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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

  شمول الضمان االجتماعية المبادرات الدولية الرامية إلى توسع
 

 الضوء على مبادرتين دوليتين طموحتين للمساهمة في توسعة شمول           إضاءات على السياسات اإلجتماعية   يسلط هذا العدد من     
 التي وضعتها    االستراتيجية الجديدة لتوسعة شمول الضمان االجتماعي         ويتم توجيه االهتمام أوال إلى          .  الضمان االجتماعي 

وثم يتم التوجه نحو آيفية تكامل هذه المبادرة مع مبادرة وآالة األمم المتحدة لبناء                           .  الجمعية الدولية للضمان االجتماعي      
، فإن الهدف من آال المبادرتين هو        اإلضاءات على المستوى العالمي، وآما يوضح هذا العدد من       .  أرضية الحماية االجتماعية  

ولجعل هذا حقيقة، ال بد من تحسين الحاآمية والتمويل             .  الضمان االجتماعي الشامل والمقدور على تحمل تكاليفه والمستدام          
ولهذه الغاية، تعتبر مشارآة الجمعية في           .  ومما ال يقل أهمية هو اإلرادة السياسية            .  واإلدارة لبرامج الضمان االجتماعي      

 منصة هامة للنقاش    2011 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو       100النقاشات المتكررة حول الضمان االجتماعي في الدورة الـــ        
 .بهدف تقديم دعم الضمان االجتماعي على الصعيد العالمي

 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام للجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي 
 
  
  

 تحديات توسعة شمول الضمان االجتماعي
 

ُتشكل توسعة شمول الضمان االجتماعي جانبًا جوهريا من جوانب                    
من خالل توفير الحماية ضد مخاطر        .  التنمية االجتماعية واالقتصادية  

دورة الحياة، وآآلية إلعادة التوزيع، يسهم الضمان االجتماعي في                    
. تحقيق التماسك االجتماعي، والتنمية االقتصادية واالستقرار والتكافل        

والضمان االجتماعي هو أيضا تعبير عن إيمان المجتمع في قيمة                        
 .العدالة االجتماعية

 
وعلى الرغم من إحراز تقدم ملموس في القرن الماضي، ال يزال                         
الحصول على الضمان االجتماعي امتياز يتمتع به ُخمس سكان العالم             

 حيث تكون     ،فحتى في الدول األغنى      .  فقط، وهي حالة غير مقبولة        
تغطية الضمان االجتماعي شاملة على األغلب، يبقى هناك قلق حول               
تزايد البطالة باإلضافة لنمو القطاع غير الرسمي للعمالة وتقليص                      

 .الميزانيات العامة المخصصة لإلنفاق االجتماعي

 :هذا العــــدد

يقدم حقائق وأرقام حول تغطية الضمان االجتماعي              -
 ً.عالميًا

إستراتيجية الجمعية الخاصة بتوسعة شمول              يقدم      -
، ومبادرة الحماية االجتماعية           الضمان االجتماعي   

أرضية الحماية  المشترآة لهيئة األمم المتحدة حول          
 .االجتماعية

يوضح آيف يمكن تحقيق تعاون إيجابي بين هذه                     -
المبادرات الدولية للمساعدة في تحقيق مزيد من                    

 .التحسينات في توسعة الشمول
يخلص إلى أنه على الرغم من أهمية زيادة المبادرات           -

الهادفة إلى توسعة الشمول على المستوى الدولي،              
فهناك تحديات آبرى على الصعيد الوطني يتوجب             
مجابهتها، وفي هذا الصدد، فإن للجمعية دورًا                        

 .رئيسيًا تؤديه
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وفي الوقت الحاضر، يبرز التوافق المتزايد في اآلراء فيما بين المنظمات            
الدولية إلى الدعوة لاللتزام السياسي لقيادة اإلصالحات بهدف توفير                        

ومن المحتمل أن      .  فرص الحصول على الضمان االجتماعي المستدام            
يستلزم هذا، إصالح التشريعات االجتماعية الحالية وتطوير برامج                          

ومما ال يقل أهمية عن ذلك، فإّن التطبيق الناجح وتقديم             .  اجتماعية جديدة 
المبادرات لتوسعة الشمول، واألداء العالي إلدارات الضمان االجتماعي              

 .سيكون أمرًا ضروريًا
 

 

 إستراتيجية الجمعية الخاصة بتوسعة الشمول
 

أطلقت الجمعية خالل المنتدى العالمي للضمان االجتماعي الذي ُعقد في               
 محددًة  إستراتيجية توسعة شمول الضمان االجتماعي     ،  2010آيب تاون   

بذلك تحديات التوسعة ذات األولوية التي تستلزم استجابات فّعالة من                        
حيث يجب أن تأخذ هذه االستجابات الالزمة        .  إدارات الضمان االجتماعي  

في االعتبـــــار أن دور إدارات الضمان االجتماعـي هـــو عــــادًة ما                     
 . يكـــون منحصــــر علـــى تطبيـــــق السياســــــات وليـــــس وضعها

 

تتوقع إستراتيجية الجمعية بأن على إدارات الضمان االجتماعي أن ُتقّدم                
مساهمات هامة لتوسعة الشمول في أربع مجاالت محددة وفقًا للظروف                 

 :المحلية للدولة وأولويات السياسات فيها
 

نظراً ألّن هدف توسعة الشمول متجّذر في مهام وقدرات إدارات الضمان             
االجتماعي، فإن الجمعية تهدف إلى تسهيل إيجاد آلية تستطيع من خاللها               
هذه اإلدارات أن تحدد أهداف واقعية وممكن تحقيقها لدعم توسعة الشمول           
ومن ثم تطبيق خطط سير العمل التي تسعى من خاللها لتحقيق تلك                             

وفي المرحلة األخيرة، تّسهل       .  األهداف خالل فترة زمنية محددة مسبقاً          
إستراتيجية الجمعية إيجاد خطة عملية تستطيع من خاللها إدارات                              
الضمان االجتماعي تبادل واإلعالن عن المخرجات والدروس المستفادة             

 . "الممارسات الجيدة"من 
 

 (SPF)أرضية الحماية االجتماعية 
 

الخاصة ب    تتّبع جذور المبادرة المشترآة لهيئة األمم المتحدة                     يمكن   
 لنعود لحملة الضمان االجتماعي للجميع التي          أرضية الحماية االجتماعية   

ومنذ ذلك الحين، تّطور       .  2003أطلقتها منظمة العمل الدولية في عام             
المفهوم ليضم في معناه إدراك عام متعدد األبعاد للفقر والهشاشة                                 

ويدعم المفهوم، استجابات من السياسات الوطنية          .  واإلقصاء االجتماعي 
التي تجمع ما بين الحماية والوقاية والتمكين لتقديم التغطية الشاملة، أو                    
على األقل، قدرة الوصول إلى سلة الحد األدنى من المنافع النقدية                               

وفيما يخص منافع      .  والرعاية الصحية األساسية آأحد حقوق اإلنسان             
الضمان االجتماعي بشكل محدد، تتضمن أرضية الحماية االجتماعية                    

(SPF)مجموعة من أربعة استحقاقات أساسية . 
وفقًا لدائرة الضمان االجتماعي في منظمة العمل الدولية؛ يجب على                        

وبما %  40أرضية الحماية االجتماعية أن ُتقّلص نسبة الفقراء بحوالي                
 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى              4-3يقابل تخصيص    

الوطني وبإضافة الرعاية الصحية األساسية، سينخفض عدد الفقراء                        
أما من وجهة نظر منظمة العمل الدولية،          .  آنسبة إضافية %  20بحوالي  

يمكن إثبات إمكانية تحقيق مثل هذه المخرجات من خالل الدليل                                   
 بالمائة من الفقر عبر دفعات         50األوروبي، فهناك يتم تقليص ما نسبته          

 . المساعدات االجتماعية

 18إضاءات على السياسات االجتماعية  -  2

ه                - ي ل الضمان االجتماعي حق من حقوق اإلنسان، آما هو منصوص ع
اق    1948في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام        ث ي ، فضًال عن الم

ام                         ع ة ل ي اف ق ث ة وال ي اع م ت ة واالج الدولي الخاص بالحقوق االقتصادي
1966. 

عون                          80في الوقت الحاضر،      - ت م ت م ال ي ال ع ان ال ة من سك ائ  في الم
افي و                ك  في    33بإمكانية الشمول تحت مظلة الضمان االجتماعي ال

 .المائة ال ينتفعون بأي شكل من أشكال الرعاية الصحية
ة من          - ل ام ع على الرغم من توفير تغطية شمولية تقريبًا لجميع القوى ال

ه في                          ة، إال أن دم ق ت م دول ال خالل برامج الضمان االجتماعي في ال
ي                    زال تسجل حوال  5بعض الدول منخفضة الدخل فإن التغطية ال ت

 .في المائة
 في المائة من السكان في سن       60على الصعيد العالمي، ما يقرب من         -

خوخة                    اعد الشي ق ع ت اف ن وهؤالء  .   العمل بدون تغطية قانونية توفر م
ة        ام         .   العمال يعيشون في الغالب في الدول النامي ول ع حل ، 2040وب

ا     65 في المائة من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين            75 ام  ع
 .أو أآثر يعيشون في الدول النامية

ة                     - اي حم ى ال ة عل على المستوى العالمي، يبلغ مجموع النفقات الجاري
ي                       19االجتماعية ما يعادل     ال ي اإلجم محل ج ال ات ن ة من ال  في المائ

ى         .   العالمي وسط إل دول               17بحيث يصل هذا المت ة في ال ائ م  في ال
 . في المائة في الدول النامية5المتقدمة، وأقل من 

ي                  2من خالل تخصيص      - ال ي اإلجم محل ج ال ات ن  في المائة فقط من ال
اعي          م العالمي، سيكون من الممكن توفير الوصول إلى الضمان االجت

 .األساسي لجميع الفقراء في العالم
ع في                             - وق ت م خفاض ال ة من االن صادي ت ة واالق خّفضت األزمة المالي

ة           ال ط ا ال        .   مستويات الفقر في العالم وزادت من معدالت الب واجه م ي
ر              1.75يقل عن   ق ف ال طة ب ب رت م ددة ال .  مليار شخص التحديات المتع

ن             205 آان هناك    2010وفي نهاية عام     ي ال عاطل م ع  مليون من ال
ل               27.6عن العمل، أي     ب حال ق  مليون شخص أآثر مما آان عليه ال
 .األزمة العالمية

ة                            - ي ب ل ار الس يف من اآلث خف ت لعبت برامج البطالة دورًا رئيسيًا في ال
ن ضد              70ومع ذلك، فإن أقل من      .   للرآود ي أم ت ة ال  دولة ُتطبق أنظم

ا             البطالة، وجميعها تقريبًا في دول في جنوب آسيا، وجنوب شرق آسي
 ).إفريقيا(و جنوب الصحراء الكبرى 

ة،                     1995في عام     - ي اع م ت ة االج ي م ن ت ل ، اعتمد مؤتمر القمة العالمي ل
ام       2000األهداف اإلنمائية لأللفية في عام    صّوت    2005، وفي ع

ة عن                        ول ئ ة مس دأ أن آل دول مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة لمب
 . توفير حد أدنى من الرفاه االجتماعي

اعي                    - م ان االجت ضم ل ر      ( تعتبر اتفاقية منظمة العمل الدولية ل ي اي ع م ال
ي            )   102رقم    ( 1952لعام  )   الدنيا ت دة ال ي وح ة ال ي هي االتفاقية الدول

ان           ضم ل ُتعنى بتحديد الحد األدنى من المعايير لجميع الفروع التسعة ل
دة                      ي ج ة ال ي م اآ ح ة وال دام االجتماعي، والتي توفر أيضا مبادئ االست

ق األمر          .   ألنظمة الضمان االجتماعي   ومع ذلك، لها حدود عندما يتعل
بضمان وجود تعريف للحد األدنى لحزمة المنافع وال تحدد األولويات         

 .أو تحتم التغطية الشاملة للجميع
 

 حقائق وأرقام  
 مجاالت األولوية لدى إدارات الضمان االجتماعي

 .تحسين االلتزام وتأدية االشتراآات وجمعها -
توسعة الشمول بمظلة الضمان االجتماعي لتصل إلى المجموعات                     -

 .السكانية صعبة الشمول
دعم إدارات األنظمة الممولة من الضرائب والتي توفر الحد األدنى                    -

 .من المنافع
 .دعم توسعة الشمول على المستوى الوطني -

 (SPF)منافع الضمان االجتماعي المضمونة آجزء من أرضية الحماية االجتماعية 

 .ضمان دخل أساسي لألطفال -
توفير حد أدنى إلمكانية الحصول على المساعدات االجتماعية لجميع                 -

 .األفراد في سن العمل
) الشيخوخة والعجز  (توفير حد أدنى أساسي من الرواتب التقاعدية                    -

 . لجميع المستحقين
 .توفير الرعاية الصحية األساسية للجميع -



حاليًا، ُتظهر المستويات المنخفضة لإلنفاق المحلي على الحماية                                
 5االجتماعية في استراتيجيات التنمية الوطنية، عبر إنفاق ما يقل عن                    

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، حقيقة أّن هناك فسحة مالية إضافية                 
ومن وجهة نظر منظمة العمل الدولية، فإّن أبرز تحدي             .  لزيادة اإلنفاق    

وتحقيقًا .    هو تغيير السلوك واالتجاهات وخلق اإلرادة السياسية الالزمة           
لهذه الغاية، فإّن النقاش المتواصل حول الضمان االجتماعي في مؤتمر                 

، ُيمكن أن يفتح طريق نحو الخروج والتوصل         2011العمل الدولي، عام    
ألداة دولية لتعريف المبادئ المتوافق عليها حول أرضية الحماية                               

، مما   2015ومن المرجو أن يتم تحقيق ذلك بحلول عام                  .  االجتماعية
يتيح له بذلك أن يلعب دورًا في النقاش حول متابعة تحقيق أهداف األلفية               

 . للتنمية
 

ضمان االجتماعي             ة لل ة الدولي تراتيجية الجمعي ن إس ا بي ل م تكام
 وأرضية األمم المتحدة للحماية االجتماعية

 

أحد أهم أهداف إستراتيجية الجمعية الدولية للضمان االجتماعي، هو دعم            
جهود إدارات الضمان االجتماعي لتطوير جمع االشتراآات وااللتزام                  

فإن تحقيق التطورات في تلك األنشطة يجب أن يحّد من خطر                 .  بتأديتها
وال تنحصر مهمة   .  االختالل المالي في البرامج القائمة على االشتراآات        

هذه األهداف فقط  على دعم التوفير المالئم والمستدام لمستويات المنافع               
المنصوص عليها في القانون وإنما ُيمكن أيضًا تحقيق توّسع في نطاق                    

 . المنافع المقدمة للمؤمن عليهم بشكل أآبر
 

وبشكل أعم، يجب على اإلنجازات المحققة أيضا أن تعمل على الحد من               
الحاجة المحتملة من اإلعانات المالية، وبهذا خلق هامش أآبر لتوزيع                     
المصادر المالية المحدودة على مجاالت أخرى ذات أولوية بما في ذلك                 

يمثل هذا   .  الخدمات وضمانات الدخل األساسي الممولة من الضرائب              
االحتمال إيجاد الهامش المالي األآبر واإلمكانية األولى للتكامل االيجابي           

 . ما بين إستراتيجية الجمعية وأرضية األمم المتحدة للحماية االجتماعية
 

وإلى حد آبير، تتطّلب اإلدارة الناجحة وتقديم الخدمات المضمونة للمنافع          
المشمولة في أرضية الحماية االجتماعية، إلى االستفادة من المعرفة                       
والخبرة الخاصة بسير اإلجراءات اإلدارية التي تتمتع بها الهيئات                            

وفي الوقت    .  إدارات الضمان االجتماعي         –األعضاء في الجمعية           
الحاضر، هناك قلق حول ما إذا آانت الكثير من الدول النامية ال تتمتع                    
بالقدرات الالزمة إلدارة البرامج االجتماعية الممولة من الضرائب بشكل          
فاعل، وذلك حين يتم توسعة حجم الشمول ليصبح مطّبق على المستوى                

وفي هذا الشأن، ُيمثل التشارك في المعرفة والخبرة الخاصة               .    الوطني
بسير اإلجراءات اإلدارية ما بين الهيئات األعضاء في الجمعية وُيمكن                 
أيضًا  ما بين إدارات الضمان االجتماعي األخرى والمؤسسات الوطنية               

 . إمكانية ثانية للتكامل االيجابي
 

تتشارك الجمعية الدولية للضمان االجتماعي واألمم المتحدة في إحدى                   
المبادرات؛ وهي توسعة الشمول لضم المجموعات السكانية الصعب                     

ففيما يخّص تصميم الهياآل اإلدارية ومخططات السياسات،             .    تغطيتها
فإنه من المقبول بشكل عام االعتقاد بعدم وجود طريقة وحيدة ُتعتبر                          

لهذا، وبشكل عملي، من المتوقع إتباع النهج             .  األنسب لتوسعة الشمول    
المؤسسي التعددي الذي يسعى إلى توسيع الشمول المستدام بشكل                             

 .  تدريجي عبر استهداف المجموعات السكانية ذات األولوية
 

وبدورها، ُترآّز إستراتيجية الجمعية بشكل أآبر حول االبتكار في                            
البرامج القائمة على االشتراآات وحول آيفية تصميم مناهج لتلبية                            
حاجات االقتصاد غير الرسمي والعمال المهاجرين على وجه                                      

آما وتسعى أيضًا لدعم اإلدارة الناجحة ألنظمة المنافع الدنيا           .  الخصوص
في حين تحتل عملية توسعة الشمول األفقي أعلى          .  الممولة من الضرائب  

سلم أولويات األمم المتحدة والتي تسعى لتغطية الفئات الهشة في                                 
وبعد ذلك يجب    .  المجتمع، ليقدم لهم جميعًا على األقل حد الحماية الدنيا             

ضمان تطبيق توسعة الشمول العامودية لتحسين مدى ونوع المنافع                         
 . والخدمات المقدمة

وقد قامت إستراتيجية الجمعية بمساعدة األمم المتحدة في تعزيز هذين                   
البعدين عبر تقديم عملية منظمة لمساعدة بناء القدرات في مجالي اإلدارة             

ولهذا السبب فإّن بعض األولويات والفئات       .  وحاآمية الضمان االجتماعي  
التي تستهدفها الجمعية حاليًا تختلف عن تلك التي تخص األمم المتحدة إّال             
أنه عند تبّني المنهجين معًا نرى أنهمـــــا منهجيـــــن أساسييـــن                                

 . متكاملين
 

تراتيجية                 وح إس ن طم ابع م آزر الن ة للت اك إمكاني د، هن اق أبع ى نط وعل
ضمان               شجيع إدارات ال اعي من خالل ت ضمان االجتم ة لل ة الدولي الجمعي
ضمان                  شمول في ال دعم توسعة ال االجتماعي لتبّني دور الدعوة الوطنية ل

اعي م                    .    االجتم دم الدع ب أنُ تق دعوة يج ذه ال ل ه ع أّن مث ن المتوق وم
ا           اإليجابي للبرامج الممولة من االشتراآات والضرائب على حد السواء بم
ة                 ة الحمايــــ ن أرضيــــ زء م ذ آجـــ تي تؤخ برامج ال ضمن ال يت

 .االجتماعيــــة
 

 تحّول المبادرات الدولية إلى عمل وطني؟
 

م             ادرة األم اعي و مب ضمان االجتم ة لل ة الدولي تراتيجية الجمعي تهدف إس
ساعدة في معالجة التحديات               المتحدة حول أرضية الحماية االجتماعية للم

اعي                  ضمان االجتم شمول في ال .  العالمية المرتبطة بانخفاض  معدالت ال
ة بالسياسات                    سية المتعلق ات الرئي ار األولوي ذا الهدف في االعتب ويأخذ ه
م              ذ وتقدي اعي لتنفي ضمان االجتم ة وإدارات ال االت الوطني درات الوآ وق

ه آل من           .   منافع وخدمات مستدامة مالياً    وم ب ذي تق وسوف يكون الدور ال
اعي و اإلدارات               ضمان االجتم ة لل ة الدولي المنظمات األعضاء في الجمعي
ن               ادرتين ناجحتي ا المب ون آلت ر لتك ه األث اعي ل ضمان االجتم ة لل الوطني

 .ومتكاملتين تمامًا
 

ضمان                أن ال ة ب وحتى لو وافق آل من واضعي السياسات ووزارات المالي
ن             ذا ل إن ه صادية، ف ة واالقت ة االجتماعي ة الوطني ًا للتنمي اعي هام االجتم

اً     ده آافي ون وح ون اإلرادة            .    يك ب أن تكـــ ل، يجــــ دى الطوي ى الم فعل
اب                   ع أصحـــــ ا جميــــ شارك فيه ل ي ى عم ؤدي إل تي ت ة ال السياسيـــــ

ضمونة             ني م صعيد الوط ى ال ة علـــــ ح الخاصـــــ ر (المصالـــــ انظ
 ).  المربع

 
ًا أعمق                  ضا إيمان اك أي ولبناء مجتمعات مستدامة فعليًا، يجب أن يكون هن
اعي، والتماسك             تقرار االجتم بأن الضمان االجتماعي أمرًا ضروريًا لالس

ل ضمان               .  والتكاف ير ال ق توف سعى لتحقي دولي ي ع ال ان المجتم وإذا آ
ول                   اك قب سان، يجب أن يكون هن وق اإلن االجتماعي للجميع آحق من حق

 .حقيقي ومشترك في جميع الدول باألهمية الدائمة للعدالة االجتماعية
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 برنامج بولسا فاميليا في البرازيل 
 للحد من الفقر وعدم المساواة، ووقف انتقال  2003تّم إطالقه في عام  

ا  "الفقر بين األجيال، ُويقدم برنامج      ع       "  بولسا فاميلي ل المناف في البرازي
ة األسرة،            .     مليون أسرة  13حاليًا لنحو    افع لرب ع المن ومع تفضيل دف

ى توسيع فرص                   ال، وعل فإّن هناك ترآيز على دعم األمهات واألطف
صحية         ة ال م والرعاي ى التعلي صول عل ج     .    الح رت النتائ د أظه فق

اق                ة وااللتح ستويات التغذي سين م ّم تح ه ت امج بأن ة للبرن اإليجابي
ع               ر المدق صحية وتخفيض الفق بالمدارس، وزيادة استخدام الخدمات ال

ة            وى العامل ج    .  وعدم المساواة وزيادة مشارآة المرأة في الق ذه النتائ ه
هي ثمرة التعاون الوطني واإلستراتيجية المنسقة بين وآاالت الحكومة   

ة    ة           (االتحادي ات االجتماعي ك وزارة التأمين ي ذل ا ف ات )  بم والمنظم
حيث  ).     مجلس بلدي5000بما يتضمن أآثر من (المحلية /   اإلقليمية  

ة                    ساعدات االجتماعي رامج الم بر ب ًا واحد من أآ ُيعتبر البرنامج  حالي
ة                     ي الحد من اإلجراءات اإلداري الم خاصًة مع تبّن المشروطة في الع

 .المتطابقة و البيروقراطية
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ة      ل الدولي ة العم انون      .   .2011 .منظم يادة الق اعي وس ضمان االجتم  ال
دورة         (  ر الثالث        100تقرير المؤتمر، مؤتمر العمل الدولي ، ال  - ، التقري

 .جنيف، الجمعية الدولية للضمان االجتماعي). 1Bالجزء 
 

اعي       ضمان االجتم ة لل ة الدولي ة     .2010.  الجمعي تراتيجية الجمعي إس
اعي             ضمان االجتم ي ال شمول ف عة ال اعي لتوس ضمان االجتم ة لل . الدولي

 .جنيف، الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
 

: برنامج بولسا فاميليا.  2010. الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
 حالة من وزارة التأمينات الجتماعية

اعي         (  ضمان االجتم ي ال دة ف ة    ).  الممارسات الجي ة الدولي ف، الجمعي جني
 .للضمان االجتماعي

 
وجدت الدراسة التي قامت بها األمم المتحدة بأن . "2010. األمم المتحدة

" معظم الناس في جميع أنحاء العالم غير مشمولين بالضمان االجتماعي 
 . نوفمبر16، خدمات األخبار التابعة لألمم المتحدةفي 

 
األمم المتحدة تدفع من أجل أنظمة اجتماعية . "2011. األمم المتحدة

خدمات األخبار ، في "لحماية الفقراء في نسبة ضئيلة من الثروة الوطنية
  . فبراير14، التابعة لألمم المتحدة

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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 االستنتاجات الرئيسية في مجال السياسات 
ى                 - ستدامة  إل ة م ول لتغطي ي الوص عة ف اح التوس ب نج أوًال، يتطل

ضمان             برامج ال ل واإلدارة ل ة والتموي ي الحاآمي ستمرة ف سينات م تح
ستدامة أن     .   االجتماعي قد يتطّلب بناء  أرضية الحماية االجتماعية الم

ة                اق زمني ة خارج آف ثروة الوطني ُتؤخذ القرارات بشأن إعادة توزيع ال
 .قصيرة األجل من السياسات الحزبية

شمول                - ادي بتوسعة ال تي تن ة ال ثانيًا، قد يساعد إطالق المبادرات الدولي
ة           ات الوطني ات السياس د أولوي ي تحدي ساهمة ف ي الم ه   .    ف ى وج وعل

ادرات ُيمكن أن               ك المب الخصوص،  بالنسبة للدول النامية، فإن مثل تل
ة                صمم لحماي ون م ددي يك سي تع ج مؤس تخدام نه ي اس ساعد ف ت
درات           ة وحسب ق ة ذات األولوي سكانية االجتماعي ات ال احتياجات الفئ

 .الوآاالت الوطنية وإدارات الضمان االجتماعي على تقديمها 
تراتيجي                - اعي دور اس ضمان االجتم ة لل ة الدولي دى الجمعي ًا، ل ثالث

ة من                 ة االجتماعي ديم أرضية الحماي لالضطالع به في المساعدة في تق
ة              ى  الحاآمي خالل ضمان تطوير إدارات الضمان االجتماعي القائم عل

ة      دة، والديناميكي ة             –الجي ادئ التوجيهي ن المب زًء م شكل ج ُ ي ا  وبم
دة              ة الممارسات الجي ة بأدل المهنية لمديري الضمان االجتماعي مدعوم
اعي حول                 ضمان االجتم ة لل ة الدولي التي تم جمعها من أعضاء الجمعي

 .          العالم
ضمان                - ي ال سان ف ي حق اإلن ل ف دف المتمّث ق اله ب تحقي ًا، يتطل رابع

ة              ة العدال ص قيم ا يخ ي بم شترك والحقيق ان الم اعي، اإليم االجتم
 .االجتماعية


