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تعزيز الضمان االجتماعي في العالم بأسره
الجمعيـة الدوليـة للضمـان االجتماعـي )اإليسـا( هـي المنظمـة الدوليـة الرائـدة عالميـاً التـي تجمع 

بيـن مؤسسـات ووزارات الضمـان االجتماعي.

 وتـرّوج اإليسـا للتميّـز فـي إدارة الضمـان االجتماعـي مـن خـال تزويـد مؤسسـاتها األعضـاء بمبادئ 
توجيهيـة مهنيـة وأنشـطة لبنـاء القـدرات فـي إطـار مركـز التميّـز التابع لها، وذلك مـن خال اقتراح 

حلـول ابتكاريـة للتصـدي للتحديـات األساسـية التـي تواجـه الضمان االجتماعي، وتشـاطر البيانات 

الدوليـة الفريـدة، فضـاً عـن تنظيـم فعاليـات إقليميـة وعالمية رفيعة المسـتوى.

وتأسسـت اإليسـا  في عام 1927،  تحت رعاية منظمة العمل الدولية،  لتدعم مؤسسـاتها األعضاء 

فـي وضـع نظـم وسياسـات حيويـة فـي مجال الضمان االجتماعـي في جميع أرجاء العالم .
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 الربوفيسور 
يواكيم بروير 

رئيس اإليسا

فهـي  نوعـه،  مـن  فريـد  بـدور  تضطلـع  جمعيتنـا  إن 

الضمـان  لمؤسسـات  الوحيـد  العالمـي  المجمـع 

فـي  التمّيـز  تعزيـز  فـي  هدفنـا  ويتمثـل  االجتماعـي. 

الجـودة  نحـو  السـعي  خـال  مـن  االجتماعـي  الضمـان 

والفعاليـة فـي تنفيـذ التميـز وتوفيـره، واتخـاذ مـا يلـزم 

الضمـان  مسـتقبل  مامـح  رسـم  ابتغـاء  خطـوات  مـن 

بلـداً   159 فـي  اإليسـا  أعضـاء  ويوفـر  االجتماعـي. 

بالفعـل خدمـات الحمايـة االجتماعيـة ألكثـر مـن مليـار 

شـخص بشـكل يومـي. وإن كان هـذا إنجـازاً ال ُيسـتهان 

تصبـو  إذ  بكثيـر.  ذلـك  مـن  أكبـر  طموحنـا  أن  إال  بـه، 

اإليسـا، بوصفهـا عضـواً فـي الشـراكة العالميـة للحمايـة 

تحقيـق  فـي  المسـاهمة  إلـى  الشـاملة،  االجتماعيـة 

 ،2030 عـام  بحلـول  الشـاملة  االجتماعيـة  الحمايـة 

المسـتدامة.  التنميـة  أهـداف  مـع  تماشـياً 

بالضمـان  التغطيـة  علـى  الحفـاظ  كيفيـة  كانـت  وقـد 

التـي  المواضيـع  إحـدى  نطاقهـا  وتوسـيع  االجتماعـي 

جـرى التركيـز عليهـا خـال المنتـدى العالمـي للضمـان 

فـي  بلجيـكا،  بروكسـل،  فـي  انعقـد  الـذي  االجتماعـي 

بالنجـاح.  ُكلـل  والـذي   ،2019 أكتوبـر  األول/  تشـرين 

جمعـت  التـي  القمـة  أظهـرت  التحديـد،  وجـه  وعلـى 

وزراء وممثليـن رفيعـي المسـتوى مـن منظمـات دوليـة 

هـو  وتعزيـزه  االجتماعـي  الضمـان  نطـاق  توسـيع  أن 

موضـوع يحظـى باهتمـام صنـاع القـرار علـى الصعيديـن 

الوطنـي والدولـي. ونُظمـت دورة خاصـة بشـأن الحماية 

العمـل  منظمـة  مـع  بالتعـاون  الشـاملة  االجتماعيـة 

الدوليـة، شـريكة اإليسـا منـذ أمـد طويـل، التـي كانـت 

المائـة.  تأسيسـها  بذكـرى  أيضـاً  تحتفـل 

ففـي غضـون األشـهر السـابقة، وفـي سـياق التحديـات 

التـي يفرضهـا فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد-19(، 

ثُبـت مـرًة أخـرى الـدور الضـروري للضمـان االجتماعـي 

بّينـت  وقـد  واالقتصـادات.  والمجتمعـات  لألفـراد 

اجتماعـي  بضمـان  التزامهـا  والمؤسسـات  الحكومـات 

ديناميكـي، مـن خـال اتخـاذ إجـراءات سـريعة لتعزيـز 

ضمـان  وخطـط  تدابيـر  وإدراج  وتصميـم  وتكييـف 

اجتماعـي تسـتهدف المصابيـن 

بالمـرض، وأولئك الذين اضطروا 

والذيـن  بغيرهـم،  لاعتنـاء 

فقـدوا عملهـم، والفئات الهشـة 

مجتمعنـا.  فـي 

ويعترينـي الفخـر كونـي رئيسـاً لإليسـا، وأنـا ممتـٌن أيمـا 

امتنـان علـى إعـادة انتخابـي رئيسـاً لفترة ثاث سـنوات 

االجتماعـي  للضمـان  العالمـي  المنتـدى  خـال  ثانيـة 

بنـاء  مواصلـة  فـي  وأطمـُح  بروكسـل.  فـي  انعقـد  الـذي 

مـن تعزيـز خدمـات  هـذه الجمعيـة، لكـي نتمكـن معـاً 

العالـم.  لسـكان  الموفـرة  االجتماعـي  الضمـان 

رسالة من الرئيس

بناء إيسا أقوى
ــة للضمــان االجتماعــي )اإليســا( فــي الســنوات  ــة الدولي اتخــذت الجمعي

األخيــرة خطــوات جديــدة مهمــة فــي بنــاء وتقويــة عضويتهــا العالميــة، 

الســاحة  علــى  تأثيرهــا  وتعزيــز  الدولييــن،  الشــركاء  مــع  والتعــاون 

العالميــة. وقــد منحنــا هــذا قــوة أكبــر فــي تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة 

عــام 2030.  الشــاملة صــوب 

»تضمن اإليسا إسماع صوت 
مؤسسات الضمان االجتماعي 

على الصعيد العالمي.«
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 مارسيلو كايتانو يتناقش مع األعضاء خال مؤتمر اإليسا الثالث عشر للجان التقنية، جنيف. 

عشـتها  التـي  الشـخصية  البـارزة  األحـداث  هـي  مـا 

الماضـي؟  العـام  خـال 

لقـد عشـُت لحظـات ال ُتنسـى خـال فتـرة الــ 18 شـهراً 

الماضيـة. ومـن بيـن األحـداث البارزة التـي ميزت هذه 

العالمـي للضمـان االجتماعـي  الفتـرة انعقـاد المنتـدى 

فـي بروكسـل والمنتـدى اإلقليمـي للضمـان االجتماعـي 

ألوروبا في أذربيجان. كما أقمُت مقابات ومناقشـات 

شـخصية قّيمـة للغايـة مـع أعضـاء زرتهـم واطلعـُت أكثر 

علـى التحديـات التـي تواجههـم والطريقـة التـي يمكـن 

وفـي  لهـم.  العـون  يـد  تقـدم  أن  خالهـا  مـن  لإليسـا 

الشـهور األخيـرة، كان العمـل مـع األعضـاء، وكذلـك مـع 

الضمـان االجتماعـي  أعضـاء اإليسـا، بشـأن اسـتجابات 

السـريعة ألزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد هامـاً للغايـة 

 . أيضاً

مـا الـذي تعلمته من هذه االجتماعات والمناقشـات 

مع األعضاء؟ 

مـا أثـار إعجابـي حقـاً هـو مسـتوى االلتـزام العالـي الذي 

فاإليسـا  بجمعيتنـا.  األعضـاء  مـن  كبيـر  عـدد  ُيبديـه 

والمهنييـن  القـادة  يضـم  بحـق  عالمـي  مجمـع  هـي 

الملتزميـن بالعمـل سـوية لتعزيـز الضمـان االجتماعـي 

علـى الصعيديـن الوطنـي والدولـي. واسـتناداً إلـى ذلك، 

لقاء مع األمين العام

أقرب إلى أعضائنا
مارسيلو أبي راميا كايتانو

شــهد مارســيلو أبــي راميــا كايتانــو، بعــد عــام ونصــف مــن انتخابــه، العديــد مــن األحــداث البــارزة. 

وتتمثــل رســالته األساســية فــي أن اإليســا هــي منظمــة قويــة، وأنــه يولــي األولويــة إلــى تقريــب 

الجمعيــة بشــكل أكبــر مــن أعضائهــا. 
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اجتماع مع المكتب الفيدرالي 
للتأمين االجتماعي، سويسرا. 

صورة عائلية خال االجتماع 
الثامن عشر بعد المائة للمكتب 

التنفيذي لإليسا. 

دعـم  إلـى  الراميـة  جهودهـا  تضاعـف  أن  اإليسـا  علـى 

ذات  ومنتجـات  خدمـات  توفيـر  خـال  مـن  أعضائهـا 

االجتماعـي.  الضمـان  إدارة  تحسـين  بهـدف  جـودة 

بسـرعة »راصـد  أنشـأنا  العـام،  هـذا  وقـت سـابق  وفـي 

اإليسـا )فيروس كورونا المسـتجد - اسـتجابات الضمان 

االجتماعي(« لجمع وتشاطر المعلومات والتحاليل عن 

حزمـة متنوعـة مـن التدابيـر التـي وضعتهـا الحكومـات 

ومؤسسـات الضمـان االجتماعـي فـي أرجـاء العالم كافة 

ونطـاق هـذه التدابيـر. إن هـذا مثـال عـن كيفيـة العمل 

معـاً بفعاليـة مـن خـال منصـة عالميـة. 

مـا هـي المواضيـع ذات األولوية الكبرى التي طرحها 

األعضاء؟ 

والمخاطـر  المناطـق  بتبايـن  األعضـاء  أولويـات  تتبايـن 

وفـي  المتنوعـة.  العوامـل  مـن  وغيرهـا  المشـمولة 

القواسـم  مـن  عـدٌد  األعضـاء  بيـن  ثمـة  نفسـه،  الوقـت 

توقعـات  دفعـت  المثـال،  سـبيل  فعلـى  المشـتركة. 

الجمهـور المتزايـدة والتغيـرات التكنولوجيـة األعضـاء 

االجتماعـي.  الضمـان  إدارة  فـي  أدائهـم  تحسـين  إلـى 

العمـل  أسـواق  لتغيـر  أن  فهـي  األخـرى  النقطـة  أمـا 

نطـاق  توسـيع  فـي  المؤسسـات  علـى كيفيـة عمـل  أثـٌر 

مـع  تمشـياً  عليهـا  والحفـاظ  االجتماعيـة  الحمايـة 

السـكان  شـيخوخة  تمثـل  العالميـة. كذلـك،  األهـداف 

اآلن مشـكلة عالميـة بحـق تواجـه الضمـان االجتماعـي. 

اإليجابـي  الـدور  تعزيـز  علـى  األعضـاء  يحـرص  وأخيـراً، 

الـذي يؤديـه الضمـان االجتماعـي من أجـل ضمان النمو 

التفـاوت.  أوجـه  مـن  والتقليـص  الشـامل 

لتضـع معـارف جديـدة  اإليسـا  بـه  الـذي سـتقوم  مـا 

الضمـان  تواجـه  التـي  التحديـات  هـذه  بشـأن 

لـه؟  المتاحـة  والفـرص  االجتماعـي 

المواضيـع  مـن  جعلنـا  األعضـاء،  إلـى  االسـتماع  بعـد   

األربعـة التـي ذكرتهـا للتـو مـن أولوياتنا في إطار أنشـطة 

 .2022-2020 سـنوات  الثـاث  فتـرة  خـال  اإليسـا 

والهيـاكل  التقنيـة  اللجـان  مـع  بالتعـاون  وسـنقوم، 

فعاليـات  وتنظيـم  منشـورات  بإعـداد  اإلقليميـة، 

وتسـهيل تبـادل الخبـرات فـي هـذه المجـاالت. وسـوف 

نحـرص بالطبـع علـى تصميـم المسـائل المحـددة علـى 

الفـروع،  واحتياجـات  اإلقليميـة  االحتياجـات  حسـب 

اإلمـكان  قـدر  موائمـة  أنشـطتنا  مـن  لنجعـل  وذلـك 

الحتياجـات األعضـاء. سـنواصل أيضاً االسـتجابة سـريعاً 

ذلـك،  واإلقليميـة  العالميـة  األحـداث  تقتضـي  عندمـا 

كمـا الحـال فـي أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد التـي 

العـام.  هـذا  بالعالـم  تعصـف 

الفتـرة  فـي  اإليسـا  مـن  نتوقعـه  أن  يمكـن  الـذي  مـا 

الجديـدة؟  البرنامجيـة 

لدينـا مـرة أخـرى حزمـة واسـعة مـن األنشـطة الشـيقة، 

األنشـطة  مـن  بعـدد  سـيهتمون  األعضـاء  أن  وأعتقـد 

مـن  جديـدة  مجموعـات  يشـمل  وهـذا  الجديـدة. 

جديـد  دولـي  ومؤتمـر  لإليسـا،  التوجيهيـة  المبـادئ 

موسـعة  ومعـارف  االجتماعـي،  الضمـان  مكـرس إلدارة 

اسـتجابة  سـنعزز  لإليسـا. كمـا  القطريـة  الملفـات  فـي 

أنشـطتنا ومرونتهـا. ويتمثـل هدفـي فـي تعزيـز قدرتنـا 

العمليـة  االحتياجـات  حسـب  منتجاتنـا  تصميـم  علـى 

لألعضـاء، وفـي ضمـان أن يحصـل كل عضـو علـى خدمـة 

اإليسـا.  مـع  التعامـل  لـدى  ممتـازة 
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أرجـاء  مـن  االجتماعـي  الضمـان  وخبـراء  قـادة  اجتمـع 

العالـم كافـة، بين 14 و18 تشـرين األول/ أكتوبر 2019، 

فـي العاصمـة البلجيكيـة بروكسـل فـي إطـار المنتـدى 

المنتـدى،  هـذا  وكان  االجتماعـي.  للضمـان  العالمـي 

الـذي شـهد مشـاركة 1300 مشـاركاً مسـّجًا مـن قرابـة 

األكبـر  الفعاليـة  بلـداً،   150 مـن  وأكثـر  منظمـة   400

علـى اإلطـاق التـي نظمتهـا اإليسـا. 

ــاً  ــر«، برهان ــم متغيّ ــة األشــخاص فــي عال ــدى العالمــي للضمــان االجتماعــي، وموضوعــه »حماي كان المنت

ــر.  قويــاً علــى مــا يكتســيه الضمــان االجتماعــي مــن أهميــة أساســية لألفــراد والمجتمعــات فــي عالــم متغيّ

1,300 ❙ 
ً    مشاركا

 400 ❙  
   مؤسسًة

 150 ❙
ً    بلدا

باستضافة من مؤسسات 
الضمان االجتماعي العمومية 

يف بلجيكا. 

المنتدى العالمي للضمان االجتماعي

حماية األشخاص في عالم متغيّر

وُكلِّـل المنتـدى العالمـي الخامـس للضمـان االجتماعـي 

اإليسـا  بيـن  الكبيـر  التعـاون  بفضـل  بالنجـاح 

االجتماعـي  الضمـان  وهـم مؤسسـات  والمسـتضيفين، 

المسـاهمات  عـن  فضـًا  بلجيـكا،  فـي  العموميـة 

مـن  وشـركاؤها  اإليسـا  أعضـاء  قدمهـا  التـي  المتعـددة 

العالـم.  ربـوع  جميـع 

األحداث البارزة اليومية في الصفحة الموالية. ■



اإلثنين 14 تشرين األول/ أكتوبر
التحديات التي تواجه الضمان االجتماعي واالستجابات االبتكارية لها

❙  احتفـاالً بــ 75 عامـاً مـن الضمـان االجتماعـي فـي بلجيـكا، عـرض المسـتضيفون البلجيكيـون 
النهـج العصريـة والمرنـة والرقميـة التـي يتبعونهـا فـي توفيـر المنافـع والخدمـات. 

العالميـة  »التحديـات  بشـأن  سـنوات  ثـاث  امتـد  الـذي  للمشـروع  الختامـي  التقريـر  ❙  إطـاق 
العشـرة التـي تواجـه الضمـان االجتماعـي«، الـذي يسـلط الضـوء علـى الحلـول والممارسـات 

االبتكاريـة التـي اقترحهـا أعضـاء اإليسـا. 

الثاثاء 15 تشرين األول/ أكتوبر 
رسم مالمح مستقبل الضمان االجتماعي

الرقمـي«،  العصـر  فـي  االجتماعـي  »الضمـان  بشـأن  جديـداً  رئيسـياً  تقريـراً  اإليسـا  ❙  أطلقـت 
بالتكنولوجيـات  االجتماعـي  الضمـان  بهـا  يتأثـر  التـي  للطريقـة  الكبـرى  التوجهـات  يتنـاول 

منهـا.  االسـتفادة  وطريقـة  الجديـدة  الرقميـة 

الثـورة  عـن  تترتـب  التـي  الفـرص  واسـتغال  للتحديـات  التصـدي  كيفيـة  حـول  ❙  مناقشـات 
الرقميـة. 

األربعاء 16 تشرين األول/ أكتوبر
التمّيز واالبتكار في الضمان االجتماعي

الخطـأ والتهـرب واالحتيـال  الجديـدة لإليسـا بشـأن  التوجيهيـة  ❙  إطـاق ومناقشـة »المبـادئ 
في نظم الضمان االجتماعي«، وثماني مجموعات أخرى منقحة، في الجلسات الموازية. 

❙  سـلطت جلسـة »مسـاحة االبتكار« )Innovation Zone( الضوء على أدوات وممارسـات 
ابتكاريـة عرضتهـا المؤسسـات األعضـاء فـي اإليسـا. 

الخميس 17 تشرين األول/ أكتوبر
تعزيز األثر االجتماعي للضمان االجتماعي

❙  جرى إحياء الذكرى المائة لتأسـيس منظمة العمل الدولية، شـريك اإليسـا قديم العهد، 
في جلسـة خاصة بشـأن تحقيق الحماية االجتماعية الشـاملة بحلول عام 2030. 

❙  جلسـات عامـة وموازيـة تناولـت كيفيـة بنـاء وتكييـف الضمـان االجتماعـي وتعزيـزه وتطويـره 
فـي ضـوء التحديـات المجتمعيـة الكبـرى. 

الجمعة 18 تشرين األول/ أكتوبر
ال نسمح أن يتخلف أي أحد عن الركب – الوفاء بااللتزام العالمي 

❙  مناقشـات رفيعـة المسـتوى خـال القمـة العالميـة للضمـان االجتماعـي مـع وزراء وممثليـن 
الروسـي والمفوضيـة  الجزائـر وبلجيـكا والصيـن وجمايـكا وماليزيـا وليتوانيـا واالتحـاد  مـن 

األوروبيـة ومنظمـة العمـل الدوليـة واألمـم المتحـدة والبنـك الدولـي.

لتحقيقهـا  االجتماعـي  الضمـان  فـي  المذهـل  لإلنجـاز  اإليسـا  بجائـزة  روانـدا  حكومـة  ❙  فـازت 
مـن 20 عامـاً.  أقـل  فـي  الصحـي  بالتأميـن  تقريبـاً  الشـاملة  التغطيـة 

األحداث البارزة في المنتدى العالمي للضمان االجتماعي
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المنتدى العالمي للضمان االجتماعي

جائزة اإلنجاز المتميز 
فــازت حكومــة روانــدا، خــال المنتــدى العالمــي للضمــان االجتماعــي، بجائزة اإليســا لإلنجاز المتميز فــي الضمان االجتماعي. 

إذ حققــت روانــدا، بفضــل نهجهــا القائــم علــى المجتمــع المحلــي، مــن تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة تقريبــاً فــي أقــل 

مــن 20 عامــاً. هــذه مقابلــة مــع الدكتــورة صولنــج هبيــكا، نائــب المديــر العــام لمجلــس الضمــان االجتماعــي فــي روانــدا. 

لإلنجـاز  اإليسـا  بجائـزة  فوزكـم  يعنيـه  الـذي  مـا 

االجتماعـي؟  الضمـان  فـي  المذهـل 

خطـط  فـي  روانـدا  حكومـة  حققتـه  بمـا  االعتـراف  إن 

المحلـي  المجتمـع  علـى  القائمـة  الصحـي  التأميـن 

بـأن  هـو تشـجيع كبيـر لهـا. فهـي رسـالة هامـة عالميـاً 

وأن  بـه  القيـام  ينبغـي  مـا  هـو  للصحـة  األولويـة  إيـاء 

مـن الممكـن، بالتعـاون مـع أصحـاب المصلحـة وبـذل 

الجهـود المشـتركة معهـم، تحقيـق األثـر والنتائـج. وإذا 

كانـت روانـدا قـد نجحـت فـي ذلـك، فا شـك أن أي بلد 

أيضـاً! ينجـح  أن  يمكنـه 

مـا هـي الخطـوات األساسـية المتخـذة التي سـاعدت 

روانـدا فـي نيـل جائزة اإليسـا؟ 

ثابـرت روانـدا خـال السـنوات الــ25 الماضيـة لتصميـم 

تغطيـة  ضمـان  بغيـة  االجتماعـي  الضمـان  منتجـات 

»إذا كانــت روانــدا قــد نجحــت فــي ذلــك، فــا شــك أن أي بلــد 
يمكنــه أن ينجــح أيضــاً!«

 — الدكتورة Solange Habika، نائب المدير العام 
لمجلس الضمان االجتماعي في رواندا

المالـي  الصعيديـن  علـى  الخـاص،  لقطاعهـا  فعالـة 

والصحـي علـى حـد سـواء. إذ أدركنـا منـذ وقـت مبكـر 

أن الصحـة هـي ركيـزة أساسـية للنمـو الوطنـي والتناغـم 

االجتماعـي. فالصحـة هـي حق وعلـى كل قائد وصاحب 

خدمـات  لتوفيـر  المنطلـق  هـذا  مـن  يعمـل  أن  شـأن 

للسـكان.  وأكثـر  أفضـل 

روانـدا  تعمـل  وكيـف  المقبلـة  التحديـات  هـي  مـا 

االجتماعـي؟ الضمـان  تعزيـز  لمواصلـة 

االجتماعـي  الضمـان  خطـط  وتنفيـذ  تصميـم  يسـمح 

التـي تسـتهدف االقتصـاد غيـر الرسـمي لروانـدا بوفـاء 

أفضـل بالتزامهـا بحماية سـكانها مـن المصاعب المالية 

حاليـاً  تواجـه  التـي  التحديـات  بيـن  ومـن  والصحيـة. 

أعمارهـم  تقـل  الذيـن  لألشـخاص  فريـد  د  محـدِّ إنشـاء 

إن  الصحيـة.  المطالـب  ورقمنـة  عشـرة  السادسـة  عـن 

الفئـات  بإشـراك  سيسـمح  والمحـدد  المـرن  التواصـل 

السـكانية التـي يصعـب بلوغها من خال إرسـال رسـائل 

للتوعيـة.   موجهـة 

القـارة  فـي  االجتماعـي  الضمـان  تطـور  تـرون  كيـف 

األفريقيـة؟ 

الصحيـة  التغطيـة  األفريقيـة  البلـدان  وضعـت  لقـد 

المبـادرات  وتمضـي  أولوياتهـا  صميـم  فـي  الشـامل 

إذ  الخطـة.  بهـذه  قدمـاً  بهـا  المضطلـع  المجتمعيـة 

تسـارعت وتيـرة التعلـم مـن النظـراء وتبـادل الخبـرات 

تقـود  اإلقليميـة  والتحالفـات  الرقمـي  العصـر  خـال 

التوجيهيـة  المبـادئ  تنفيـذ  سـتدعم  التـي  الخبـرات 

وسـتتمكن  الفضلـى.  وممارسـاته  االجتماعـي  للضمـان 

البلـدان األفريقيـة، مـن خال االتسـاق والمسـاءلة أمام 

كبيـر.  تقـدم  إحـراز  مـن  المسـتفيدين، 
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المنتدى العالمي للضمان االجتماعي

#protectingyou2019
إطـار  فـي   protectingyou2019# حملـة  أُطلقـت 

المنتـدى العالمـي للضمـان االجتماعـي، لدعـوة أعضـاء 

وشـركاء الجمعيـة الدوليـة للضمـان االجتماعـي )اإليسـا( 

الضمـان  حمايـة  كيفيـة  عـن  التجـارب  تشـاطر  إلـى 

االجتماعـي لألشـخاص فـي عالـٍم متغيـر. كمـا أُنشـئت 

تعزيـز  بغيـة  لإليسـا  تابعـة  للتواصـل  جديـدة  شـبكة 

التنسـيق والعمـل المشـترك بشـأن التواصـل بيـن اإليسـا 

القويـة  التجـارب  بعـض  وهـذه  األعضـاء.  ومؤسسـاتها 

■ الحملـة.  مـن خـال  التـي ظهـرت 
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تضـع جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد الذي يستشـري 

فـي جميـع ربوع العالم الحكوماَت ومؤسسـات الضمان 

أفضـى  لقـد  النظيـر.  منقطـع  ضغـط  تحـت  االجتماعـي 

الحجـر االقتصـادي والتدابيـر الراميـة إلـى تافي انتشـار 

الفيـروس إلـى تعطيـل الهياكل االقتصاديـة واالجتماعية 

وعمليـات تسـريح جماعيـة للعمـال وركـود اجتماعـي. 

والتفتـت الحكومـات بسـرعة إلـى الضمـان االجتماعـي 

للتخفيـف مـن اآلثـار االقتصاديـة واالجتماعيـة الواقعـة 

وتمكنـت  والمجتمـع.  والشـركات  األشـخاص  علـى 

مرصد فيروس كورونا المستجد – استجابات الضمان االجتماعي
مقاالت تتضمن أخباراً وتحليات  ❙

قاعدة بيانات تيسر البحث عن التدابير التي تتخذها البلدان  ❙

مرصد األخبار  ❙

حلقات دراسية شبكية باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية  ❙

روابط وموارد خارجية  ❙

يتواجــد الضمــان االجتماعــي خــال النصــف األول مــن عــام 2020 فــي صــدارة مواجهــة العواقــب االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــذي  ــا المســتجد ال ــروس كورون ــذا أنشــأت اإليســا مرصــد في ــد-19(. ل ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون ــة لفي للجائحــة العالمي

ــادل المعلومــات  ــة تب ــدة مــن الحلقــات الدراســية الشــبكية عــن اســتجابات الضمــان االجتماعــي بغي شــمل مجموعــة جدي

والتجــارب فــي أوســاط المؤسســات األعضــاء فــي اإليســا عــن كيفيــة التصــدي لهــذا التحــدي الضخــم. 

مرصد فيروس كورونا المستجد

 مجابهة أزمة فيروس كورونا 
المستجد بالضمان االجتماعي

مؤسسـات الضمـان االجتماعـي مـن القيـام بذلـك مـن 

والبطالـة  األجـل  قصيـرة  العمـل  خطـط  تعزيـز  خـال 

الجزئيـة، وخطـط منافـع المـرض، والضمـان االجتماعـي 

األطفـال  ومنافـع  الخـاص،  لحسـابهم  العامليـن  لفائـدة 

واألسـر، إلـى جانـب اإلعفـاءات مـن سـداد مسـاهمات 

سـدادها.  تأجيـل  أو  االجتماعـي  الضمـان 

لهـذا  تتصـدى  االجتماعـي  الضمـان  مؤسسـات  إن 

جديـدة  خطـط  ُوضعـت  إذ  مبهـر.  بشـكل  التحـدي 

وُكيفـت الخطـط القائمـة لاسـتجابة لازديـاد المهـول 

وفـي  االجتماعـي.  الضمـان  منافـع  علـى  الطلبـات  فـي 

الوقت نفسـه، كان على مؤسسـات الضمان االجتماعي 

أن تعيـد تنظيـم طـرق عملهـا، بمـا يشـمل تعميـم العمل 

عـن بعـد، وتعديـل تعاملهـا مـع المسـتفيدين، من خال 

جملـة أمـور منهـا تحسـين الخدمـات الشـبكية القائمـة 

مـع  والتعامـل  جديـدة،  شـبكية  خدمـات  وإطـاق 

الزيـادة الكبيـرة فـي التماس المجتمـع للمعلومات. كل 

هـذا بّيـن مـرة أخـرى الـدور األساسـي الـذي تضطلـع بـه 

■ المجتمـع.  فـي  االجتماعـي  الضمـان  مؤسسـات 
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61 321
اإليسا عبر العالم

مؤسسة عضو 
في 159 بلداً 

تضطلـع الهيـاكل اإلقليميـة الــ17 بـدور هـام فـي تعزيـز 

الضمـان  بشـأن  اإلقليمـي  والتعـاون  اإليسـا  وصـول 

االجتماعـي. لإليسـا 17 هيـكًا إقليميـاً فـي جميـع أرجاء 

العالـم، كل هيـكل منهـا تسـتضيفه إحـدى المؤسسـات 

لـه مكتـب إقليمـي.  األعضـاء وُيخصـص 

تغتنـم اإليسـا هـذه الفرصـة لتشـكر الصنـدوق الوطنـي 

الـذي  الدعـم  علـى  الغابـون  فـي  االجتماعـي  للضمـان 

االجتماعـي  للضمـان  الوطنـي  والصنـدوق  قدمـه، 

التكفـل  علـى  الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  فـي 

الوسـطى  أفريقيـا  باسـتضافة مكتـب االتصـال لمنطقـة 

 .2020 مـارس  آذار/  فـي 

الوطنـي  الصنـدوق  اإليسـا  تهنـئ  ذلـك،  إلـى  إضافـًة 

لنقطـة  الرسـمي  االفتتـاح  علـى  فيجـي  فـي  لادخـار 

االتصـال لبلـدان جـزر المحيط الهادئ فـي يناير/ كانون 

الوطنـي للضمـان االجتماعـي  الثانـي 2020، والمعهـد 

فـي البرازيـل علـى دعـم نقطـة االتصال للبلـدان الناطقة 

البرتغاليـة.  باللغـة 

أفريقيا 
مكتب اتصال أفريقيا الوسطى

يستضيفه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

نقطة اتصال شرق أفريقيا
تستضيفها جمعية الضمان االجتماعي لشرق ووسط أفريقيا 

نيروبي، كينيا

مكتب اتصال شمال أفريقيا
يستضيفه الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 

الجزائر العاصمة، الجزائر

مكتب االرتباط لجنوب افريقيا
بضيافة صندوق اسواتيني الوطني للتوفير

مانزيني، اسواتيني

مكتب االرتباط لغرب افريقيا
يضيافة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية

ابيدجان، كوت ديفوار

األمريكيتان 
مكتب اتصال دول األنديز

Derrama Magisterial تستضيفه مؤسسة
ليما، بيرو

مكتب اتصال أمريكا الشمالية والوسطى
 يستضيفه المعهد الحكومي للضمان االجتماعي والخدمات 

االجتماعية للموظفين
مكسيكو، المكسيك

مكتب اتصال بلدان المخروط الجنوبي لألمريكيتين 
تستضيفه اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي 

بوينس آيرس، األرجنتين

نقطة اتصال البلدان الناطقة باللغة البرتغالية
يستضيفها المعهد الوطني للضمان االجتماعي

برازيليا، البرازيل
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98

أوروبا
الشبكة األوروبية التابعة لإليسا

تستضيفها مؤسسة الضامن االجتامعي
وارسو، بولندا

مكتب اتصال إقليم أوراسيا 

يستضيفه صندوق املعاشات التقاعدية يف االتحاد الرويس
موسكو، االتحاد الروسي

األمانة العامة لإليسا
جنيف، سويسرا

الهياكل اإلقليمية لإليسا
كل  العالـم،  أرجـاء  جميـع  فـي  إقليميـاً  هيـكاً   17 لإليسـا 

األعضـاء  المؤسسـات  إحـدى  تسـتضيفه  منهـا  هيـكل 

■ إقليمـي.  مكتـب  لـه  وُيخصـص 

عدد 3 مليار نسمة مشمولة  ❙

عدد 6 ترليون دوالر قيمة االرصدة المشمولة  ❙

عدد 3 ماليين مشغل مشمول  ❙

آسيا والمحيط الهادئ
مكتب اتصال البلدان العربية في منطقة الشرق األوسط

تستضيفه المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
عًمان، االردن

مكتب اتصال شرق آسيا
يستضيفه المرفق الوطني للتأمين الصحي

سيول، جمهورية كوريا

مكتب اتصال جنوب آسيا
تستضيفه هيئة التأمين الحكومي على الموظفين

نيودلهي، الهند

مكتب اتصال جنوب شرق آسيا
تستضيفه منظمة الضمان االجتماعي

كوااللمبور، ماليزيا

نقطة اتصال لألعضاء من الصين
تستضيفها إدارة التأمين االجتماعي

التابعة لوزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي
بيجين، الصين

نقطة اتصال لبلدان جزر المحيط الهادئ
يستضيفها الصندوق الوطني لادخار في فيجي

سوفا، فيجي

17 عضواً جديداً انضموا في 2019/20+ + +
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مقابلة

االنضمام لإليسا

لم قررت مؤسستكم االنضمام إلى أسرة اإليسا؟ 

بالضمـان  ُتعنـى  عالميـة  منظمـة  أكبـر  هـي  اإليسـا  إن 

االجتماعـي، وهـي منبـٌر يمكننـا مـن خالـه أن نتشـاطر 

فـي  المطبقـة  الخبـرات  مـن  نسـتلهم  وأن  الخبـرات 

العالـم.  أرجـاء  سـائر  فـي  مختلفـة  بلـدان 

يمكـن  التـي  والخدمـات  المنتجـات  أهـم  هـي  مـا 

لمؤسسـتكم؟  توفرهـا  أن  لإليسـا 

التدريبيـة  الـدورات  التقنيـة؛  اللجـان  فـي  المشـاركة 

وفرصـة  واإلقليميـة  العالميـة  الفعاليـات  اإلقليميـة؛ 

التعـاون فـي مجـال الضمـان االجتماعـي فـي المنطقـة. 

كيـف تخططـون للمشـاركة مـع اإليسـا وفـي أنشـطتها 

في المسـتقبل؟ 

الجمعيـة  مـع  والتشـارك  التواصـل  فـي  االسـتمرار 

اإليسـا.  فـي  اإلقليمـي  منسـقنا  مـع  وبالـذات 

مـا هـي الرسـالة التـي توجهونهـا لمؤسسـات الضمـان 

إلـى  االنضمـام  فـي  تفكـر  التـي  األخـرى  االجتماعـي 

اإليسـا؟ 

أن عليهـا القيـام بذلـك ألن علينـا إحيـاء الطابـع العالمي 

مـن  إال  ذلـك  تحقيـق  يمكـن  وال  االجتماعـي،  للضمـان 

الحـوار  وفـي  العالميـة  المحافـل  فـي  المشـاركة  خـال 

الدولـي المسـتمر الـذي يجـري فـي إطـار اإليسـا. ■

ســعدت الجمعيــة الدوليــة للضمــان االجتماعــي )اإليســا( بانضمــام 17 مؤسســة مــن مختلــف ربــوع العالــم كأعضــاء جــدد فــي 

عــام 2019. أجــاب المجلــس الفيدرالــي للـــتأمين االجتماعــي فــي األرجنتيــن علــى بعــض األســئلة بشــأن األســباب التــي دفعتــه 

إلــى االنضمــام وتوقعاتــه كعضــو مــن أعضــاء اإليســا. 

أعضاء اإليسا الجدد
المعهد الوطني للضمان االجتماعي  + 

أنغوال

المجلس الفيدرالي للضمان االجتماعي  + 
األرجنتين

صندوق حوادث السيارات  + 
بوتسوانا

إدارة المعاشات التقاعدية  + 
كولومبيا

الجمعية الصحية للمنافع المتبادلة المعنية بأساتذة   +
 التعليم االبتدائي والمتوسط والتعليم المهني

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

صندوق التقاعد لموظفي اإلشراف في البنك المركزي   +
 في بلدان غرب أفريقيا

كوت ديفوار 

معهد الضمان االجتماعي  + 
إكوادور

الهيئة التنظيمية للخدمات المالية  + 
مملكة إسواتيني 

الهيئة التنظيمية الوطنية للمعاشات التقاعدية  + 
غانا

المجلس الوطني للتأمين االجتماعي  + 
غرينادا 

الهيئة اليابانية للعمل والضمان االجتماعي لرابطات   +
 محامي الدفاع

اليابان

صندوق التأمينات االجتماعية الصحية  + 
كزاخستان

صندوق تقاعد وزارة الدفاع  + 
عمان

الصندوق الوطني لالدخار  + 
ساموا 

الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات  + 
السودان

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في الخدمة   +
 العامة

جمهورية تنزانيا المتحدة

وزارة العمل والعالقات المتصلة بالعمالة  + 
أوزباكستان

 يشار الى االعضاء الجدد على خريطة العالم 
في الصفحتين 10 و11.

17 ❙
 عضواً جديداً 

يف 2019
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اللجان التقنية لإليسا

تطوير معارفنا وأدواتنا

اللجان التقنية األخرى لإليسا هي: 

❙ التأمين ضد إصابات العمل واألمراض المهنية

❙ استثمار صناديق الضمان االجتماعي

❙ التنظيم واإلدارة واالبتكار

❙ الدراسات اإلحصائية واإلكتوارية والمالية

❙ اللجنة الخاصة المعنية بالوقاية ■

-2017 الثاثيـة  الفتـرة  فـي  المنجـز  للعمـل  ونتيجـة 

كبيـر  بشـكل  التقنيـة  اللجـان  سـاهمت   ،2019

للضمـان  العالمـي  للمنتـدى  التقنـي  البرنامـج  فـي 

عـدد  نشـر  منهـا  أمـور  جملـة  خـال  مـن  االجتماعـي، 

مـن التقاريـر ذات الجـودة العاليـة. كمـا أشـرفت علـى 

اسـتعراض المجموعـات الثمانيـة للمبـادئ التوجيهيـة 

لإليسـا وإعـداد المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة لإليسـا 

بشـأن الخطـأ والتهـرب واالحتيـال فـي نظـم الضمـان 

 .)14 الصفحـة  )انظـر  االجتماعـي 

ــراً مــن المؤسســات األعضــاء  ــراً كبي ــداً وخبي تضــم اللجــان التقنيــة لإليســا الـــ13 أكثــر مــن 110 قائ

ــذ أنشــطة اإليســا. ــدور حاســم فــي تنفي ــع ب وتضطل

التقاريراللجنة التقنية المعنية بـ

❙ العمل في المنصات اإللكترونية – الصلة مع نظم الضمان االجتماعيتحصل االشتراكات واالمتثال للقوانين التي تحكمه

❙ اقتصاد المنصات اإللكترونية سياسات التشغيل والتأمين ضد البطالة

❙ المساواة بين الجنسين وسياسات األسرة: العوامل واآلثارمنافع األسرة

❙ وضع األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في سبل التكفل باألطفال 

❙ تقرير تقني عن الشيخوخة السارية والرعاية طويلة المدىالرعاية الصحية والتأمين ضد المرض

❙ تطبيق التكنولوجيات الناشئة في الضمان االجتماعيتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

❙ مساهمة حركة المنفعة المتبادلة في الحماية االجتماعية الشاملةجمعيات المنفعة المتبادلة

 التأمين ضد الشيخوخة والعجز وتأمين الباقين على 
قيد الحياة

❙  العمل المتنامي على المنصات اإللكترونية – النطاق والتغطية بالتأمين والممارسات 
الفضلى في البلدان األعضاء في اإليسا

❙ منافع العجز: تأثير زيادة سن أهلية التقاعد

❙ الثغرات الجنسانية النظرية في المعاشات التقاعدية

❙ تقرير استقصائي بشأن البيانات اإلدارية والمبادرات المتعلقة بالخدمات

❙  الحوافز الرامية إلى مشاركة قوي العمل في المعاشات التقاعدية العامة: البراهين 
الدولية

❙  التغطية بالضمان االجتماعي: حالة الصين والهند والمكسيكتحليل سياسات الضمان االجتماعي والبحوث

❙  الطبيعة المتغيرة للعمل والتغطية بالمعاشات التقاعدية العامة: براهين من الواليات 
المتحدة األمريكية وأوروبا

أصدرت اللجان التقنية التقارير التالية إعداداً للمنتدى العالمي للضمان االجتماعي: 
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مركز التميّز

 المبادئ التوجيهية الجديدة لإليسا 
بشأن الخطأ والتهرب واالحتيال 

يمثــل الخطــأ والتهــرب واالحتيــال مــن أســباب القلــق المتزايــد لمؤسســات الضمــان االجتماعــي، لــذا أُطلقــت المبــادئ 

التوجيهيــة الجديــدة لإليســا بشــأن الخطــأ والتهــرب واالحتيــال فــي نظــم الضمــان االجتماعــي خــال المنتــدى العالمــي 

للضمــان االجتماعــي المنعقــد فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2019، لتنــاول هــذه المســائل الرئيســية. 

ثقـة  علـى  االجتماعـي  الضمـان  مؤسسـات  تعتمـد 

السياسـية.  والمؤسسـات  والمجتمـع  المواطنيـن 

والتهـرب  الخطـأ  حـاالت  منـع  علـى  قدرتهـا  فـإن  لـذا، 

واالحتيـال والتصـدي لهـا هـي أمـر بالـغ األهميـة. وإن 

لـم تكـن هـذه المسـائل جديدًة على مؤسسـات الضمان 

فـي  األعضـاء  المؤسسـات  تجربـة  أن  إال  االجتماعـي، 

اإليسـا بّينـت أن ثمـة حاجـة للتعامل معها بطريقة أكثر 

ومنهجيـًة.  تناغمـاً 

كان صـوغ المبـادئ التوجيهيـة الجديدة لإليسـا بشـأن 

الخطـأ والتهـرب واالحتيـال ثمرة جهود مشـتركة بذلتها 

سـيما  ال  األعضـاء،  لإليسـا ومؤسسـاتها  العامـة  األمانـة 

بتحصيـل  المعنيـة  لإليسـا  التقنيـة  اللجنـة  خـال  مـن 

التـي  تحكمـه،  التـي  للقوانيـن  واالمتثـال  االشـتراكات 

 ،Acoss قدمـت  كذلـك،  العمليـة.  بتنسـيق  تكفلـت 

فرنسـا، دعمـاً كبيراً، وتكفلـت الخزينة الوطنية للضمان 

بهـذا  دوليـة  نـدوة  باسـتضافة  إسـبانيا،  االجتماعـي، 

المبـادئ  كانـت  المسـاهمات،  هـذه  وبفضـل  الشـأن. 

المنتـدى  افتتـاح  فـي  جاهـزة  الجديـدة  التوجيهيـة 

االجتماعـي.  للضمـان  العالمـي 

تنقيح أوسع نطاقاً للمبادئ التوجيهية لإليسا

جـرى تنقيـح 8 مـن أصـل 12 مجموعـًة مـن مجموعـات 

المبـادئ التوجيهيـة لإليسـا وصـدرت خـال المنتـدى 

مجموعـة  كل  أن  إذ  االجتماعـي.  للضمـان  العالمـي 

تخضـع  لإليسـا  التوجيهيـة  المبـادئ  مجموعـات  مـن 

الضمـان  بعـد سـت سـنوات ألن مؤسسـات  للمراجعـة 

التغيـر.  بيئـة سـريعة  فـي  تعمـل  االجتماعـي 

علـى  للحصـول  أُجريـت  التـي  التحسـينات  أهـم  ومـن 

المبـادئ  الفـروع فـي  الجديـدة، إدراج منظـور  الصيـغ 

التوجيهية الشاملة مثل الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا 

كذلـك،  الخدمـات.  وجـودة  والمعلومـات  االتصـاالت 

تكنولوجيـا  بشـأن  التوجيهيـة  المبـادئ  فـي  أُدرجـت 

بالصحـة  خاصـة  فصـول  والمعلومـات  االتصـاالت 

اإللكترونيـة والعمليـات التجاريـة، مـع مراعـاة اختـاف 

االجتماعـي.  الضمـان  فـروع 

أساس مركز التمّيز

إن المبـادئ التوجيهيـة لإليسـا هـي أسـاس مركز اإليسـا 

للتمّيـز، الـذي يرمي إلى مسـاعدة المؤسسـات األعضاء 

فـي توفيـر التمّيـز فـي الضمـان االجتماعـي. وُتسـتخدم 

المبـادئ التوجيهيـة لبنـاء القـدرات مـن خـال دورات 

م فـي إطـار  تدريبـة وورش عمـل مانحـة للشـهادة ُتنظَـّ

أكاديمية اإليسـا، وتكملها الممارسـات الفضلى لإليسـا، 

وهـي أسـاس لبرنامـج االعتـراف التابـع لإليسـا.  ■

2019

المبادئ التوجيهية
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إن ورش عمــل أكاديميــة اإليســا هــي فرصــة ثمينــة للغايــة لحــل المشــكات بالعمــل مــع النظــراء فــي أوســاط كبــار المديريــن. 

فــي 2019، شــارك 338 شــخصاً مــن 69 بلــداً فــي ورش العمــل الـــ 12 التــي نظمتهــا أكاديميــة اإليســا. 

تقـوم ورش عمـل األكاديميـة علـى تحديـات مـن الواقع 

االجتماعـي.  الضمـان  ومؤسسـات  مديـري  تواجـه 

وُيطلـب مـن المشـاركين أن يبلغـوا عـن التحديات التي 

يرغبـون فـي تناولهـا قبـل بـدء الورشـة، ومـن ثمـة يضـع 

الخبيـر البرنامـج علـى أسـاس مسـاهماتهم. وُتسـتخدم 

هيكلـة  فـي  الصلـة  ذات  لإليسـا  التوجيهيـة  المبـادئ 

المناقشـات مـن أجـل إيجـاد حلـول عمليـة وفعالـة. 

التـي  األكاديميـة  وخيـر مثـال علـى ذلـك ورشـة عمـل 

تشـرين  فـي  كوريـا،  جمهوريـة  سـيول،  فـي  نُظمـت 

الثانـي/ نوفمبـر 2019. إذ عمـل المديرون والخبراء من 

جمهوريـة كوريـا  مـن  االجتماعـي  الضمـان  مؤسسـات 

وبوتـان والهنـد وإندونيسـيا واليابـان وماليزيـا وعمـان 

وفيـت نـام والبلـد المسـتضيف معاً بشـأن مسـائل مثل 

االجتماعـي.  الضمـان  فـي  الرشـيدة  الحوكمـة 

المعاشـات  إدارة  مـن   Yasuyuki Nagamine وقـال 

التقاعديـة فـي اليابان: »كانت ورشـة عمـل األكاديمية 

فرصـة تعليميـة ثريـة لـي شـخصياً ولمنظمتـي. فإضافـًة 

إلـى مناقشـة التحديـات المشـتركة والنهـج االبتكاريـة 

مـع الزمـاء مـن بلـدان ومؤسسـات أخـرى، تمكنـُت من 

بناء شـبكة معارف ستسـاعدني ال محالة في عملي في 

المسـتقبل«. 

انعقدت ورشة عمل األكاديمية في 
بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو، 
من 24 إلى 26 تموز/ يوليه 2019

ورش عمل أكاديمية اإليسا

حل المشكات بالعمل مع النظراء

الموقعالموضوع

مونتيفيديو، أوروغوايالعمل اإلكتواري في مجال الضمان االجتماعي
نيودلهي، الهند

 تحصيل االشتراكات واالمتثال للقوانين 
التي تحكمه

الجزائر العاصمة، الجزائر
بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو

بوينس آيرس، األرجنتيناالحتيال والتهرب واالحتيال

أنتاناناريفو، مدغشقرتوسيع نطاق التغطية
بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو

بوينس آيرس، األرجنتين

كوتونو، بنينالحوكمة الرشيدة
فري تاون، سيراليون

مراكش، المغرب
سيول، جمهورية كوريا

ليبرفيل، الغابونالوقاية من المخاطر المهنية 
عمان، األردن

كامباال، أوغنداتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

سواكوبموند، ناميبياجودة الخدمات

ورش العمل التي ُنظمت يف إطار األكاديمية منذ عام 2019

 أكاديمية
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دورة اإليسا التدريبية المانحة للشهادة

بناء كفاءات الموظفين
فــي العــام الماضــي، شــارك 200 موظفــاً مــن موظفــي المؤسســات األعضــاء فــي اإليســا مــن جميــع ربــوع العالــم فــي 

دورات اإليســا التدريبيــة لزيــادة كفاءاتهــم. وتتــاح هــذه الــدورات التدريبيــة بالتعــاون مــع شــركاء تدريــب معتمديــن. 

فـي 2019، اجتمـع أكثـر من 90 مشـاركاً من مؤسسـات 

الضمـان االجتماعـي مـن كافـة ربـوع العالـم فـي مركـز 

الدوليـة  العمـل  لمنظمـة  التابـع  الدولـي  التدريـب 

)ITC-ILO( فـي إيطاليـا، فـي إطـار تدريـب دام أسـبوعاً 

بشـأن المبـادئ التوجيهيـة لإليسـا. وهـذا مـا قاله بعض 

المشـاركين عـن هـذه التجربـة.

»إنها حقاً تجربة مثرية!«
Devonte Cory Peters —
الهيئة الوطنية للتأمينات، سانت فينسنت وغرينادين

»ستسـاعدني مشـاركتي لكـي أفهـم بشـكل أفضـل بعـض التكنولوجيـات 

التي يمكننا استخدامها لتوسيع نطاق خدمات الضمان االجتماعي في 

القطـاع غيـر الرسـمي.«

 Mukuka Kangwa
الهيئة الوطنية لخطط المعاشات التقاعدية، زامبيا

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

الضمـان  لـي، ألن مؤسسـة  بالنسـبة  للغايـة  التدريبيـة مهمـة  الـدورة  »هـذه 

الخدمـات.  تتغاضـى عـن جـودة  أال  تنجـح، عليهـا  أن  أرادت  إن  االجتماعـي 

بـه.« هـذا األمـر أساسـي فيمـا نقـوم 

Emefa Agonyo
صندوق الضمان االجتماعي والتأمين الوطني، غانا
جودة الخدمات

»سـوف تسـاعدني هـذه الـدورة التدريبيـة علـى صنـع الفـرق فـي الضمـان االجتماعـي فـي 

مجتمعنـا، وأن أعتنـي بالعمـاء فـي منطقتنـا وفـي بلدنـا.«

Raiya Hamed Saif Al Busidi
الهيئة العمومية للتأمينات االجتماعية، عمان
جودة الخدمات
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»بعد اكتسابي لهذه المعلومات والمعارف الجديدة، أتمنى أن أتمكن من توفير 

مستوى أفضل من الضمان االجتماعي في بلدي.«

Devonte Cory Peters
الهيئة الوطنية للتأمينات، سانت فينسنت وغرينادين
تحصيل االشتراكات واالمتثال للقوانين الذي تحكمه

إلـى  إضافـة  أسـبوعاً.   25 تسـتغرق  تدريبيـة  دورات 

لصنـدوق  التابـع  والصحـة  العمـل  معهـد  سـاعد  ذلـك، 

فـي  ألمانيـا  فـي  الحـوادث  ضـد  االجتماعـي  التأميـن 

إجـراء تقييـم لبرنامج التدريب المانح للشـهادة. وُدعي 

التقييـم،  فـي  المشـاركة  إلـى  التدريـب  شـركاء  جميـع 

ممـا سـاعد اإليسـا علـى مواصلـة تحسـين وتطويـر هـذا 

■ البرنامـج. 

للشـهادة  المانحـة  التدريبيـة  الـدورات  تسـتند 

المتعمقـة إلـى المبـادئ التوجيهيـة لإليسـا وترمـي إلـى 

دعـم المؤسسـات األعضـاء لتعزيـز كفـاءات الموظفيـن 

تماشـياً مـع المعاييـر المهنيـة الدوليـة المعتـرف بهـا. 

ومنـذ منتصـف عـام 2019، أصبحـت المدرسـة العليـا 

فـي  مهّنـأ  ورابطـة  فرنسـا  فـي  االجتماعـي  للضمـان 

األردن ومركـز التدريـب الدولـي التابـع لمنظمـة العمـل 

الدوليـة )ITC-ILO( فـي إيطاليـا مسـؤولة عـن تنظيـم 

»أتوقـع أن أكـون قـادراً بشـكل أكبـر علـى زيـادة عـدد األشـخاص 

االجتماعـي.«  بالضمـان  المشـمولين 

Arporn U-pakanrod
مكتب الضمان االجتماعي، تايلند
توسيع نطاق التغطية

الممارسـات  ألفضـل  أكثـر  فهمـاً  التدريبيـة  الـدورة  »تعطينـي 

والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، التي يمكن أن نستخدمها 

المسـتقبل.« فـي  االسـتثمار  فـرص  فـي 

Noorubaan Fahmee
مكتب المالديف إلدارة المعاشات التقاعدية، المالديف
استثمار صناديق الضمان االجتماعي

وطريقـة  المصالـح  تنـازع  إدارة  طريقـة  علـى  أكثـر  نتعـرف  التدريـب،  هـذا  خـال  »مـن 

أهدافهـا.« االجتماعـي  الضمـان  منظمـات  تحقـق  أن  ضمـان 

Mundiharno Sumarno Hizboel 
هيئة إدارة الضمان االجتماعي للصحة )BPJS Kesehatan(، أندونيسيا
الحوكمة الرشيدة
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برنامج االعتراف التابع لإليسا

بناء الثقة في منظمتك
يتنامى االهتمام ببرنامج االعتراف التابع لإليسا بسرعة. فهي طريقة فريدة من نوعها لمؤسسات الضمان 

االجتماعي لضمان أن تتماشى العمليات التجارية مع أفضل الممارسات الدولية ولتظهر التزامها بالتميّز. 

وهذا يعزز الثقة على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء داخل المنظمة. 

المنعقد  االجتماعي  للضمان  العالمي  المنتدى  خال 

في تشرين األول/ أكتوبر 2019، حصلت 7 مؤسسات 

من المؤسسات األعضاء في اإليسا من أربع قارات على 

التوجيهية  للمبادئ  لتطبيقها  للتمّيز  اإليسا  شهادة 

لإليسا في ست مجاالت مختلفة: 

BPJS Ketenagakerjaan، أندونيسيا:   ❙

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ العودة إلى 

العمل وإعادة اإلدماج

وزارة شؤون العمل والحماية االجتماعية، إيرلندا:   ❙

جودة الخدمات

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، األردن:   ❙

الوقاية

 ،)PERKESO( منظمة الضمان االجتماعي  ❙

ماليزيا: تحصيل االشتراكات واالمتثال للقوانين 

التي تحكمه

الصندوق المغربي للتقاعد: الحوكمة الرشيدة  ❙

صندوق التأمين االجتماعي في االتحاد الروسي:   ❙

العودة إلى العمل وإعادة اإلدماج

صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي البنوك   ❙

في أوروغواي: تحصيل االشتراكات واالمتثال 

للقوانين التي تحكمه

باإلضافة إلى ذلك، حصلت ثاث مؤسسات أخرى على 

اعتراف اإليسا في عام 2019: 

مجلس السالمة في مكان العمل والتأمين،   ❙

أونتاريو، كندا: العودة إلى العمل وإعادة اإلدماج

صندوق الضمان من أجل السالمة، شيلي:   ❙

الحوكمة الرشيدة

الصندوق الوطني للتأمين االجتماعي،   ❙

الكاميرون: الحوكمة الرشيدة

لم المشاركة في برنامج اإليسا لالعتراف؟ 

John McKeon، وهـو األميـن العـام لـوزارة شـؤون العمـل والحمايـة االجتماعيـة فـي 

إيرلنـدا يسـلط الضـوء علـى األسـباب الثاثـة التـي جعلتهـم يطبقـون المبـادئ التوجيهيـة 

لإليسـا ويشـاركون فـي برنامـج االعتـراف التابـع لهـا:

هذا البرنامج يعود بنا إلى أساسيات اإلدارة والعمليات الجيدة.    .1

هذا البرنامج يحمي من التراخي ويجبرك على التركيز على عمالئك وخدماتك.   .2

هي آلية للتفاعل مع موظفيك ومديريك.  .3

االعتراف
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كان خوض تجربة برنامج االعتراف التابع لإليسا فرصة 

العمـل والتأميـن  فـي مـكان  السـامة  سـانحة لمجلـس 

إلـى العمـل  لتقييـم وتحسـين إجراءاتهـا بشـأن العـودة 

المعاييـر  مـع  تتماشـى  أن  وضمـان  التأهيـل  وإعـادة 

الدوليـة فـي هـذا المجال، ال سـيما المبـادئ التوجيهية 

لإليسـا بشـأن العـودة إلـى العمـل وإعادة التأهيـل. 

شـهادة  برويـر،  يواكيـم  الدكتـور  اإليسـا،  رئيـس  وسـلم 

والتأميـن  العمـل  مـكان  فـي  السـامة  لمجلـس  التمّيـز 

شـؤون  إدارة  لموظفـي  الكنديـة  الرابطـة  مؤتمـر  خـال 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي 23 تشـرين األول/ أكتوبـر 

 .2019

قصة من عضو

 التميّز في العودة إلى العمل 
وإعادة التأهيل

مجلــس الســامة فــي مــكان العمــل والتأميــن، أونتاريــو، كنــدا، هــو أول منظمــة تســتكمل 

برنامــج االعتــراف التابــع لإليســا فــي مجــال العــودة إلــى العمــل وإعــادة التأهيــل. 

نتائج ممتازة، حماس كبير 

فـي  السـامة  مجلـس  أن  إلـى  برويـر  الرئيـس  أشـار 

مـكان العمـل والتأميـن يقـوم بـدور الريـادة لمسـاعدة 

األشـخاص فـي العـودة إلـى عمل آمـن ومسـتدام، حالما 

مـرض  أو  إصابـة  مـن  تعافيهـم  بعـد  ذلـك  اسـتطاعوا 

مهنـي. وقـال: »إن نهجهـم االبتكاري والتعاوني لضمان 

شـهادة  يسـتحق  التأهيـل  وإعـادة  العمـل  إلـى  العـودة 

بجـدارة«.  للتمّيـز  اإليسـا 

والتأميـن  العمـل  مـكان  فـي  السـامة  مجلـس  ويوفـر 

لألشـخاص  والدعـم  الطبيـة،  والتغطيـة  المنافـع 

العـودة  علـى  لمسـاعدتهم  ألجورهـم  فقدانهـم  لـدى 

مـكان  فـي  السـامة  مجلـس  يوفـر  كمـا  العمـل.  إلـى 

ل مـن الشـركات، تأمينـاً علـى  العمـل والتأميـن، الممـوَّ

المسـؤولية الجماعيـة غيـر الناجمـة عـن خطـأ والنفـاذ 

إلـى معلومـات خاصـة بالصحـة والسـامة لـكل صناعـة 

على حدة. وهي من كبرى منظمات التأمين في شمال 

أمريـكا، إذ تغطـي أكثـر مـن 5 ماييـن شـخص فـي أكثـر 

مقاطعة أونتاريـو. ■ فـي  عمـل  مـكان  ألـف  مـن 300 
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خطة ثاثية جديدة

من التحديات العالمية العشرة إلى
مشـروعاً  اإليسـا  نفـذت  و2019،   2016 عامـي  بيـن 

بحثيـاً رائـداً لتحديـد التحديـات العالميـة التـي تواجـه 

الضمـان االجتماعـي. وكانـت هـذه المبـادرة األولـى مـن 

نوعهـا علـى اإلطـاق التـي تسـتند إلـى معـارف وتجارب 

مهنيـي الضمـان االجتماعـي مـن جميـع أنحـاء العالـم.  

خـال  بـارز  تقريـر  أول  بإصـدار  االنطاقـة  وكانـت 

فـي  المنعقـد  االجتماعـي  للضمـان  العالمـي  المنتـدى 

إقليميـة  تقاريـر  بأربعـة  متبوعـاً   ،2016 عـام  بنمـا 

لمنطقـة األمريكيتين )2017(، وأفريقيا )2018(، وآسـيا 

 ،)2019( وأوروبـا   ،)2018( الهـادي  المحيـط  ومنطقـة 

للتحديـات  اإلقليمـي  الترتيـب  منهـا  كل  ويتضمـن 

للمنطقـة. وأخيـراً، أُصـدر تقريـر عالمي خـال المنتدى 

بلجيـكا  فـي  المنعقـد  االجتماعـي  للضمـان  العالمـي 

االبتكاريـة  الحلـول  علـى  الضـوء  يسـلط   2019 عـام 

المؤسسـات  مـن  المسـتمدة  الفضلـى  والممارسـات 

اإليسـا.  فـي  األعضـاء 

أوروباآسيا والبحر الهادئاألمريكيتانأفريقيا

❙ أسواق العمل واالقتصاد الرقمي❙ سد فجوة التغطية❙ شيخوخة السكان❙ سد فجوة التغطية1

❙ شيخوخة السكان❙ الصحة والرعاية طويلة األمد❙ الصحة والرعاية طويلة األمد❙ ارتفاع توقعات الجمهور2

❙ التحول التكنولوجي❙ التحول التكنولوجي❙ سد فجوة التغطية❙ الصحة والرعاية طويلة األمد3

❙ الصحة والرعاية طويلة األمد❙ ارتفاع توقعات الجمهور❙ التحول التكنولوجي❙ تشغيل العمال الشباب4

❙ أوجه عدم المساواة طيلة الحياة❙ شيخوخة السكان❙ تشغيل العمال الشباب❙ أوجه عدم المساواة طيلة الحياة5

❙ ارتفاع توقعات الجمهور❙ أسواق العمل واالقتصاد الرقمي❙ أوجه عدم المساواة طيلة الحياة❙ التحول التكنولوجي6

❙ سد فجوة التغطية❙ تشغيل العمال الشباب❙ ارتفاع توقعات الجمهور❙ أسواق العمل واالقتصاد الرقمي7

❙  المخاطر والصدمات الجديدة 8
واألحداث المتطرفة

❙ تشغيل العمال الشباب❙ أوجه عدم المساواة طيلة الحياة❙ أسواق العمل واالقتصاد الرقمي

❙ شيخوخة السكان9
❙  المخاطر والصدمات الجديدة 

واألحداث المتطرفة
❙  المخاطر والصدمات الجديدة 

واألحداث المتطرفة
❙ حماية العمال المهاجرين

❙ حماية العمال المهاجرين❙ حماية العمال المهاجرين❙ حماية العمال المهاجرين10
❙  المخاطر والصدمات الجديدة 

واألحداث المتطرفة

10 تحديات بحسب المنطقة
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األولويات األربعة
 ،2020-2022 الفتـرة  خـال  اإليسـا  تركـز  وسـوف 

واسـتخاصاً  الجديـدة  المعـارف  هـذه  إلـى  اسـتناداً 

لجوهرهـا، علـى المسـائل الرئيسـية األربعـة الجديـدة 

خـال  يتناولهـا  أن  االجتماعـي  الضمـان  علـى  التـي 

العقـد المقبـل. تجـدون أدناه رسـماً بيانياً للتحديات 

العالميـة العشـرة وكيفيـة تصنيفهـا حسـب األقاليـم 

وعالميـاً وكيـف تفضـي هذه التحديات إلى المسـائل 

الرئيسـية األربعـة التـي سـتحظى بالتركيز خال خطة 

اإليسـا الثاثيـة الجديـدة. ■

2019

www.issa.int/10

GLOBAL CHALLENGES  
F O R  S O C I A L  S E C U R I T Y
Developments and innovation

10 

األولويات األربعة 

انتقلنـا بذلـك إلـى أربعـة مواضيـع ذات األولويـة لفتـرة الثـالث 
سـنوات 2022-2020: 

مستقبل إدارة وتسيير الضمان 

االجتماعي

1

التغطية بالضمان االجتماعي في 

عالم متغّير

3

االستجابة لالحتياجات المتزايدة 

للمسنين

2

دور الضمان االجتماعي في تعزيز 

النمو الشامل والتناغم االجتماعي

4

خطة ثاثية جديدة

من التحديات العالمية العشرة إلى
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VISION ZERO حملة

تقدم كبير في الوقاية 
تسـتمر حملـة Vision Zero للسـامة والصحـة والرفـاه 

فـي العمـل، التـي تقودهـا لجنـة اإليسـا الخاصـة المعنية 

بالوقايـة، فـي تناميهـا القوي، وذلك ُيعـزى بدرجة كبيرة 

إلـى مسـاهمات أعضـاء اإليسـا الهامة. 

حزيران/يوليه 2019
كوريـا: حملـة Vision Zero خـال األسـبوع الوطني   ❙

الكـوري للسـامة والصحـة المهنيتيـن

ماليزيـا: منظمـة الضمـان االجتماعـي نظمـت مؤتمـراً   ❙

Vision Zero بحملـة معنيـاً  وطنيـاً 

الزراعـة  مجـال  فـي  بالوقايـة  المعنيـة  اإليسـا  شـعبة   ❙

 Vision Zero حملـة  إطـار  فـي  إرشـادات  أطلقـت 

الزراعـة مجـال  فـي  للعامليـن  موجهـة 

أيلول/ سبتمبر 2019
كـوت ديفـوار: اسـتضاف معهـد التأميـن االجتماعـي   ❙

تدريبـاً  االجتماعـي  للتأميـن  الوطنـي  الصنـدوق   –

 Vision حملـة  إطـار  فـي  اإلداريـة  المهـارات  علـى 

Zero

شـعبة اإليسـا المعنيـة بالوقايـة فـي مجـال التعديـن:   ❙

الخمسـين تركـز علـى حملـة  الذكـرى  فعاليـة إلحيـاء 

Vision Zero

تشرين الثاني/ نوفمبر 2019
مؤتمـر اإليسـا: »حملـة Vision Zero – االبتـكار فـي   ❙

الوقايـة« خـال فعاليـة A+A التي نُظمـت في ألمانيا 

فـي عـام 2019

»قمة حملة Vision Zero« التي اسـتضافها المعهد   ❙

الفنلنـدي للصحـة المهنيـة

كانون األول/ ديسمبر 2019
 Vision Zero حملـة  عـن  الشـباب  أفـام  مسـابقة   ❙

الزراعـي  االجتماعـي  التأميـن  نظمهـا صنـدوق  التـي 

بولنـدا فـي 

حملـة Vision Zero فـي بونجـاب، باكسـتان، بدعـم   ❙

البشـرية  العمـل والمـوارد  مـن وزارة 

كانون الثاني/ يناير 2020
 Vision ُعـرض أكثـر مـن 400 موجـزاً خاصـاً بحملـة  ❙

Zero خـال المؤتمـر العالمـي للسـامة والصحـة فـي 

العمـل لعـام 2020

ُحـدث تطبيـق حملة Vision Zero من قبل صندوق   ❙

الضمـان مـن أجـل السـامة، شـيلي

آذار/ مارس 2020
- نمـاذج عن مؤشـرات حملـة Vision Zero اضطلع بها 

فريـق بحث علمي

حزيران/ يونيو 2020
 PRL مؤسسـة  نظمتـه  الـذي  الوقايـة  مؤتمـر   ❙

فـي   Vision Zero لحملـة  للترويـج   Innovacion

اإلسـبانية  باللغـة  الناطقـة  البلـدان 

نقطـة  أطلقتهـا  التـي   Vision Zero حملـة  الهنـد:   ❙

االتصـال الهنديـة األلمانية والتي تسـتهدف 12000 

■ فـرداً وشـركة 

#VisionZeroGlobal
www.visionzeroglobal.com

11,000 ❙
 مؤسسة وشركة 

ومدربين في مجال 
الصحة والسامة 
المهنيتين قامت 

بالتسجيل دعماً لحملة 
Vision Zero

إطاق حملة Vision Zero في 
الوكالة الكورية للصحة والسامة 

المهنيتين وزيارة متدربين من 
منظمة العمل الدولية
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الموقع اإللكتروني الجديد
اإليسـا  منتجـات  إلـى  والنفـاذ  المسـتخدم  تجربـة  لتحسـين  الجديـد  اإللكترونـي  موقعهـا  تطويـر  اإليسـا  تواصـل 

وخدماتهـا. وأطلقـت اإليسـا، خـال السـنوات الخمـس الماضيـة، أقسـام إلكترونيـة جديـدة بشـأن مركـز التمّيـز 

الراصـد  عـن  فضـًا  ومواردهـا،  اإليسـا  ومنشـورات  لإليسـا،  اإلقليميـة  والهيـاكل  التقنيـة،  واللجـان  ومنتجاتـه، 

اإللكترونـي »فيـروس كورونـا المسـتجد –  اسـتجابات الضمـان االجتماعـي«. إن النفاذ لمنتجات اإليسـا وخدماتها 

هـو متـاٌح ألعضـاء اإليسـا حصـراً. وتتمثـل المزايـا علـى شـبكة اإلنترنـت فـي: 

النفـاذ السـهل إلـى جميع منتجات اإليسـا وخدماتها   ❙

الرئيسـية

حسب  ُصمم  التسجيل،  لدى  متاح  محتوى   ❙

االهتمامات واالحتياجات

النفاذ إلى جميع معارف وموارد اإليسا وغربلتها  ❙

التواصل اليسير مع األمانة العامة لإليسا   ❙

يتوافق مع الهاتف المحمول واألجهزة اللوحية  ❙

www.issa.int

الملفات القطرية لإليسا
إلـى  النفـاذ  إمكانيـة  اإللكترونـي  اإليسـا  موقـع  يتيـح 

الضمـات  وبرامـج  لنظـم  ومقارنـة  هيكليـة  ملفـات 

وإقليمـاً. فـكل سـتة أشـهر،  بلـداً  االجتماعـي فـي 184 

إمـا  إقليمـي  تحديـث  متغيـر،  أسـاس  علـى  يجـري، 

وإمـا  ألفريقيـا  وإمـا  الهـادئ  والمحيـط  آسـيا  لمنطقـة 

لألمريكيتيـن وإمـا ألوروبـا، مـع تقديـم تقاريـر تـرد فيهـا 

لمحـة عامـة عـن خصائـص برامـج الضمـان االجتماعـي 

معينـة.  منطقـة  فـي 

www.issa.int/country-profiles

International Social Security Review
 International Social Security Review نُشـرت مجلة

الربـع  المنشـور  وتعـد   ،1948 عـام  فـي  األولـى  للمـرة 

سـنوي األبـرز فـي العالم في مجال الضمـان االجتماعي. 

ومـن بيـن اإلصـدارات األربعـة أعـدت فـي عـام 1948، 

كان ثمـة إصـدار خـاص مرتبـط بأولويـات برنامج اإليسـا 

وإصـدار مواضيعـي واحـد. 

»الضمـان  بعنـوان   2019 عـام  فـي  خـاص  إصـدار  وأُعـد 

 )3 رقـم   72 )المجلـد  الرقمـي«  واالقتصـاد  االجتماعـي 

المنتـدى  خـال  أُجريـت  التـي  المناقشـات  لمرافقـة 

العالمـي للضمـان االجتماعـي الـذي انعقـد فـي بروكسـل. 

بشـأن  الرئيسـية  المناظيـر  مـن  المحتـوى عـدداً  وتنـاول 

كيفيـة تأثـر نظـم الضمـان االجتماعـي بالتحـول المتزايـد 

علـى  هامـة  آثـار  عنـه  ترتـب  مـا  الرقمـي،  االقتصـاد  نحـو 

وأسـرهم.  للعامليـن  االقتصـادي  واألمـان  العمـل  أسـواق 

وتقتضـي هـذه التطـورات من المنظمات األعضاء لإليسـا 

التمويـل  بضمـان  يتعلـق  فيمـا  ابتكاريـة  حلـول  إيجـاد 

المسـتدام والمائم لنظم الضمان االجتماعي والتصميم 

االجتماعـي.  الضمـان  وخدمـات  لمنافـع  المائـم 

مجلـة  إلـى  النفـاذ  بمجانيـة  اإليسـا  أعضـاء  يتمتـع 

خـال مـن   International Social Security Review 

 .My ISSA

 www.issa.int/review

الممارسات الجيدة في الضمان االجتماعي 
تضم قاعدة بيانات الممارسـات الجيدة التابعة لإليسـا 

أكثـر مـن 900 مـن الممارسـات الجيـدة التـي تطبقهـا 

تحديـد  ويسـاعد  اإليسـا.  فـي  األعضـاء  المؤسسـات 

الفعاليـة  تعزيـز  علـى  وتبادلهـا  الجيـدة  الممارسـات 

التشـغيلية واإلداريـة لمؤسسـات الضمـان االجتماعـي 

وكفاءتها. ويمكن تصنيف الممارسـات الجيدة حسـب 

المنطقـة والبلـد والموضـوع وفتـرة التنفيـذ. ويعد هذا 

مصـدراً فريـداً للمعرفـة والخبـرات التـي يمكـن أن تلهـم 

المؤسسـات األعضـاء فـي اإليسـا وتوجههـم. 

www.issa.int/good-practices

المعارف والموارد

http://www.issa.net
http://www.issa.int/country-profiles
http://www.issa.int/good-practices


ISSA  24  التقرير السنوي  2019/20

نُظمــت، فــي إطــار المنتــدى العالمــي للضمــان االجتماعــي فــي عــام 2019، انتخابــات هامــة 

الثاثيــة 2022-2020.  للفتــرة  اإليســا  فــي  الرســمية  للوظائــف 

اإليسا

انتخابات اإليسا

الرئيس

أُعيد انتخاب البروفيسور يواكيم بروير، المدير   ❙

العام السابق والسفير الحالي للعاقات الدولية 

للصندوق األلماني للتأمين االجتماعي ضد 

 الحوادث، رئيساً لإليسا )انُتخب للمرة األولى 

عام 2016(. 

نائب الرئيس

أُعيد انتخاب ميلكا موغوندا، الموظفة التنفيذية   ❙

في لجنة الضمان االجتماعي في زامبيا، نائباً 

للرئيس )انُتخبت للمرة األولى عام 2018(.

أمين الصندوق

أُعيد انتخاب نيكوالي كوزلوف، نائب رئيس   ❙

مجلس إدارة صندوق المعاشات التقاعدية في 

االتحاد الروسي، أميناً للصندوق )انُتخب للمرة 

األولى عام 2016(.

لجنة المراقبة

أُعيد انتخاب جان مارك فاندنبرغ، مدير عام،   ❙

صندوق إعانات البطالة اإلضافي، بلجيكا، مراجعاً 

رئيسياً، وُعيِّن رئيساً للجنة المراقبة.

أُعيد انتخاب باتريسيا غباني، معهد التأمين   ❙

االجتماعي في الصندوق الوطني للتأمين 

االجتماعي، كوت ديفوار، مراجعًة رسميًة. 

أُعيد انتخاب بأول جاروسك، مؤسسة التأمين   ❙

االجتماعي، بولندا، مراجعاً رسمياً. 

انُتخب فابيان بيلزيكر، من الصندوق الفيدرالي   ❙

األلماني لتأمين المعاشات نائباً للمراجع. 

جرت جميع هذه االنتخابات بتنظيم من مجلس 

اإليسا، عدا انتخاب نائب الرئيس، الذي نظمه 

المكتب التنفيذي لإليسا. 

»أطمح في هذه الفترة أن نواصل بناء وتعزيز 

جمعيتنا. ويتمثل هدفنا في استقطاب عدد 

أكبر من األعضاء من بلدان جديدة، ونود أن 

نكون صوتاً رائداً للضمان االجتماعي على 

الساحة الدولية.«
— الرئيس يواكيم بروير
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تعتمد حوكمة اإليسا وأعمالها التقنية بشكل كامل على مشاركة أعضائها وخبراتهم. وتضم 
األمانة العامة لإليسا 42 موظفاً، يكملهم عدٌد من الموظفين الُمعارين من مؤسساتٍ أعضاء.

اإليسا

الهيكل والحوكمة

المجلس

المكتب التنفيذي لجنة المراقبة

الجمعية العامة

األمانة العامة

نيكوالي كوزلوف
أمين الصندوق

مارسيلو أبي راميا
األمين العام

ميلكا مونغودا
نائب الرئيس

يواكيم بروير
الرئيس

موظفو اإليسا
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