
الجمعية الدولية للضمان االجتماعي

مزايا عضوية اإليسا



المزايا العملية
المعرفة

 تييم حركز اتلميز ال عباتلإليسا اافنلذ الحصري إلى المبادئ اوتلجيهية في   
الماجالت الرئيسية لإداةر الضمنا الاجتميعا، واكي يتلملهأ اكثر من 1200 

نموذع جن الممتاسرا اجليةد.
بناء القدرات

 تتيح أكاديمية اإليسا فرصة بناء القدرات وتطوير الموظفين، باإلضافة إلى
  ،إتاحتها لفرصة تحقيق مستويات عالية من األداء وضمان جودة الخدمات

وهذا باالستناد إلى مبادئنا التوجيهي.

االعتراف
 شهادة التميز التي تمنحها اإليسا هي الشهادة العالمية الوحيدة المصممة

 خصيصًا إلدارة الضمان االجتماعي. إذ يمكن ألعضاء اإليسا فقط الحصول
  على تقييم واعتراف رسميين مقابل امتثالهم لمعاييرنا المهنية الدولية في

مجال اإلدارة.

الحلول
 اإليسا هي شريككم في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجهكم في مجال

 الضمان االجتماعي، مثل أسواق العمل المتغيرة أو الشيخوخة الديمغرافية
 أو توسيع نطاق التغطية أو االقتصاد الرقمي. والموقع اإللكتروني لإليسا

  ومنشوراتها وفعالياتها هي مصادركم العالمية التي تتيح لكم النفاذ إلى النُهج
الجديدة والحلول المبتكرة.

التواصل الشبكي والفعاليات
 البرنامج الغني لفعاليات اإليسا هو من المزايا الحصرية التي يستفيد منها
 األعضاء. إذ يتيح تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة من عضو

 آلخر، باإلضافة إلى إتاحته ألحدث المعارف التي يقدمها الخبراء الدوليون،
  وإتاحة فرص التواصل الشبكي الفريدة. وزيادة على ذلك، تتاح فرص

للمشاركة في اللجان التنقنية وأقسام الوقاية.

المعلومات
 تُوفر الملفات القُطرية للضمان االجتماعي المعلومات الشاملة عن نظم

 الضمان االجتماعي السارية في جميع أنحاء العالم. إذ تتيح الوصول المجاني
  إلى منصات البيانات والمنشورات التي تسلط الضوء على السمات الرئيسية

لبرامج الضمان االجتماعي السارية في أكثر من 180 دولة وإقليمًا.

ما يزيد عن 6 تريليون
 دوالر أمريكي هي قيمة

 الصناديق المستثمرة
من طرف أعضاء اإليسا

أكثر من 320 مؤسسة
عضو من أكثر من 150 بلدًا.

 نأكثر م 1200
 في ةديسة جرامم

 ةحاعي متامالاجت نامالض
اسيالإ تانايب ةدعاق في

1927
تأسيس اإليسا

 مليار شخص
 مشمولين بالتغطية التي

يوفرها أعضاء اإليسا

3

 مليون موظف في
أعضاء اإليسا

3



المزايا االستراتيجية
على الصعيد العالمي

المشاركة في منظمة الضمان االجتماعي الرائدة عالميًا
 إن اإليسا، بمؤسساتها األعضاء البالغ عددها 320 مؤسسة من

 أكثر من 150 بلدًا، هي المنظمة الدولية الرائدة إلدارات الضمان
  االجتماعي، وتلتزم بتحقيق التميز وإتاحة مصادر المعارف والخبرات

المنقطعة النظير.

على صعيد المجتمع
انضموا إلى مجموعة حصرية من المهنيين

 تتيح اإليسا سبل الوصول الفعال من حيث التكلفة إلى مجموعة
 حصرية من القادة والمهنيين الذين يفهمون أولوياتكم والتحديات

  التي تواجهكم ويشاركونها معكم، كما يمكنهم اقتراح الحلول لتلك
التحديات.

  البروز
تعزيز الضمان االجتماعي ودور اإلدارات

 اكتسبوا بروزًا أكبر من خالل االنضمام إلى فريق القادة العالميين
 في مجال تعزيز الضمان االجتماعي والدور الذي تؤديه اإلدارات

 على الصعيد الدولي، والعمل مع منظمات مثل منظمة العمل
 الدولية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة الصحة

  العالمية والبنك الدولي ومجموعات البلدان، بما في ذلك مجموعة
العشرين ومجموعة البريكس.

  المعايير المعترف بها
الوصول إلى المعايير المعترف بها في إدارة الضمان االجتماعي
 اإليسا هي الهيئة العالمية الرسمية التي تضطلع بتحديد المعايير

  المهنية في مجال إدارة الضمان االجتماعي، وهي الجهة التي
يمكنها االعتراف بعملكم الجيد وتقديره.

  الخدمات
تلبية احتياجات منظمتكم

 اإليسا هي مقدم خدمات سريع االستجابة، إذ تصمم أنشطتها
  ومنتجاتها ومعارفها خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستكم، وهذا

بمجرد االستناد إلى حوار فعال.

 مجتمع اإليسا للتميز في مجال إدارة
الضمان االجتماعي

 يتشاطر أعضاءُ الجمعية الدولية للضمان االجتماعي )اإليسا(
  إيمانهم القوي بأهمية الضمان االجتماعي .لمجتمعاتنا

واقتصاداتنا وشعوبنا.
 فهم يتشاركون وجهة النظر التي تشير إلى أن التميز في اإلدارة هو عامل أساسي لصوغ نظم
  الضمان االجتماعي الديناميكية المستدامة، استنادًا إلى الحوكمة الرشيدة واألداء الرفيع وجودة

 الخدمات.

  غير أننا لن نتمكن من تنفيذ والياتنا، ال على الصعيد الفردي وال على الصعيد الجماعي، إال إذا
تبادلنا أفضل الممارسات، وسعينا معًا إليجاد الحلول المبتكرة.

 نبذة عن اإليسا
 الجمعية الدولية للضمان االجتماعي هي

 المنظمة الدولية الرائدة عالميًا لمؤسسات
  الضمان االجتماعي ووزاراته ووكاالته

الحكومية.
 وتسعى اإليسا لتعزيز التميز في مجال

 إدارة الضمان االجتماعي من خالل توظيف
 المبادئ التوجيهية المهنية والمعارف

  المتخصصة والخدمات عبر جميع أنحاء
العالم.

 وتأسست اإليسا عام 1927 تحت رعاية 
  منظمة العمل الدولية، ويوجد مقرها

في جنيف، سويسرا.
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 الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
 الجمعية الدولية للضمان االجتماعي هي المنظمة الدولية الرائدة في العالم لمؤسسات الضمان

 االجتماعي واإلدارات الحكومية والوكاالت. وتسعى اإليسا لتعزيز التميز في مجال الضمان
 االجتماعي من خالل توظيف المبادئ التوجيهية المهنية والمعارف المتخصصة والخدمات والدعم
  لتمكين أعضائها. وتأسست اإليسا في عام 1927 تحت رعاية منظمة العمل الدولية، ومقرها في

جنيف، سويسرا.

  استفدوا ألقصى حد من
عضويتكم في اإليسا!

 تمتعوا بالفضاء الحصري المتاح لألعضاء على موقع اإليسا
 الشبكي. واحصلوا على المزايا الكاملة للبوابة اإللكترونية

 My المتكاملة لإليسا، باإلضافة إلى الفضاء الشخصي
ISSA ومركز التميز الخاص باإليسا. للمزيد من المعلومات،  

www.issa.int يُرجى زيارة الموقع 

أو االتصال بفريق خدمات األعضاء عبر البريد االلكتروني:
 issa@ilo.org أو الهاتف 17 66 799 22 41+


