     2008وفي عام   .     أنظمة الضمان االجتماعي الوطنية لديهم     ، تقلّـصت قـي

دي                      دخل التقاـع ذلك اـل ددَة ـب صناديق، مـه ن اـل د ـم ي العدـي افظ ـف أصول المـح
 .المستقبلي للعديد من األفراد

 
اش                    ة انتـع اعي بداـي ضمان االجتـم ول صـناديق اـل ة ـح ات الحديـث تشير البياـن

ي              .   بعض تلك الصناديق   ة ـف د االيجابـي أن العواـئ ّرر ـب ولكن ال بد من أن نـك
يرة                     سارات الكـب ن الـخ المتها ـم صناديق وـس اة اـل ني معاـف ن ال يـع فصل معـي

 . 2008التي تعرضت لها خالل عام 
 

ستوى       دول،      .  ولكن لم تكن خسارة جميع الصناديق بنفس الـم ي بـعض اـل فـف
اً              ل خطـورة وتقّلـب ا أـق تثمارية أنـه ى  .  أثبتت اإلستراتيجيات المالية االـس وعـل

األخــص بالنــسبة لإلســتراتيجيات الــتي ترآّــز علــى أدوات الــدخل الثابــت               
ل                      تثمارية أـق د اـس دل عواـئ ؤدي لمـع د ـت ا ـق ن أنـه الرغم ـم ى  .  المحلية ، ـب فعـل

د              د عواـئ سبيل المثال، سجلت صناديق التقاعد في آل من المكسيك وتايالـن
 .2008على التوالي خالل عام  9.40 و 7.46استثمارية وصلت ل 

 
سبية           سارة ـن ولنأخد الدنمارك آمثاًال آخر، حيث سجلت إحدى الصناديق ـخ

وقــد صــّرح نفــس     %.    3.2- بلغــت    2008ضــئيلة فــي اســتثماراتها عــام        
ام                     ن ـع صل األول ـم الل الـف ة ـخ ة ايجابـي ّجل نتيـج  2009الصندوق بأنه ـس

 %.3بلغت 
 

بــالرغم مــن النهــج االســتثماري الــدنمارآي المعــروف بــااللتزام بقواعــد                 
 :الحاآمية والقدرات، إال أن هناك ثالثة أمور جديرة بالمالحظة

ات               - ن االلتزاـم وط  ـم الل التـح التحّوط من المخاطر عديمة الفائدة من ـخ
 .في محافظ منفصلة

اإلدارة النــشطة  للمحفظــة االســثمارية  مــع التنويــع وإعــادة التوزيــع                       -
 .الشديد للمحافظ االستثمارية

ر                    - م أث تطبيق سيناريوهات مخاطرة عالية من اجل فحص هشاشة النظام لتقيي
 . األزمة وبالتالي الحد من الخسائر المتوقعة

 

 

هم                    ة األـس ي قيـم اد ـف وبالرغم من مؤشرات التحّسن، فقد أّدى  التقـلص الـح
عــام %  23الــتي وصــل معــدل االنخفــاض فيهــا            -فــي الــدول  الــصناعية     

و سياســة الــتراجع الحــاد فــي معــدالت الفائــدة، إلــى زيــادة عــدم                    -2008
ون أن            االستقرار المالي لدى المتقاعدين الحاليين والمستقبليين الذين يتوقـع
ر                  زء األآـب ير الـج د الخاصـة لتوـف يعتمدوا بصورة آبيرة على خطط التقاـع

ن      . من دخلهم التقاعدي   ى ـم وبالرغم من قيام بعض الدول بضمان حد أدـن
اطرة           ة المـخ الرواتب التقاعدية، إال أن ذلك خلق نوع من القلق حيال درـج

 .التي يتحملها األفراد في األنظمة الخاصة
 

واســتجابة للمــشاآل الــتي تواجههــا األنظمــة الخاصــة،  اصــبحت بعــض                  
ضل،               افع أـف ديم مـن األنظمة التقاعدية العامة تتعرض للضغوط السياسية لتـق
ة         مع أن تلك ألنظمة تتعرض ايضًا لتحديات مالية متزايدة نابعة من األزـم

 .والشيخوخة السكانية
 

 تطوير تصميم نظام الضمان االجتماعي
 

اعي               ضمان االجتـم ة اـل ن أنظـم . لقد اختبرت األزمة الحالية تمويل العديد ـم
ر            ومع ذلك، فإن تحليل آثار األزمة قد أّدى للخروج بست مؤشرات لتطوـي

 :فاألزمة قد. تصميم نظام الضمان االجتماعي
آــشفت بعــض نقــاط القــوة والــضعف فــي الــبرامج التقاعديــة المختلفــة،                - 

ع                ل المناـف ي تموـي دون ـف ذين يعتـم ك اـل خاصة التحديات التي تواجه اولـئ
 .الكافية على توقع العوائد العالية من استثمارات السوق المالي

راد                      - ن األـف ا بـي اطر ـم شارآة المـخ ي ـم وازن المناـسب ـف أآدت الحاجة للـت
ـــد اســـتحقاقها                 ـــافع عن ـــا بيـــن أنظمـــة دفـــع المن ـــة وم ) PAYG(والدول

 .واألنظمة الممولة تمويًال آليًا
خلقــت التــساؤل حــول مكونــات توزيــع األصــول المناســب عنــد اســتثمار             -

 . صناديق الضمان االجتماعي
ث                    - ة بحـي ة االجتماعـي برامج الحماـي سبق ـل صميم الـم ة الـت أآدت على أهمـي

 .تمتلك القدرة  على التفاعل بمرونة وسرعة مع سيناريوهات األزمة
ـــات                 - ـــراف والسياـس ـــم واإلـش ـــاءة  التنظـي ـــة وآـف ـــة لكفاـي ـــررت الحاـج ـآ

 .االستثمارية
دول              - ن اـل د ـم أظهرت  عدم آفاية التأمين ضد البطالة أو غيابه في العدـي

 .  النامية
 

 دور الضمان االجتماعي في خطط االصالح الوطنية
 

بــالرغم مــن  إضــعاف األزمــة الماليــة للمرآــز المــالي للعديــد مــن برامــج                 
الــضمان االجتمــاعي، فقــد أظهــرت الــدور الحــساس الــذي تلعبــه أنظمــة                  

سبة                 ة بالـن أداة ممكـن دخل أو ـآ الضمان االجتماعي، سواء آآلية إلستبدال اـل
د      .  للسياسات التي تسعى للتجاوب مع التراجع االقتصادي       عيها للـح ي ـس وـف

ن                   أتي ـم دخل المـت ستويات اـل اض ـم من آثار تزايد معدالت البطالة ، وانخـف
الحــواالت الخارجيــة وارتفــاع معــدالت الفقــر، أدرآــت الــدول واســتغلت               

ع              ى  الوصـول للجمـي . إمكانات مؤسسات الضمان االجتماعي  وقدرتها عـل
وبــشكل خــاص، يتــضمن ذلــك القــدرة علــى الوصــول لألســر، مــن خــالل                
ات          المكاتب المحلية، والقدرة على ايصال الموارد المالية بسرعة لمجموـع

 .سكانية متنوعة، سواء بالنسبة لألشد حاجة أو العاطلين عن العمل
 

ق الوظـائف،                     م خـل ي ودـع ب الكـل ز الطـل ة لحـف ود لمبذوـل وعالوة على الجـه
ل             د الدـخ أداة لتمهـي اعي  ـآ يدرك صناع القرار دور أنظمة الضمان االجتـم

 .الفردي والعائلي
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ل                       ت طوـي ب وـق تي تتطـل ة واـل ة العاـم ة التحتـي ي البنـي تثمارات ـف ًا لإلـس خالـف
ود               ا يـع از مـم سرعة اإلنـج ة ـب للتخطيط والتنفيذ، تتميز منافع الدفعات النقدـي
بــالنفع علــى ذوي اإلحتياجــات الهامــة المباشــرة واحتياجــات االســتهالك                

  .المنزلي المستمرة
 

الل                 ن ـخ ار ـم ات لالبتـك وفي عدد من الدول،  دفعت األزمة صناع السياـس
استخدام أنظمة الضمان االجتماعي لتحقيق أهداف في السياسات تجاوزت     

 . إطار العمل التقليدي لها الذي آان قائمًا قبل حدوث األزمة
 

تّم رصد مجموعة واسعة  من السياسات التي تبّنتها أنظمة الضمان                            
 1ندرج لكم في الصندوق رقم          .  االجتماعي للتجاوب مع األزمة الحالّية       

عددًا من تلك السياسات  ، والتي تّم عرضها خالل الورشة التي نّظمتها                    
الضمان  حول               2009الجمعية الدولية للضمان االجتماعي عام                       

 .التحديات واالستجابة لها: االجتماعي في أوقات األزمات
 

وعند تصميم سياسات التعامل مع األزمة، خشيت  العديد من الدول أن                    
تكون قد أدت تلك السياسات، عن غير قصد، ألعراض جانبية دائمة                          

هل أّدت لتشجيع      .  غير مرغوب بها ، في سعيها للتعامل مع األزمة                     
العاطلين عن العمل بالبقاء على حالهم؟ أو التقاعد مبكرًا مع الحصول                      
على آامل المنافع التقاعدية؟ هل شّجعت األزمة المنشآت على تسريح                    
العاملين الذين قد يصبحوا مستحقين لمنافع التقاعد والعجز؟ هل ستؤدي                
لتفاقم الضعف المالي طويل األمد في أنظمة الضمان االجتماعي المهددة              
أصًال بمخاطر الشيخوخة السكانية؟ ونتيجة لذلك، قامت بعض الدول،                    
آأستراليا والبرتغال بهيكلة آليات استباقية  للتعامل مع األزمة لتجنب خلق           

 .       مجموعة دائمة  من العاطلين عن العمل واألشخاص غير النشطين

أمين ضـد                  د والـت ة التقاـع ة تـحت أنظـم بالنسبة للدول حيث محدودية التغطـي
البطالــة، بّينــت األزمــة أهميــة تــامين مثــل تلــك المنــافع الخاصــة بالــضمان             
ل                      امين الدـخ صادية وـت صدمات االقـت ر اـل ن أـث د ـم ل الـح ن أـج االجتماعي ـم

سية إلطـار                   .   لألسر ن األدوار الرئـي ير ـم شكل آـب امالن ـب ذان الـع بر ـه ويعـت
وم  الــضمان االجتمــاعي الــديناميكي الــذي تنــادي بــه الجمعيــة الدوليــة              مفـه

وعلــى نطــاق واســع، يــسعى اإلطــار الديناميكــي             .    للــضمان االجتمــاعي   
لتعزيــز أنظمــة الــضمان االجتمــاعي الــتي توفــر الحمايــة وتــشجع الوقايــة              

ل           وق العـم ى ـس ل  .  وتدعم بشكل استباقي إعادة التأهيل وإعادة الدخول إـل ـآ
ة                   ة اإلجتماعـي ر التغطـي ات توـف ول لمجتمـع ي التـح ساهم ـف ذلك يتم بطريقة ـت

 .  ومنتجة اقتصاديا
 

 ُملخص
 

ول         بالرجوع إلى األشهر السابقة، يمكن استخدام بعض الدروس الُمهمّـة ـح
 :دور أنظمة الضمان اإلجتماعي آعامل رئيسي في إدارة األزمة

 
ــة                      - ــي إدارة األزـم ــًا ـف ــاعي دورًا حيوـي ــضمان اإلجتـم ــة اـل ــب أنطـم تلـع

ة     (  ن األزـم ات           )   إستراتيجيات الخروج ـم ير بـعض السياـس الل توـف ن ـخ ـم
ي            ب الُكـل ز الطـل التي من شأنها أن تعيد إنعاش اإلقتصاد  من خالل تعزـي

اعي        سيج اإلجتـم ضل للـن ر            .   والضمان األـف ة توفـي ك أهمـي ن ذـل ل ـع وال يـق
 .الحماية الكافية للسكان األشد ضعفًا وفقرًا

وق     - يجب أن تتماشى سياسات الضمان اإلجتماعي يدًا بيد مع سياسات ـس
ل                       اد طوـي ؤدي لالعتـم ل وال ـت زات العـم ى محـف ر عـل ث ال تؤـث العمل بحـي

 .األمد على منافع الضمان اإلجتماعي
أدت الخــسائر الماليـــة إلـــى إضـــعاف القــدرة الماليـــة ألنظمـــة الـــضمان                 -

اإلجتمــاعي العامــة واألنظمــة التقاعديــة الخاصــة فــي مواجهــة التحــديات           
ك      المستقبلية مما عّرض الحكومات مبدئيًا لمخاطر مالية جديدة خاصة تـل

 وعليه ال بد مـــــــــن  . التي تتعلق بضمان شبكة حماية إجتماعية رئيسية
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  مجموعة منتقاة من االستجابات الوطنية للتعامل مع األزمة المالية
 

وعّززت من البرامج        .  آما وخلقت حوافز إضافية لتشغيل الشباب                  
إلى جانب تقديم منح إضافية للمستفيدين          .  لمساعدة العاطلين عن العمل        

 .من المعونة العائلية
 

قامت بزيادة الموارد المخصصة لخدمات تشغيل العاطلين عن              :  السويد
وزادت من التعويضات    ).    اإلعداد والتدريب وتطوير المهارات    (  العمل  

الممنوحة ألصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العاطلين عن العمل                      
لديهم  لفترة تتجاوز السنة، إلى جانب التخفيف من شروط استحقاق                           

 .التامين ضد البطالة
 

 2009ينص قانون االنتعاش وإعادة االستثمار لعام             :  الواليات المتحدة  
 دوالر أمريكي لمرة واحدة  لألشخاص الذين آانوا           250على تقديم مبلغ     

مستحقين لمنافع الضمان االجتماعي  وتامين الدخل التكميلي  في أي من               
 500آما وتّم تخصيص       .  2009 ويناير     2008األشهر ما بين نوفمبر         

مليون دوالر أمريكي من حزمة اإلصالح االقتصادي للتصدي ألي أعباء          
 . إضافية ناتجة عن األزمة

 

ري         :   اإلتحاد الروسي  ـه د الـش تعهدت الحكومة بزيادة معدل  الراتب التقاـع
ة      43.7آما وخصصت .  2009عام   ي  .   بليون روبيل إلستقرار العماـل وـف

واّتخاذ بـعض   %   50المقابل ، تّم رفع الحد األقصى لمنفعة البطالة بمعدل          
اد                    ـج ي إـي ن  ـف ـي اإلجراءات  لتطوير التنافسية في صفوف العمال المسّرـح

 . فرص عمل

3 

 
لقد عزّزت الحماية االجتماعية من خالل التسهيل األآبر                        :  أستراليا

للحصول على الدفعات السنوية واإلسكان االجتماعي وصندوق الوظائف،    
من أجل التعامل مع اإلعالة طويلة المدى وتوفير برامج للمهارات للعمال            
المسّرحين والمتدربين، إلى جانب  تقديم المساعدة المباشرة للعاملين                       

 .  الفائضين عن الحاجة
 

تّم تقديم منافع البطالة للقطاعات المتأثرة بشكل آبير باألزمة،                :البرازيل
آما تّم اإلسراع      .  و تغيير قواعد التسريح وتدريب العمال المسّرحين                

و زيادة    .  بتعديل الحد األدنى لألجر و مؤشر األسعار االستهالآية                       
لى جانب زيادة وصول        إ     Bolsa Familiaالدفعات تحت برنامج        

المنتفعين لالئتمان المصرفي وزيادة عدد مكاتب الضمان االجتماعي                     
 .  المحلية

 

قدّمت تمويل إضافي لبرنامج تدريبي طويل األمد لرفع مهارات                  :  آندا
آما .    العاملين، بمن فيهم أولئك غير المشمولين عادًة تحت تأمين العمالة            
قامت .  وزادت مدة االنتفاع من منافع البطالة واتفاقيات مشارآة العمل                

آندا بزيادة المنافع الخاصة بأصحاب األجور من خالل تغطية  الدفعات                
عالوة على ذلك، قامت      .  التي لم  يؤدها أصحاب العمل نتيجة اإلفالس             

 .   بتوفير دفعات إضافية لكبار السن وعززت من برامج  التدريب المهني
 

 قامت بتوفير منافع إضافية من صندوق التكافل لبعض                            :  التشيلي
  العاملين، ووسّعت الشمول ليطال العاطليــــــــــن عــــــــــن العمـــــــــل

 



   النظر مجددًا في تنظيم وحاآمية أنظمة التقاعد الخاصة، وبشكل ـخاص     
 .فيما يتعلق بإستراتيجيات اإلستثمار المقبولة

د الخاصـة                   - ة التقاـع ة وأنظـم اعي العاـم ضمان اإلجتـم يجب على برامج اـل
الي                   سوق الـم اطر اـل ير لمـخ شكل آـب ر ـب . عند تصميمها أال تـعّرض األـس

وعليه فإن مسؤوليات الدولة تجاه توفير ضمان إجتماعي آافي ال يمكن    
 .تفويضها للقطاع الخاص

ضمن            - د ـت ة األـم يجب بناء سياسات الضمان اإلجتماعي وفق نظرة طويـل
 .الديمومة المالية لبرامج الضمان اإلجتماعي

ة              - مولية متكامـل على منظمات الضمان اإلجتماعي أن تعمل وفق نظرة ـش
 .تجاه إدارة المخاطر

ساعدات                   - زم ـم ديم ـح ن تـق ة ـم ة العالـي تمّكنت الدول ذات اإلمكانيات المالـي
ومن .  مالية بما فيها مبادرات المعونة اإلجتماعية الممولة من الضرائب      

ضمان          أجل الحد من المخاطر وحماية الضعفاء وضمان حد أدنى من اـل
 . اإلجتماعي األساسي للجميع، فإنه ال يمكن اإلستغناء عن دور الدولة

 
 النظرة المستقبلية

   
أّآدت األزمة وآليات التجاوب معها ، الدور الرئيسي لمؤسسات الضمان              
االجتماعي في تحقيق أهداف السياسات االجتماعية الوطنية وأهداف                      

تحّتل مؤسسات الضمان االجتماعي عادًة مكانة خاصة              .االقتصاد الكلي  
حيث أن قرب تلك المؤسسات من عامة الشعب،                   .  بالنسبة للحكومات  

تجعل منها أداة مثالية، ليس فقط من خالل توفير المنافع، بل وأيضا تقديم               
تساعد قواعد بيانات مؤسسات الضمان االجتماعي       .  الخدمات والمعلومات 

صّناع القرار في صياغة السياسات من خالل توجيههم حول الخيارات                  
ولكون تلك المؤسسات هي التي تّطبق السياسات           –وتبعًا لذلك   .  المحتملة

فبإمكانها التأآد من إن السياسات  قد تّم تطبيقها وفقًا لما                    –الموضوعة  
إّن نشر المعرفة والدروس المستفادة حول المبادرات        .  هو مخّطط له أم ال    

ولهذه الغاية، تعتبر الجمعية         .  الخاصة بتلك السياسات قد يكون مفيداً              
الدولية للضمان االجتماعي الملتقى الفريد من نوعه لصّناع القرار                            
ومؤسسات الضمان االجتماعي لمناقشة الدور الحيوي المجتمعي الذي                  
يلعبه الضمان االجتماعي من خالل حصد اإلرادة السياسية الضرورية                 

 .  من أجل تعزيز ذلك الدور

وعليه، يبقى الكثير من القول بالنسبة للحكومات التي تعتمد بشكل أآبر                   
على مؤسسات الضمان االجتماعي في صياغة السياسات، ليس اقّلها                       

بنوك التنمية متعددة         –إذ أّن على الوآاالت الدولية                .  خالل األزمة   
تعزيز أوجه التعاون مع تلك                 -األطراف ووآاالت األمم المّتحدة               

إذ ويعتبر ذلك التعاون هامًا أيضا بالنسبة للجمعية الدولية                 .    الحكومات
 .   للضمان االجتماعي وأعضائها حول العالم
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1   

ة     )إيــسا(  الجمعيــة الدوليــة للــضمان االجتمــاعي           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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