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مركز اإليسا للتميَز
 المجتمع العالمي للتميَز
في الضمان االجتماعي

 تُحدث مؤسسات الضمان االجتماعي
 بشكل يومي فرقَا إيجابيًا في حياة

  الناس وتساهم في التنمية
 االجتماعية واالقتصادية.

 ولتسيير الضمان االجتماعي في عالم يشهد تغيرًا اقتصاديًا
  واجتماعيًا وتكنولوجيًا سريعًا، سوف تحتاجون إلى حلول

 معرفية وابتكارية جديدة.

 كماتضمن الجمعية الدولية للضمان االجتماعي )اإليسا(، من
 خالل مركزها للتميَز في إدارة الضمان االجتماعي، النفاذ

  إلى المعارف والخدمات التي تدعم الحوكمة الرشيدة
 واألداء الرفيع وجودة الخدمات في الضمان االجتماعي.

 واإليسا ملتزمة بمرافقة منظمتكم ودعمها في رحلتها نحو
  التميَز، وبمساعدتكم في التواصل مع المجتمع العالمي

لمديري الضمان االجتماعي.

www.issa.int/excellence

المعارف
 تمثل المبادئ التوجيهية لإليسا، وهي

 محور مركز التميَز، المعايير المهنية
 المعترف بها دوليًا في ثالثة عشر مجااًل

 أساسيًا من مجاالت إدارة الضمان
 االجتماعي. وتتيح قاعدة معارف شاملة
  الدعم للمديرين من أجل تنفيذ المبادئ

التوجيهية.

الدعم
 يمكَن فريق المشورة والدعم التقنيين
 التابع لإليسا المؤسسات األعضاء من

  الوصول إلى معارف وتوجيهات وخبرات
 إضافية، وذلك لدعم تحسيناتها اإلدارية.

التعلم
 توفر األكاديمية لفائدة االعضاء منصات
 لطرح المشكالت والتعلم والتبادل ، كما

  توفر فرصًا لبناء القدرات وتطوير
 الموارد البشرية.

االعتراف
 سيوفر برنامج اإليسا بشأن العتراف

 التقييم واالعتراف الرسميين للمؤسسات
 التي تستخدم المبادئ التوجيهية لإليسا.

 وبعد تقييم مستوى االمتثال للمبادئ
 التوجيهية، ستتمكن المؤسسة من
  الحصول على االعتراف بإنجازها

اإلداري.

االكاديمية

الممارسات الجيّدة
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 وتُكمَل كل مجموعة من مجموعات
 المبادئ التوجيهية بموارد ومراجع إضافية

 وأمثلة عن الممارسات الجيدة وذلك
  لتوفير معلومات مدعمة وأمثلة عملية

للتطبيق.

 توفر المبادئ التوجيهية
 لإليسا لفائدة مديري

 الضمان االجتماعي النفاذ
 إلى المعارف الدقيقة

 والعملية بخصوص أفضل
 الممارسات الدولية في

  المجاالت األساسية إلدارة
الضمان االجتماعي.  المبادئ التوجيهية

 لإليسا بشأن إدارة
الضمان االجتماعي



 أكاديمية اإليسا
التعلم من أجل التميَز

  توفر األكاديمية لفائدة االعضاء منصات لطرح المشكالت والتعلم
 والتبادل، كما توفر فرصًا لبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية.

 وتتيح ورش عمل األكاديمية لموظفي الضمان االجتماعي الفرصة لتبادل المعارف
  مع النظراء واستنباط الحلول للتحديات واالحتياجات

 التنظيمية المحددة، وذلك استنادًا إلى المبادئ التوجيهية.

 وتوفر الدورة التدريبية رفيعة المستوى والمانحة للشهادة بخصوص المعايير
 المهنية الدولية في الضمان االجتماعي يد العون للمديرين لبناء القدرات المهنية

 في مؤسساتهم. وتُنظَم هذه الدورة في إطار ائتالف اإليسا للتدريب، وهو ائتالف
  يتكون من مجموعة من

 المؤسسات التدريبية المتخصصة والمعتمدة لدى اإليسا.

 الممارسات الجيدة في مجال
الضمان االجتماعي

 تتضمن قاعدة بيانات اإليسا للممارسات الجيدة أكثر من 800 ممارسة جيدة من
  المؤسسات األعضاء في اإليسا. وتحديد الممارسات الجيدة وتبادلها يساعد

مؤسسات الضمان االجتماعي على تحسين فعاليتها وكفاءتها التشغيلية واإلدارية.

 وتعترف جائزة اإليسا للممارسات الجيدة بالممارسات الجيدة في إدارة الضمان
 االجتماعي التي تتبعها المنظمات األعضاء في اإليسا، كما تتيح فرصة فريدة

  لتعرض المؤسسات مبادراتها اإلدارية الهامة وحلولها المبتكرة المقدمة
لجمهور عالمي.



برنامج االعتراف التابع لإليسا
 تقييم التميَز

  يسهل مركز التميَز تقييم نتائج التقدم الذي أحرزتموه نحو
 التميَز ويقدم اعترافًا بإنجازاتكم.

  وتوفر خطة االعتراف التي وضعتها اإليسا تقييمًا واعترافًا رسميين من
 قبل اإليسا عند تنفيذ مبدئ أو أكثر من المبادئ التوجيهية لإليسا.

  وتتمثل عملية الحصول على اعتراف اإليسا في تقييم خبراء مستقلين
 لمدى امتثال مؤسستكم للمبادئ التوجيهية.

  ويحث برنامج االعتراف التابع لإليسا موظفيكم ويحفزهم ويساعد في
 تعزيز مشروعيتكم لدى منظوريكم ولدى االطراف االجتماعية.

 الجمعية الدولية للضمان
 االجتماعي

 الجمعية الدولية للضمان االجتماعي )اإليسا(
 هي منظمة عالمية رائدة تجمع بين المؤسسات

 والوزارات الحكومية والوكاالت التي تعمل في مجال
 الضمان االجتماعي. وتروّج اإليسا للتميّز في إدارة

 الضمان االجتماعي من خالل المبادئ التوجيهية
 المهنية ومعارف الخبراء والخدمات والدعم لتمكين

 األعضاء من تطوير نظم وسياسات ضمان اجتماعي
  حيوية في كافة أرجاء العالم. وقد تأسست اإليسا

في عام 7291 برعاية منظمة العمل الدولية.



ISSA General Secretariat

4 route des Morillons, Case postale 1
CH-1211 Geneva 22, Switzerland

E: ISSA@ilo.org
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09

www.issa.int
@issacomm

 الجمعية الدولية للضمان االجتماعي )اإليسا( هي منظمة عالمية رائدة تجمع بين
 المؤسسات والوزارات الحكومية والوكاالت التي تعمل في مجال الضمان االجتماعي.
 وتروّج اإليسا للتميّز في إدارة الضمان االجتماعي من خالل المبادئ التوجيهية المهنية

  ومعارف الخبراء والخدمات والدعم لتمكين األعضاء من تطوير نظم وسياسات ضمان
اجتماعي حيوية في كافة أرجاء العالم.

 انخرطوا
 انضموا إلى مجتمع

 التميَز
 ابدؤا اآلن وانضموا إلى المجتمع المتنامي

 الختصاصيي الضمان االجتماعي الذين
 يستفيدون من أدوات المركز وخدماته.

 المعارف والخدمات المتوفرة في مركز اإليسا
  للتميَز متاحة لمديري وموظفي المنظمات

األعضاء في اإليسا.

تعالوا الى موقع الواب
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