
202 0/ 21
التقرير السنوي

دعم اعضائنا خالل الجائحة



إن الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( هي املنظمة الدولية الرائدة 

عامليـا ًالتـي تجمع  بيـن مؤسسـات ووزارات الضمـان االجتامعي . 

وتروج اإليسا للتميز يف إدارة الضامن االجتامعي من خالل تزويد مؤسساتها 

األعضاء مببادئ توجيهية مهنية وأنشطة لبناء القدرات يف إطار مركز التميز 

التابع لها، وذلك من خالل اقرتاح حلول ابتكارية للتصدي للتحديات 

األساسية التي تواجه الضامن االجتامعي وتشاطر البيانات الدولية الفريدة، 

فضالً عن تنظيم فعاليات إقليمية وعاملية رفيعة املستوى. 

وتأسست اإليسا يف عام 1927، تحت رعاية منظمة العمل الدولية، 

لتدعم مؤسساتها األعضاء يف وضع نظم وسياسات حيوية يف مجال الضامن 

االجتامعي يف جميع أرجاء العامل. 

تعزيز الضامن االجتامعي يف العامل بأرسه

 رسالة 
اإليسا

 الجمعية الدولية للضامن االجتامعي، ISSA/iStock /Adobe Stock; ©2021 :الصور
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بعد ميض أكرث من عام عىل بدء جائحة كوفيد-19 العاملية، ال يزال العامل يواجه أخطر أزمة صحية 
واجتامعية واقتصادية منذ عقود. وتأسف اإليسا بشدة لفقدان األرواح البرشية والصعاب التي 

عرفتها الشعوب يف جميع ربوع العامل. ولكن يتبدى جلياً أنه لوال مؤسسات الضامن االجتامعي لكان 
أثر جائحة كوفيد-19 مدمراً أكرث بكثري. 

بعد ميض أكرث من عام عىل بدء جائحة كوفيد-19 

العاملية، ال يزال العامل يواجه أخطر أزمة صحية 

واجتامعية واقتصادية منذ عقود. وتأسف اإليسا 

بشدة لفقدان األرواح البرشية والصعاب التي عرفتها 

الشعوب يف جميع ربوع العامل. ولكن يتبدى جلياً أنه 

لوال مؤسسات الضامن االجتامعي لكان أثر جائحة 

كوفيد-19 مدمراً أكرث بكثري. 

وكان الضامن االجتامعي يف صميم اإلجراءات التي 

اتخذتها الحكومات من أجل التصدي لألزمة من خالل 

تسهيل تدابري الصحة العامة وحامية العاملة ومنع الفقر. 

وكانت هذه االستجابات فعالة بفضل قدرة مؤسسات 

الضامن االجتامعي ومرونتها، والتي تبنيَّ مرة أخرى أنها 

ركائز أساسية لصمود األوطان. ويف هذا السياق، مل يكون 

توفري اإليسا للمعارف ذات الصلة وتبادل الفرص من أجل 

دعم أعضائها يف تكيفها مع األزمة غري املسبوقة مجرد 

نداء، بل التزاما يقع عىل عاتقها. 

ووثقت اإليسا، من خالل مرصد كوفيد-19، كيف كان 

الضامن االجتامعي عنرصاً أساسياً للحد من آثار األزمة 

االجتامعية واالقتصادية يف جميع البلدان. ومن خالل قرابة 

80 حلقة دراسية شبكية، تشاطر أعضاء اإليسا من جميع 

املناطق مع زمالئهم التحديات التي تواجههم ومامرساتهم 

الجيدة وابتكاراتهم. ومن خالل ما يربو عن 40 مقاالً 

تحليلياً، وفرت اإليسا هيكالً ملجموعة كبرية من االستجابات 

القطرية وأبقت أعضاءها عىل اطالع باالسرتاتيجيات والنهج 

املتبعة. ومبا أننا نخرج تدريجياً من األزمة، سوف 

تواصل اإليسا تعزيز هذه األنشطة من أجل دعم 

مؤسسات الضامن االجتامعي يف املشاركة يف 

تحقيق تعاٍف شامل. 

مؤسسات الضامن االجتامعي: ِعامد الصمود

رسالة من الرئيسرسالة من الرئيس

“أنا ممنت لجميع موظفي 
مؤسسات الضامن االجتامعي”
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لقد أدهشتني كيفية رفع مؤسسات الضامن االجتامعي للتحدي. فقد 

كانت الضغوطات والتوقعات عديدة وغري متوقعة. وبالرغم من ذلك، فقد 

اضطلعت مؤسسات الضامن االجتامعي مبهامها، وغالباً ما تجاوزت املهام 

املعتادة. فقد نفذت برامج وإجراءات جديدة وكثفت وسعت نحو تغطية 

فئات جديدة وابتكرت وقامت برقمنة عملية تقديم الخدمات. وكل هذا 

إىل جانب إعادة تنظيم طرائق عملها، مبا يشمل ترتيبات العمل عن بُعد 

والتعاون الرقمي. 

وإضافة إىل تسهيل تبادل التجارب والدروس املستخلصة فيام بني األعضاء خالل 

هذه السنة العصيبة، ركزت أمانة اإليسا عىل وضع الضامن االجتامعي يف واجهة 

جدول األعامل الدويل. وال يزال تعاوننا مع منظمة العمل الدولية حجر األساس 

يف جهودنا الدولية، وحققنا معاً مساهامت هامة يف سياق التعاون مع مجموعة 

العرشين وبلدان الربيكس. كام عززنا عالقاتنا مع منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي ومنظمة الصحة العاملية ودخلنا يف رشاكة جديدة مع جامعة 

األمم املتحدة ومعهد الصحة والسالمة املهنيتني. 

مل أكن ألتخيل أبداً أن أقيض عاماً كامالً كرئيس لإليسا دون مناسبة واحدة 

لالجتامع مبوظفي األمانة العامة لإليسا وأعضاء اإليسا شخصياً. فاجتامعاتنا 

وفعالياتنا يف غالب األحيان، متنفس املنظمة واملكان الذي نتوصل فيه إىل 

فهم مشرتك ونضع فيه أفكار خالقة. وبالتايل، أشعر باالرتياح الكبري ألننا متكنا 

من إبقاء هذه الروح الفعالة بل إننا عززناها بسبل عديدة خالل هذا العام 

امليلء باللقاءات االفرتاضية. وأنا ممنت لجميع املؤسسات األعضاء عىل ما 

بذلته من جهود وعىل استعدادها لتبادل األفكار خالل هذه الفرتة العصيبة. 

الربوفيسور يواكيم بروير

رئيس اإليسا
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يتأمل مارسيلو أيب راميا كايتانو، األمني العام لإليسا، يف العام املايض االستثنايئ، حيث بينت مؤسسات الضامن 
االجتامعي قدرتها عىل التحول واالبتكار وتوفري الخدمات بوترية رسيعة. وستستند اإليسا إىل تجارب هذه الفرتة 

لدى وضع خططها للمستقبل. 

  كيف كان العام املايض بالنسبة لإليسا كمنظمة وكمجتمع؟كيف كان العام املايض بالنسبة لإليسا كمنظمة وكمجتمع؟

لقد كان العام املايض صعباً لنا جميعاً، لإليسا كمنظمة 

ولجميع مؤسساتنا األعضاء. ولقد أثر كوفيد-19 يف 

الجميع وبشكل يومي. وقد أثر يف املنظامت واملوظفني 

والزمالء وعموم املواطنني. ويف حني أصبح الطلب مهوالً 

عىل منافع الضامن االجتامعي، تعنيَّ عىل املؤسسات 

التعامل مع اإلغالق والتباعد االجتامعي والعمل عن بُعد. 

وانطبق ذلك علينا أيضاً. ومنذ آذار/ مارس 2020، بات 

موظفو اإليسا يعملون أساساً من املنزل. ولكن، نحن 

محظوظون ألن لدينا أدوات رقمية مكنتنا من التبادل 

والتعاون وتحقيق نتائج هامة. 

  ما هي أهم التطورات واالبتكارات بالنسبة إىل اإليسا؟ما هي أهم التطورات واالبتكارات بالنسبة إىل اإليسا؟

لقد كانت معظم اجتامعاتنا وفعالياتنا تقريباً تُنظم حضورياً. 

ويف العام املايض، أصبحت كلها افرتاضية. وهذا التحول 

الجذري قد تم يف غضون أسابيع قليلة يف بداية عام 2020، 

ولكن يف تلك الفرتة مل نكن نتوقع أن الوضع سيطول بهذا 

الشكل. ومع ذلك، نظمنا يف عام 2020، قرابة 80 فعالية، 

كلها تقريباً افرتاضية. وهذا العام، نحن بصدد القيام بأكرث 

من ذلك. فقد تُوجت حلقاتنا الدراسية الشبكية ومقاالتنا 

التحليلية األسبوعية بنجاح كبري، وتستقطب اهتامم العديد 

الذين مل نكن نصل إليهم من قبل. وقد 

كان مرصد كوفيد-19، وهو عبارة عن 

أداة لتعقب استجابات الضامن االجتامعي 

للجائحة، مهامً للغاية أيضاً. وأنا سعيد 

بالقول إننا متكنا من توفري خدماتنا بالكمية 

والجودة املطلوبتني ألعضائنا. 

القدرة عىل التحول يف مواجهة كوفيد-19

لقاء مع األمني العاملقاء مع األمني العام

 مارسيلو أيب راميا كايتانو
األمني العام لإليسا
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  ما هي األولويات املواضيعية األخرى لإليسا عالوة عىل كوفيد-ما هي األولويات املواضيعية األخرى لإليسا عالوة عىل كوفيد-1919 يف هذه يف هذه
  الفرتة؟الفرتة؟

يف حني كان كوفيد-19 شغلنا الشاغل، متكنا تدريجياً من بناء جسور مع 

مواضيع رئيسية أخرى تتامىش مع أولويات اإليسا لفرتة الثالث سنوات 

2020-2022. ويف نهاية عام 2019، كلفنا أعضاء اإليسا بإيالء األولوية 

إىل مستقبل اإلدارة والتسيري والحاجات املتغرية للسكان املسنني والتغطية يف 

عامل متغري والرتويج لنمو شامل وتحقيق التامسك االجتامعي. ومن املمكن 

ع إلجراء تغيريات  أن نرى استجابات الضامن االجتامعي لكوفيد-19 كُمرسِّ

هامة سيكون لها أثر عىل األمد الطويل. وأن أفكر بوجه خاص يف تغريات 

سوق العمل والرقمنة من جانب، والنامذج الجديدة لتوفري الخدمات لتغطية 

الفئات الجديدة من جانب آخر.

انعقد اجتامع مكتب االيسا الواحد والعرشون بعد املئة يف شكل افرتايض يوم 13 اكتوبر/ترشين االول 2020

  نحن يف منتصف الطريق يف فرتة الثالث السنوات نحن يف منتصف الطريق يف فرتة الثالث السنوات 20202020--20222022، كيف ترى النصف، كيف ترى النصف
  الثاين بالنسبة لإليسا؟الثاين بالنسبة لإليسا؟

حسناً، لقد كان النصف األول مختلفاً للغاية عام توقعناه. وأنا عىل يقني أن اإليسا 

متكنت من دعم الجهود العاملية للضامن االجتامعي خالل هذه األوقات العصيبة. 

ومع ذلك، ويف حني نعود تدريجياً إىل الفعاليات الحضورية وتنفيذ املخرجات 

املربمجة لفرتة الثالث سنوات، سيظل أثر األزمة أولوية أساسية. ما هو أثرها عىل 

األمد الطويل عىل أسواق العمل ومتويل الضامن االجتامعي والتغطية؟ وكيف 

ميكن للضامن االجتامعي أن يساهم يف تحقيق تعاٍف شامل؟ وكيف ميكن تقليص 

الفجوات يف الضامن االجتامعي التي ُحددت خالل األزمة يف املستقبل؟ وما هي 

الدروس املستخلصة من أجل جعل الضامن االجتامعي أكرث قدرة عىل الصمود 

يف املستقبل؟ وتنطوي األجوبة عىل هذه األسئلة تدبراً كبرياً. وسوف نناقش 

الفعاليات الفنية واإلقليمية بغية توفري استجابات ووضع اسرتاتيجيات مناسبة 

خالل املنتدى العاملي للضامن االجتامعي الذي سينعقد يف نهاية عام 2022. 

ويحدوين األمل أن أرى جميع أعضائنا وجهاً لوجه خالل هذا الحدث التاريخي، 

بل أتوقع أن يحدث ذلك.
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يتواجد الضامن االجتامعي يف صميم االستجابة ألزمة فريوس كورونا املستجد. وركزت أعامل اإليسا يف العام املايض 
عىل مساعدة مؤسسات الضامن االجتامعي يف استجاباتها لألزمة. 

لقد أثرت جائحة كوفيد-19 عىل جميع جوانب املجتمع. 

وكانت مؤسسات الضامن االجتامعي يف مركز اإلجراءات 

التي اتخذتها الحكومات من أجل مواجهة اآلثار االجتامعية 

واالقتصادية عىل األفراد وأصحاب العمل. ويف الوقت نفسه، 

تعني عىل املؤسسات نفسها تكييف سبل عملها برسعة من 

أجل توفري خدمات يف سياق بالغ الصعوبة، يف حني تقوم يف 

نفس الوقت بتقوية قدراتها. 

وتتابع اإليسا من خالل مرصدها الخاص بكوفيد-19 

عن كثب التطورات وتحددها وتحللها، 

ويرست تبادل الخربات واملامرسات 

الجيدة بني املؤسسات داخل املجتمع 

العاملي ملؤسسات الضامن االجتامعي 

ومهنييه وخربائه. وكان الهدف دعم تكيف 

املؤسسات بشكل مرن مع األزمة والتنفيذ 

الفعال الستجابات الضامن االجتامعي 

لألزمة. 

مواجهة الجائحة

كوفيد-19

مرصد كوفيد-مرصد كوفيد-1919

- التدابري القطرية

- رصد األخبار

- التحليل

- الحلقات الدراسية الشبكية
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ما من بلد يف العامل إال وطالته جائحة كوفيد-19. واتخذت الحكومات يف جميع ربوع العامل تدابري اجتامعية 
واقتصادية جذرية ابتغاء التصدي لهذه األزمة. 

استجابات سياساتية وطنية

تركيز استجابات الضامن االجتامعيتركيز استجابات الضامن االجتامعي

- منافع الرعاية الصحية والنفاذ إليها

- منافع املرض

- الحامية من البطالة

- الحامية االجتامعية للفئات الهشة يف حاالت الطوارئ

- املنافع املرتبطة باألرسة

- االلتزامات الخاصة باالشرتاكات

- األمراض املهنية والوقاية منها

كوفيد-كوفيد-19

ويف بداية عام 2020، لوحظت بالفعل أول استجابات سياساتية وطنية 

هامة عىل صعيد الضامن االجتامعي. وحللت اإليسا االستخدام املكثف 

لخطط العمل بعقود قصرية والبطالة الجزئية وتوسيع نطاق منافع املرض 

واألرسة واستخدام املرونة واإلعفاءات املؤقتة من اشرتاكات الضامن 

االجتامعي. 

واستمرت الجائحة يف التطور وعصفت موجات جديدة بالبلدان واألقاليم، 

لذا رصدت اإليسا كيفية توسيع نطاق التدابري أو تكييفها أو استحداث 

أخرى جديدة. وكان لتدابري اإلغالق أثر واضح وحاد عىل النشاط االقتصادي 

والوظائف، ولكن أيضاً عىل صحة األفراد وسالمتهم بسبب القيود املفروضة 

عىل حياتهم االجتامعية. 

ومؤخراً، تغري مجرى املناقشات لينتقل من االستجابات الطارئة لألزمة إىل 

تناول األثر األطول أمدا لألزمة، مثل الخروج التدريجي من التدابري االستثنائية 

ومتويل الضامن االجتامعي وكيفية سد الفجوات يف التغطية يف املستقبل. 

وتواصل اإليسا توفري منصة هامة لتحليل ومناقشة عنارص تحقيق التعايف 

الشامل. 

مرصد التدابري القطريةمرصد التدابري القطرية

حددت اإليسا قرابة 1600 تدبريا يف 206 بلداً وإقليامً.

تحليالتتحليالت

تتاح تحليالت متعلقة بالتطورات العاملية والوطنية واإلقليمية الستجابات 

الضامن االجتامعي لكوفيد-19 عىل املوقع اإللكرتوين لإليسا. 

www.issa.int/coronavirus    19-مرصد اإليسا لكوفيد

http://www.issa.int/coronavirus
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استجابت مؤسسات الضامن االجتامعي استجابة رائعة ألزمة كوفيد-19. ويف حني تتعامل هذه املؤسسات مع 
زيادة مهولة يف الطلب، تعني عليها يف الوقت نفسه تناول الشواغل املتعلقة بالصحة والسالمة يف مكان العمل 

وأعادت تنظيم طرائق عملها وابتكرت طرائق جديدة لتوفري الخدمات. 

وإذ اتخذت الحكومات الوطنية إجراءات رسيعة ووضعت 

الضامن االجتامعي يف صميم االستجابة لجائحة كوفيد-19، 

فإن مؤسسات الضامن االجتامعي وجدت نفسها بني ليلة 

وضحاها يف حقيقة جديدة كلياً. 

فقد تأثرت باإلغالق وتدابري الصحة والسالمة الجديدة، 

عىل غرار كل صاحب عمل آخر. وتطلب األمر تنفيذ تدابري 

التباعد االجتامعي بني املوظفني ومع العمالء. وأُغلقت 

املكاتب أو قُيِّد النفاذ إليها. وتعنَي تطبيق تدابري العمل عن 

بُعد كلياً أو جزئياً، وال تزال هذه التدابري سارية. ويف الوقت 

نفسه، تعني تأمني استمرارية األعامل وتكثيف الخدمات 

لالستجابة للطلبات الجديدة واملتزايدة من الحكومات 

والجمهور.

تطلب كل ذلك سبل عمل جديدة ومعدات للعمل عن 

بُعد وتأمني نفاذ املوظفني 

الرقمي وسبل جديدة للتفاعل 

مع العمالء. وارتقت مؤسسات 

الضامن االجتامعي إىل مستوى 

التحدي، وبيَّنت مرونتها ومهارتها 

وقدرتها الكبرية يف تعزيز االبتكار 

والتحول الرقمي. وانبثق من 

هذه األزمة، بسبل شتى، منوذج 

جديد برشي-رقمي يف الضامن 

االجتامعي

مؤسسات الضامن االجتامعي ترتقي إىل مستوى 
التحدي

التغريات التي ستظل معناالتغريات التي ستظل معنا

 العمل عن بُعد: زيادة املرونة والعمل عن
بُعد

 التعاون االفرتايض: استخدام املنصات الرقمية
لالجتامعات والتعاون

 الخدمات اإللكرتونية: انتقال الخدمات إىل
شبكة اإلنرتنت

 نهج يركز عىل العميل: نهج جديدة
لالستجابة الحتياجات العميل

مفاتيح تحقيق النجاح خالل األزمةمفاتيح تحقيق النجاح خالل األزمة

- ضامن استمرارية خدمات الضامن االجتامعي

- قيادة حاسمة تلهم بالوحدة

- الرسعة قبل الكامل

- البساطة تؤدي إىل الرسعة

- التعاون بني املؤسسات

- املهارات الرقمية تسمح باالبتكار

كوفيد-19
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وتعنيَّ عىل اإليسا، عىل غرار مؤسساتها األعضاء، أن 

تقوم برسعة بإعادة تنظيم أعاملها وتعزيز قدراتها 

الرقمية واالبتكار وإعادة تركيز برنامج أنشطتها بسبب 

الجائحة. وكان مرصد كوفيد-19 أداة أساسية لدعم 

أعضاء اإليسا. 

وتقربت اإليسا خالل العام املايض، ومن خالل سبل 

شتى، بشكل أكرب من أعضائها. ومتكنت، من خالل 

الفعاليات االفرتاضية، من االستجابة برسعة الحتياجات 

األعضاء والعمل معهم بشكل أكرب واستقطاب العديد 

من املشاركني الجدد. وأصبحت الحلقات الدراسية الشبكية قناًة الطالع 

األعضاء عىل أخر التطورات والتجارب. وأصبحت الدورات التدريبية القصرية 

عىل شبكة اإلنرتنت فرصة لألعضاء لتبادل املامرسات الجيدة واالستلهام من 

بعضهم البعض لدى مواجهة األزمة نفسها. 

ومن خالل املعلومات املحينة اليومية املعروضة عىل 

مرصد أخبار فريوس كورونا املستجد وقاعدة بيانات 

التدابري القطرية ملواجهته، متكن أعضاء اإليسا من 

متابعة التطورات بطريقة ديناميكية. ونرشت اإليسا 

بانتظام تقارير تحليلية بشأن تجميع البيانات وتشاطر 

التجارب يف الحلقات الدراسية الشبكية واملامرسات 

الجيدة املقدمة من املؤسسات األعضاء يف إطار 

مسابقتي أفريقيا واألمريكيتني. 

وسوف يسمح اكتساب املعارف من خالل هذه 

األنشطة أيضاً بتحليل الدروس املستخلصة واألثر األطول أمدا لألزمة عىل 

الضامن االجتامعي. ومن األمثلة عىل ذلك اإلعداد الجاري للمبادئ التوجيهية 

الجديدة لإليسا بشأن استمرارية األعامل والقدرة عىل الصمود التي سوف 

تستند إىل التحاليل املضطلع بها خالل األشهر الفارطة. 

عملت اإليسا بال هوادة من أجل خدمة أعضائها من خالل تجميع البيانات وتشاطر املعارف بشأن استجابات 
الضامن االجتامعي لجائحة كوفيد-19.

دعم أعضاء اإليسا واالستجابات الوطنية

ISSRISSR  اإلصدار الخاص مبجلةاإلصدار الخاص مبجلة

 International Social يبنّي املجلد 73 رقم 3 ملجلة

Security Review، وهو إصدار خاص بالضامن االجتامعي 

والنمو الشامل والتامسك االجتامعي، استجابات الحامية االجتامعية 

لكوفيد-19.

  الحلقات الدراسية الشبكيةالحلقات الدراسية الشبكية
بشأن كوفيد-بشأن كوفيد-1919

نظمت اإليسا 47 حلقة دراسية 

شبكية عن كوفيد-19 منذ 

نيسان/ أبريل 2020، مبشاركة 

اآلالف من املوظفني من 

املؤسسات األعضاء.

كوفيد-19
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ال ميكن ألي منظمة دولية أخرى أن تستند إىل تجربة ما يربو عن 318 

مؤسسة من مؤسسات الضامن االجتامعي يف 159 بلدا، توفر الحامية 

االجتامعية ألكرث من 3 مليار شخص يومياً. ويعتمد تنفيذ خطط ومنافع 

الضامن االجتامعي الفعالة عىل هذه املؤسسات. ويف أوقات األزمات، 

تصبح مرونة مؤسسات الضامن االجتامعي وقدراتها ركيزة وطنية 

للصمود االجتامعي واالقتصادي. 

وبحكم العالقة التاريخية التي تربط اإليسا مبنظمة العمل الدولية، 

عملت املنظمتان بشكل وثيق خالل هذه األزمة. ويساهم مرصد اإليسا 

لكوفيد-19، من خالل تدابري تبادل املعلومات والبيانات، يف لوحة 

منظمة العمل الدولية للحامية االجتامعية، وساهمت املنظمتان بشكل 

منتظم يف الفعاليات التي تنظمها كل منهام عىل شبكة اإلنرتنت بشأن 

استجابات الحامية االجتامعية لكوفيد-19.

وأكد اجتامع وزراء العمل والتوظيف يف مجموعة العرشين املنعقد 

يف أيلول/ سبتمرب 2020 عىل الدور األسايس للتعاون الدويل من 

أجل التصدي للجائحة، مع اإلقرار باملساهامت الهامة لإليسا ومنظمة 

العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك 

الدويل. وعرضت اإليسا، بوصفها عضواً جديداً يف الفريق العامل املعني 

بالتوظيف التابع ملجموعة العرشين، وثائق مشرتكة 

وضعتها بالرشاكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن استجابات 

الحامية االجتامعي لجائحة كوفيد-19 وتنسيق سياسات 

الحامية االجتامعية وسوق العمل النشطة. وأبرزت اإليسا 

تنفيذ السياسات وأهمية االستثامر يف مجال القدرات املؤسسية، وهي 

مجاالت كانت يف املايض تفتقر لالهتامم. 

من املسلم به عىل نطاق واسع أن مؤسسات الضامن االجتامعي ركيزة أساسية يف االستجابة لجائحة كوفيد-19. 
وسمح مرصد كوفيد-19 وبرنامج الحلقات الدراسية الشبكية وتحليلها والخربة االحرتافية للمشاركني فيها، اإليسا 

من تعزيز دورها عىل الصعيد الدويل. وشملت النقاط األساسية مساهمة اإليسا يف التعاون مع مجموعة العرشين 
وبلدان الربيكس، مع التشديد عىل أهمية االستثامر املناسب يف الضامن االجتامعي والقدرات املؤسسية. 

الضامن االجتامعي يف الساحة الدولية

كوفيد-19

إجتامع وزراء العمل والشغل ملجموعة العرشين )G20(، يونيو 2021
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كام تتعاون اإليسا عن كثب مع منظمة العمل الدولية يف دعم بلدان الربيكس – 

وهي الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا. ويف ترشين األول/ أكتوبر 

2020، شاركت اإليسا يف سادس اجتامع وزاري للعمل والتوظيف لبلدان 

الربيكس، تأكيداً عىل دور قدرة كوفيد-19 عىل التغري والحاجة إىل االبتكار 

واعتامد حلول رقمية يف الضامن االجتامعي. ويف نيسان/ أبريل 2021، نظم 

مكتب االتصال االفرتايض لإليسا ومنظمة العمل الدولية لبلدان الربيكس حلقة 

دراسية شبكية للمسؤولني التنفيذيني عن تدابري الضامن االجتامعي.

وُعززت أيضاً الرشاكات مع املفوضية األوروبية واليونيسيف وجامعة األمم 

املتحدة واملركز الدويل إلعادة التأهيل ومنظمة الصحة العاملية. واإليسا سعيدة 

ألنها متكنت من توفري نفاذ ألعضائها إىل معارف هذه املؤسسات خالل حلقاتنا 

الدراسية الشبكية، وألنها أبرزت دور مؤسسات الضامن االجتامعي يف املناقشات 

االسرتاتيجية لهذه املنظامت.

  يونيو يونيو 20212021 : مشاركة يف االجتامعات الوزارية ملجموعة : مشاركة يف االجتامعات الوزارية ملجموعة
(G20) (G20) العرشينالعرشين

 ترشين األول/ أكتوبر 2020: أقرت مجموعة العرشين بدور اإليسا
 يف االستجابة إىل اآلثار االجتامعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19

 شباط/ فرباير 2021: وثيقة مشرتكة بني اإليسا ومنظمة العمل
 الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن

 الحامية االجتامعية
 نيسان/ أبريل 2021: وثيقة مشرتكة بني اإليسا ومنظمة العمل
 الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن

سياسات دعم األجور وسوق العمل النشطة

لوحة الحامية االجتامعية ملنظمة العمل الدوليةلوحة الحامية االجتامعية ملنظمة العمل الدولية

تستمد لوحة الحامية االجتامعية ملنظمة العمل الدولية املعلومات 

من مرصد اإليسا لكوفيد-19.

ُمتعقِّب أوكسفوردُمتعقِّب أوكسفورد

أُدرج مرصد اإليسا لكوفيد-19 يف ُمتعقِّب أوكسفورد، وهو قاعدة 

بيانات للمصادر الدولية املوثوقة للمعلومات املرتبطة بالجائحة. 
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تضطلع اإليسا بدور هام يف تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن الضامن االجتامعي. فتتضمن اإليسا 18 هيكالً إقليمياً، 
تحظى كل منها باستضافة مؤسسة من املؤسسات األعضاء يف اإليسا ولكل منها موظف اتصال إقليمي. 

وتكمل الهياكل اإلقليمية الربنامج الفني  لإليسا من خالل 

أنشطة تستجيب مبارشة إىل األولويات التي حددها األعضاء 

يف منطقة ما. ونظمت الهياكل، من أجل التكيف مع األزمة، 

عدداً كبرياً من الحلقات الدراسية الشبكية التي نظمتها 

اإليسا خالل العام املايض بلغات ست، وساهمت بالتايل يف 

أثر اإليسا وأهميتها لألعضاء.

وترشفت اإليسا بإطالقها لنقطة اتصال لبلدان منطقة 

الكاريبي الناطقة باإلنكليزية التي حظيت باستضافة املرفق 

الوطني للتأمني يف سانت فينسنت وجزر غرينادين يف آذار/ 

مارس 2021. 

األمانة العامة لإليسا
جنيف، سويرسا

318 مؤسسة عضو يف 159 بلداً

 اإليسا يف جميع ربوع العامل
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الهياكل اإلقليمية لإليسا

أفريقياأفريقيا

مكتب االتصال ألفريقيا الوسطى
باستضافة من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

كينشاسا، جمهورية كونغو الدميقراطية

نقطة االتصال لرشق أفريقيا
باستضافة من جمعية رشق ووسط أفريقيا للضامن االجتامعي

نريويب، كينيا

مكتب االتصال لشامل أفريقيا
 باستضافة من الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية للعامل

الجزائر العاصمة، الجزائر

مكتب االتصال ألفريقيا الجنوبية
باستضافة من صندوق إسواتيني الوطني لالدخار

مانزيني، إسواتيني

مكتب االتصال لغرب أفريقيا
باستضافة من معهد التأمني االجتامعي التابع لصندوق الوطني للتأمني االجتامعي

أبيدجان، كوت ديفوار

األمريكيتاناألمريكيتان

 مكتب االتصال لبلدان األنديز
Derrama Magisterial باستضافة من

ليام، بريو

مكتب االتصال لبلدان الكاريبي الناطقة باللغة اإلنكليزية
 باستضافة من املرفق الوطني للتأمني يف سانت فينسنت وجزر غرينادين

 كينغستاون، سانت فينسنت وجزر غرينادين

مكتب االتصال ألمريكا الشاملية والوسطى
باستضافة من معهد الخدمات االجتامعي والضامن االجتامعي ملوظفي الدولة

مدينة مكسيكو، املكسيك

مكتب االتصال للمخروط الجنويب األمرييك
باستضافة من اإلدارة الوطنية للضامن االجتامعي

بوينس آيرس، األرجنتني

نقطة االتصال للبلدان الناطقة بالربتغالية
باستضافة من املعهد الوطني للضامن االجتامعي

برازيليا، الربازيل

آسيا واملحيط الهادئآسيا واملحيط الهادئ

مكتب االرتباط للدول العربية
تستضيفه املؤسسة العامة للضامن االجتامعي

عاًمن، االردن

مكتب االتصال لرشق آسيا
باستضافة من الهيئة الوطنية للتأمني الصحي

سيول، جمهورية كوريا

مكتب االتصال لجنوب آسيا
باستضافة من رشكة التأمني عىل موظفي الدولة

نيودلهي، الهند

مكتب االتصال لجنوب رشق آسيا
باستضافة من منظمة الضامن االجتامعي

كواالملبور، ماليزيا

نقطة االتصال لألعضاء الصينيني
باستضافة من إدارة التأمني االجتامعي

التابعة لوزارة املوارد البرشية والضامن االجتامعي

بيجني، الصني
نقطة االتصال لبلدان جزر املحيط الهادئ

باستضافة من صندوق فيجي الوطني لالدخار
سوفا، فيجي

أوروباأوروبا

شبكة اإليسا األوروبية
باستضافة من معهد التأمني االجتامعي

وارسو، بولندا

 مكتب االتصال للمنطقة األوروبية اآلسيوية
باستضافة من صندوق املعاشات التقاعدية لالتحاد الرويس

موسكو، االتحاد الرويس
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يف حني كانت مؤسسات الضامن االجتامعي محركاً للتحول الرقمي يف الخدمات العامة لقرون، جاءت الجائحة لترسع 
من وترية هذا التوجه. وركزت اإليسا خالل العام املايض عىل جمع البيانات وتشاطر املامرسات الجيدة بني أعضاء 

اإليسا وعززت رشاكاتها الدولية بشأن رقمنة العمليات والخدمات يف الضامن االجتامعي. 

ويف بداية جائحة كوفيد-19، وثَّقت اإليسا زيادة واسعة 

النطاق يف استخدام القنوات الرقمية، مبا يشمل الخدمات 

اإللكرتونية والخدمات عرب الهاتف وخدمات تبادل البيانات 

ملؤسسات الضامن االجتامعي. وُوفرت منافع وخدمات أكرث 

من خالل القنوات الرقمية أكرث من أي وقت مىض، ودفعت 

تدابري اإلغالق املستفيدين نحو استخدام املنصات الرقمية 

ونفذت مؤسسات الضامن االجتامعي حمالت إعالمية 

للتشجيع عىل هذا التحول وتيسريه. 

حقيقة برشية ورقميةحقيقة برشية ورقمية

لقد تسارعت وترية التحول نحو العرص البرشي والرقمي بشكل 

كبري خالل العام املايض. وبيَّنت املؤسسات األعضاء يف اإليسا 

يف عدد من الحلقات الدراسية الشبكية أن الدمج بني املهارات 

البرشية والتكنولوجيات الرقمية مل يعد خياراً بل التزاما يف مجال 

الضامن االجتامعي. وقد ظهرت هذه الحقيقة البرشية والرقمية 

يف بُعدين، يف التعاون الداخيل والتفاعل الخارجي مع العامل. 

فداخلياً، فرض التحول املفاجئ واملهول الذي شهدته العديد 

من مؤسسات الضامن االجتامعي نحو العمل عن بُعد بسبب 

كوفيد-19 التعاون عىل شبكة اإلنرتنت. أما خارجياً، فقد أصبح 

التعامل وجهاً لوجه صعباً أو مستحيالً، وترك مكانه للتعامل عرب 

القنوات الرقمية. وجرت رقمنة وأمتتة العمليات بفضل الذكاء 

االصطناعي والبيانات الضخمة. 

وتجلت الفوائد الفورية لهذه الحقيقة البرشية والرقمية 

الجديدة يف القدرة عىل خدمة عدد أكرب من األفراد يف وقت 

أرسع. ويف الوقت نفسه، كان من الرضوري الرتكيز بشكل 

أكرب عىل التأكد من أن املوظفني والعمالء قادرون عىل 

استخدام األدوات الرقمية. 

اإلدماج الرقمياإلدماج الرقمي

كانت الحلول الرقمية يف صميم اسرتاتيجيات توفري الخدمات 

خالل األزمة وتوسيع نطاق التغطية. ومع ذلك، كلام باتت 

ترسيع وترية التحول الرقمي يف الضامن 
االجتامعي

الخصائص
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خدمات الضامن االجتامعي رقمية وال سيام يف مجال بلوغ الفئات التي يصعب 

بلوغها، يجب النظر يف مسألة اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية واإلدماج الرقمي بغية 

عدم تهميش فئات محددة من املجتمع. 

وتشاطرت املؤسسات األعضاء يف اإليسا، خالل مجموعة من الحلقات الدراسية 

الشبكية بشأن اإلدماج الرقمي، مامرساتها الجيدة يف هذا املجال. وكان ضامن 

النفاذ من العنارص األساسية يف أي نهج، ونفذت مؤسسات الضامن االجتامعي 

حلوال ابتكارية وعملية مع مراعات الهياكل األساسية للهواتف النقالة واإلنرتنت 

ومدى انتشار استخدامهام. 

وتركز مؤسسات الضامن االجتامعي أيضاً عىل إعادة تأهيل موظفيها وتعزيز 

مؤهالتهم إلعدادهم للعمل يف بيئة برشية ورقمية. 

الرشاكة الدوليةالرشاكة الدولية

من املهم بالنسبة لإليسا إقامة رشاكات مع خرباء دوليني رائدين يف مجاالت 

رئيسية ملؤسسات الضامن االجتامعي. وقد كانت الرشاكات مع الوحدة 

التشغيلية املعنية بالحوكمة اإللكرتونية القامئة عىل السياسات التابعة لجامعة 

األمم املتحدة واالتحاد الدويل لالتصاالت مثمرة بشكل خاص. وفقد غطت هاتان 

املنظمتان باالشرتاك مع اإليسا أولويات وأهداف متعلقة باالستخدام االسرتاتيجي 

للتكنولوجيا لتغيري وتحسني الحوكمة والخدمات العامة.

وتساهم كال املنظمتان يف تعزيز معارف اإليسا يف مجاالت خربتهام. وكان الرتكيز 

بالنسبة لالتحاد الدويل لالتصاالت األمن السيرباين وبالنسبة للوحدة التشغيلية 

املعنية بالحوكمة اإللكرتونية القامئة عىل السياسات التابعة لجامعة األمم املتحدة 

التغيري الرقمي يف الخدمات العامة. وشاركت الوحدة التشغيلية املعنية بالحوكمة 

اإللكرتونية القامئة عىل السياسات التابعة لجامعة األمم املتحدة يف مجموعة 

من الفعاليات االفرتاضية التي نظمتها اإليسا هذا العام، مبا يشمل مجموعة من 

الحلقات الدراسية بشأن اإلدماج الرقمي. 

الندوة االفرتاضية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالندوة االفرتاضية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أظهرت الندوة االفرتاضية التي نظمتها اإليسا بشأن تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات قدرة هذه التكنولوجيا عىل التصدي ألثر 

كوفيد-19 عىل خدمات الضامن االجتامعي. 

النموذج البرشي – الرقمي هو الواقعالنموذج البرشي – الرقمي هو الواقع

أظهرت الندوة االفرتاضية التي نظمتها اإليسا بشأن القيادة يف 

الضامن االجتامعي يف كانون الثاين/ يناير 2021 التحول نحو النموذج 

البرشي - الرقمي يف الضامن االجتامعي. 

حلقات دراسية شبكية بشأن التكنولوجيات والرقمنةحلقات دراسية شبكية بشأن التكنولوجيات والرقمنة

نظمت اإليسا حلقات دراسية شبكية بشأن التكنولوجيات الناشئة 

مثل الذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل وبشأن اإلدماج الرقمي، 

استناداً إىل تجارب املؤسسات األعضاء يف اإليسا يف جميع األقاليم. 

  املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن تكنولوجيا املعلوماتاملبادئ التوجيهية لإليسا بشأن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت التي تحظى بشعبية كبريةواالتصاالت التي تحظى بشعبية كبرية

تحظى املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بأكرب نسبة اطالع مقارنة مبجموعات املبادئ التوجيهية 

لإليسا بشأن إدارة الضامن االجتامعي البالغ عددها 13.
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نظمت اإليسا بعد تفيش جائحة كوفيد-19 جميع أنشطتها وفعالياتها افرتاضياً. ونُظمت 
حلقات دراسية شبكية وفعاليات إقليمية وفنية واجتامعات تنظيمية عىل شبكة اإلنرتنت، 

يف حني يُتاح برنامج اإليسا املانح للشهادة عرب منصات للتعلم اإللكرتوين وجرى وضع 
مفهوم جديد لورش العمل اإللكرتونية وتجربته. 

نُظمت جميع أنشطة اإليسا وفعالياتها خالل العام املايض 

بشكل افرتايض، وكان عدد فعاليات أكرب من أي وقت مىض. 

ويف حني تنظم اإليسا قرابة 50 فعالية يف السنوات العادية، 

نُظمت قرابة 80 فعالية يف عام 2020. 

  الحلقات الدراسية الشبكية األسبوعيةالحلقات الدراسية الشبكية األسبوعية

 أُطلقت الحلقات الدراسية الشبكية يف نيسان/ أبريل 

2020 وتُوجت برسعة بنجاح كبري. ونظمت اإليسا حلقة 

دراسية شبكية واحدة عىل األقل يف األسبوع، استجابًة 

لالهتامم الذي أعرب عنه األعضاء، وكان مثة أكرث من 7500 

تسجيالً يف الحلقات الدراسية الشبكية يف عام 2020. 

وسجل 2200 موظفاً من موظفي املؤسسات األعضاء 

للمرة األوىل يف فعالية من فعاليات اإليسا. 

وسادت يف البداية مجموعة الحلقات الدراسية الشبكية 

بشأن كوفيد-19، ثم انتقل الرتكيز تدريجياً نحو مجاالت 

أخرى. ونُظمت مجموعات بشأن الرعاية طويلة األمد 

والرقمنة، فضالً عن مجموعة من املوائد املستديرة الخاصة 

التي ضمت رؤساء تنفيذيني. ونُظمت مجموعة من الحلقات 

الدراسية الشبكية بالتعاون مع اللجان الفنية لإليسا أو 

هياكلها اإلقليمية. وكل الحلقات مسجلة والفيديوهات 

متاحة لألعضاء عىل املوقع اإللكرتوين لإليسا. 

فعاليات افرتاضية دولية وإقليميةفعاليات افرتاضية دولية وإقليمية

نظمت اإليسا فعاليات افرتاضية أوسع نطاقا: القمة 

االفرتاضية للضامن االجتامعي يف األمريكيتني يف كانون الثاين/ 

ديسمرب 2020 والندوة االفرتاضية بشأن القيادة يف الضامن 

االجتامعي )LEAD2021( يف كانون الثاين/ يناير 2021 

والندوة االفرتاضية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

أيار/ مايو 2021. 

فعاليات اإليسا وأنشطتها االفرتاضية

االنتقال إىل العمل افرتاضياً

“الحلقات الدراسية الشبكية اإلقليمية لإليسا هي مبثابة الُعصارة التي 
تساعد عىل تطور الضامن االجتامعي يف أفريقيا الوسطى، متاشياً مع 

األهداف النبيلة لإليسا”. 

Tiguy Elebe Motingiya، الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، جمهورية كونغو الدميقراطية، 
مكتب االتصال اإلقليمي ألفريقيا الوسطى

يزيربت يريشم نيسح
يعامتجالا نامضلل ناريأ ةسسؤم

  دمحم زيزع نب نامزع دمحم
ايزيلام (SOCSO) وسكس

ناهآ يز
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
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وركزت الندوة االفرتاضية LEAD2021 عىل مسائل القيادة والرقمنة 

والرؤى السلوكية يف الضامن االجتامعي، مع تبيان النزعة نحو النموذج 

البرشي – الرقمي يف الضامن االجتامعي. وركزت الندوة الخاصة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لعام 2021 عىل استجابات هذه تكنولوجيا إىل 

جائحة كوفيد-19 وأظهرت كيف أن الجائحة قد رسعت التحول الرقمي 

يف الضامن االجتامعي. ونظمت فعالية LEAD2021 بالتعاون مع لجنة 

اإليسا الفنية بشأن التنظيم واإلدارة واالبتكار وهيئة إدارة الضامن االجتامعي 

يف القطاع الخاص يف إندونيسيا. ونُظمت الندوة الخاصة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لعام 2021 بالتعاون مع املؤسسة الوطنية للتأمني 

االجتامعي يف إستونيا. 

وإضافة إىل ذلك، انعقد اجتامع املؤمتر الرقمي العاملي يف ترشين األول/ 

أكتوبر 2020، يف انتظار انعقاد املؤمتر العاملي الثاين والعرشين للسالمة 

والصحة املهنيتني الذي أُجل حتى أيلول/ سبتمرب 2021. ونُظمت هذه 

االجتامعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وباستضافة من مؤسسة 

العمل والصحة يف كندا واملركز الكندي للصحة والسالمة املهنيتني. 

التعلم اإللكرتوين وورش العمل اإللكرتونيةالتعلم اإللكرتوين وورش العمل اإللكرتونية

انتقل برنامج اإليسا املانح للشهادة، بالتعاون مع رشكاء اإليسا يف التدريب، 

من الدورات التدريبية الحضورية إىل الدورات التدريبية االبتكارية عىل شبكة 

اإلنرتنت. ونظمت املدرسة الوطنية العليا للضامن االجتامعي EN3S ومركز 

التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية ومؤسسة مهنا دورات تدريبية عن 

بُعد استناداً إىل املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن إدارة الضامن االجتامعي باللغات 

الفرنسية واإلنكليزية والعربية تباعاً. ونُظمت ورشة عمل تجريبية ناجحة عن 

بُعد بشأن الخطأ والتهرب واالحتيال يف الضامن االجتامعي يف كانون األول/ 

ديسمرب 2020، وأصبحت منوذجاً لربنامج ورش العمل عن بُعد. 

االجتامعات التنظيمية والفنيةاالجتامعات التنظيمية والفنية

كان االجتامع الحادي والعرشون بعد املائة للمكتب التنفيذي لإليسا املنعقد يف 

ترشين األول/ أكتوبر 2021 أول اجتامع يُنظَم عىل اإلطالق افرتاضياً، تبعه 

اجتامٌع افرتايض ثاٍن انعقد يف حزيران/ يونيو 2021. وانعقد منتدى اإليسا 

الخامس عرش للجان الفنية افرتاضياً للمرة الثانية يف حزيران/ يونيو 2021. 

واتُبع نهج ابتكاري من خالل تنظيم عدد من االجتامعات الفنية واملشرتكة خالل 

فرتة فاقت األسبوعني، اختتمت بجلسة ختامية مشرتكة. ومن املهام األساسية 

للجان اإليسا الفنية مراجعة املبادئ التوجيهية الحالية وإعداد مبادئ توجيهية 

جديدة لعام 2022. 

    سجلسجل
    أكرث من أكرث من 75007500 مشاركاً يف مشاركاً يف

  الفعاليات االفرتاضية لإليسا خالل عامالفعاليات االفرتاضية لإليسا خالل عام
20202020  

“ هذه فرصة تعليمية نتبادل فيها املعارف والتجارب 
واملامرسات الجيدة، ومبا أن املواضيع تساعد عىل تعزيز 

الكفاءات والوظائف يف املؤسسة، فإنها حتام ستدر بالنفع 
عىل املنتسبني إليها.”

Juárez ، مديرة عامة، معهد الضامن االجتامعي يف غواتيامال

نامشاب نمرك اند
ةيبوروألا ةيضوفملا

وناتياك ايمار يبأ وليسرام
يعامتجالا نامضلل ةيلودلا ةيعمجلا

 يفزار بوشارهش
 ةيلودلا لمعلا ةمظنم
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لقد كان الحصول عىل خدمات صحية يسرية الكلفة ورفيعة الجودة ورعاية عىل األمد الطويل من أهم األولويات 
للضامن االجتامعي يف السنوات األخرية. ونظرا ألن مسائل الصحة وإعادة التأهيل والرعاية عىل األمد الطويل جميعاً 

مرتبطة بشيخوخة السكان، فهي مسائل مرتابطة وتتواجد يف صميم أولويات اإليسا لفرتة السنوات الثالثة.

سهلت اإليسا، من خالل عدد من األنشطة منها الحلقات 

الدراسية الشبكية وتقرير فني ومقاالت، تبادل التجارب بشأن 

عدد من الجوانب االسرتاتيجية املرتبطة بالصحة. ويتمثل 

الهدف يف مساعدة األعضاء يف االستلهام والتعلم من بعضهم 

البعض وإيجاد الحلول فيام بينهم. وركز عدد من األنشطة 

عىل قدرة النظم الصحية عىل الصمود والصحة اإللكرتونية 

واالستخدام االبتكاري للحلول الرقمية والروابط مع كوفيد-19. 

وركزت أنشطة أخرى عىل شيخوخة السكان والرعاية عىل األمد 

الطويل واالحتياجات املتغرية للمسنني. 

أهمية إعادة التأهيلأهمية إعادة التأهيل

لقد أنشأت اإليسا فريق عمل خاص معني بإعادة التأهيل. 

وشجع الطابع املتعدد االختصاصات إلعادة التأهيل الذي يشمل 

إصابات العمل والصحة ومنافع العمل واملرض عىل إنشاء 

هذا الفريق الهام الذي أُعلن خالل املنتدى العاملي للضامن 

االجتامعي يف ترشين األول/ أكتوبر 2019. وهو ينفذ خطة 

عمل طموحة تركز عىل زيادة املشاركة يف سوق العمل والعيش 

بشكل نشط والشيخوخة النشطة، ويشارك يف عمل اللجان 

الفنية لإليسا. وبالنظر إىل الجائحة، سينظر الفريق كذلك يف 

جوانب إعادة التأهيل لألشخاص املصابني باآلثار طويلة األمد 

لكوفيد-19. 

إن التعايف من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد والعودة إىل 

الحياة العادية وقدرات العمل الكاملة ليس أمراً مفروغاً منه. 

فاألعراض ليست باألمر الهني، إذ ترتاوح بني الحادة والقاتلة. 

ويشري الخرباء بشكل متزايد إىل اآلثار عىل األمد الطويل. 

واملسنون واألشخاص املصابون بأمراض أخرى هم أكرث األشخاص 

عرضة لإلصابة بهذه اآلثار، ولكن مثة أمثلة عن أشخاص يعانون 

األمرين بسبب هذا املرض ويستغرق شفاؤهم وقتاً طويالً. ولقد 

فاقمت الجائحة من األهمية الكربى إلعادة التأهيل، إذ يحتاج 

املاليني من املصابني بفريوس كورونا املستجد إىل املساعدة من 

أجل العودة إىل حياتهم الطبيعية وإىل 

أعاملهم. 

نظم الرعاية الصحيةنظم الرعاية الصحية

تناولت الحلقات الدراسية الشبكية 

واملقاالت، التي نُظمت نزوالً عند 

الرغبة التي أعرب عنها أعضاء اإليسا 

يف املجال الصحي، مسائل بناء نظم 

صحية أكرث قدرة عىل الصمود، 

ومواجهة التحديات التي يفرضها التصحر الطبي، وتحسني 

التغطية وجودة خدمات نظم التأمني الصحي. وعالوًة عىل 

ذلك، ظهر تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجال 

الصحة والرعاية عىل األمد الطويل وإعادة 
التأهيل

الخصائص

فريق عمل اإليسا الخاص املعني بإعادة التأهيلفريق عمل اإليسا الخاص املعني بإعادة التأهيل

يتكون فريق عمل اإليسا الخاص املعني 
بإعادة التأهيل من مؤسسات أعضاء يف 

اإليسا وهي أذربيجان وأملانيا وإندونيسيا 
وبلجيكا وجمهورية كوريا وفنلندا وكندا 

وماليزيا واملكسيك واململكة املتحدة 
والنمسا ونيجرييا. 
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الصحة – الصحة اإللكرتونية – كأداة اسرتاتيجية 

لتحسني النظم الصحية وهذا مشمول أيضاً يف 

املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. 

الرعاية عىل األمد الطويل والشيخوخة النشطةالرعاية عىل األمد الطويل والشيخوخة النشطة

ان االستجابة لالحتياجات املتغرية لكبار السن من 

األولويات األربعة لإليسا خالل فرتة الثالث سنوات 

2020-2022. ومتثل شيخوخة السكان أحد 

أكرب التحديات التي تواجه املجتمعات يف جميع 

ربوع العامل، وعىل الضامن االجتامعي أن يتكيف مع هذا الواقع. وبازدياد 

سن األفراد، يكمن الطموح يف ضامن العيش بصحة ونشاط واستقاللية قدر 

اإلمكان. ويف الوقت نفسه، يحتاج العديد من الناس إىل الرعاية لفرتات 

طويلة، مام يعني رضورة وضع نظام وإتاحة قوى عاملة وتناول املسائل 

املالية وتكييف الخدمات الحتياجات العميل. وبالتايل، عىل مؤسسات 

الضامن االجتامعي أن تعد العدة لالستجابة من خالل تقديم الخدمات 

املناسبة. 

ويف ترشين الثاين/ نوفمرب 2019، نظمت اإليسا مجموعة جديدة من 

الحلقات الدراسية الشبكية بشأن الرعاية عىل األمد الطويل مبشاركة من 

  مجموعة من الحلقات الدراسيةمجموعة من الحلقات الدراسية
  الشبكية عن الرعاية عىل األمدالشبكية عن الرعاية عىل األمد

الطويلالطويل

نظمت اإليسا مجموعة من الحلقات 

الدراسية الشبكية عن الرعاية عىل 

األمد الطويل بالنظر إىل االسرتاتيجيات 

واالستجابات الدولية، فضالً عن النهج 

القطاعية واإلقليمية.

    حلقات دراسية شبكية: الصحةحلقات دراسية شبكية: الصحة
  وكوفيد-وكوفيد-1919 واالبتكار واالبتكار

نظمت اإليسا عدداً من الحلقات الدراسية الشبكية التي 

ناقشت التغطية بالرعاية الصحية وكوفيد-19 واالبتكار 

واستخدام التكنولوجيا الرقمية. 

املفوضية األوروبية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة 

الصحة العاملية. وعرض كل من ممثيل هذه 

املنظامت نتائج البحوث واالسرتاتيجيات الدولية 

واالستجابات لالحتياجات الطارئة من الرعاية عىل 

األمد الطويل. وتبع ذلك حلقات دراسية شبكية مع 

أعضاء اإليسا من مختلف املناطق لتشارك التجارب 

بشأن الرعاية عىل األمد الطويل من منظور مقارن. 
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أُعلن عن فوز هيئة العمل والتنمية االجتامعية يف كندا بجائزة اإليسا للمامرسات الجيدة ملنطقة األمريكيتني خالل 
القمة االفرتاضية لإليسا ملنطقة األمريكيتني التي انعقدت يف 3 كانون الثاين/ ديسمرب 2020. 

بجائزة  كندا  االجتامعية يف  والتنمية  العمل  هيئة  وفازت 

 2020 لعام  لألمريكيتني  الجيدة  للمامرسات  اإليسا 

التفكري  الخدمات:  تحويل  املعنونة  مشاركتها  عىل 

الترسيع. وهذه مامرسة جيدة عن  التصميمي ومركز 

الخدمات. ومن  توفري  لتحسني  نهج شمويل  اتباع  كيفية 

وطرائق  التفاعلية  التصميمي  التفكري  عمليات  خالل 

العمل  هيئة  جمعت  للتكرار،  والقابلة  املرنة  التصميم 

املوظفني  ة من  نريِّ أفكاراً  كندا  االجتامعية يف  والتنمية 

تتمحور  إىل حلول خدمات  تُرجمت  والعمالء والرشكاء، 

العميل.  حول 

مشاركة قياسيةمشاركة قياسية

تُنظم مسابقات اإليسا للمامرسات الجيدة إقليمياً كل ثالث 

سنوات لتكريم التميُّز يف الضامن االجتامعي. وشهدت 

املسابقة اإلقليمية لألمريكيتني لعام 2020 عدداً قياسياً 

من املشاركات قدرها 138 من أمريكا الوسطى والشاملية 

والجنوبية، وأيضاً من منطقة الكاريبي. وكلها متاحة عىل 

قاعدة بيانات اإليسا للمامرسات الجيدة. 

ونُظمت املسابقة اإلقليمية يف خضم أزمة كوفيد-19، 

واملستوى القيايس للمشاركة خري دليل عىل اإلرصار الكبري 

ألعضاء اإليسا يف املنطقة عىل عرض املامرسات الجيدة 

والتعلم من بعضهم البعض والرتويج للدور األسايس للضامن 

االجتامعي يف املجتمع. وركز عدد من املامرسات الجيدة عىل 

االستجابات لكوفيد-19. 

االحتفاء بالتميُّز يف األمريكيتني 

جائزة املامرسات الجيدة والقمة االفرتاضية

  مسابقات اإليسامسابقات اإليسا
للمامرسات الجيدة يف أرقامللمامرسات الجيدة يف أرقام

• 138 مامرسة جيدة

• 30 مؤسسة

• 18 بلداً
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عرض املامرسات الجيدة يف القمة االفرتاضيةعرض املامرسات الجيدة يف القمة االفرتاضية

نُظمت القمة االفرتاضية لألمريكيتني حول موضوع: نحو وضع اعتيادي 

جديد: التحديات والفرص، وسجل يف الفعالية أكرث من 500 من املهنيني يف 

مجال الضامن االجتامعي من أعضاء اإليسا يف املنطقة. 

وبالطبع، كان كوفيد-19 املوضوع األسايس للفعالية، وركزت املناقشات عىل 

التدابري املنفذة واآلثار طويلة األمد عىل مؤسسات ونظم الضامن االجتامعي. 

ومتثلت املواضيع الرئيسية األخرى املتناولة خالل القمة يف توسيع نطاق التغطية 

بالنظر إىل األزمة والتصدي ألوجه التفاوت يف املنطقة مع تركيز عىل أوجه التفاوت 

بني الجنسني وترسيع عجلة االبتكار والرقمنة يف الضامن االجتامعي بسبب الجائحة. 

واستناداً إىل التجارب املبارشة واملامرسات الجيدة ألعضاء اإليسا يف املنطقة، 

فضالً عن مشاركات من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف 

مسابقة الحصول عىل جائزة املامرسات الجيدة يف أفريقيامسابقة الحصول عىل جائزة املامرسات الجيدة يف أفريقيا

نُظمت مسابقة الحصول عىل جائزة املامرسات الجيدة يف أفريقيا 

يف عام 2020. وسجلت مشاركة قياسية قدرها 97 مشاركة من 36 

مؤسسة يف 27 بلداً.

وسيُعلن عن الفائز خالل املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي 

ألفريقيا الذي سينعقد يف النصف الثاين من عام 2021 افرتاضياً.

“أهنئ هيئة العمل والتنمية االجتامعية يف كندا عىل فوزها 
بجائزة اإليسا للمامرسات الجيدة ملنطقة األمريكيتني يف 

مسابقة جمعت مامرسات جيدة رائعة وذات جودة رفيعة 
من جميع أرجاء املنطقة”. 

مارسيلو أيب راميا كايتانو األمني العام لإليسا 

امليدان االقتصادي ومعهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية وجامعة األمم 

املتحدة، قُدمت عروض وافية وأُجريت مناقشات قيِّمة. 

واعترُب التحول الرقمي الرسيع الذي فرضته الجائحة عىل نطاق واسع كفارق كبري 

يضمن استمرارية األعامل وتوفري الخدمات، ويطرح فرصاً أيضاً لتحسني الخدمات. 

ويف حني ميكن للحلول الرقمية أن تسهل توسيع التغطية، ال يزال الدرب طويالً 

حتى بلوغ الفئات التي يصعب بلوغها وتحسني املساواة بني الجنسني. 

ونُظمت القمة االفرتاضية بالتعاون مع صندوق التأمني االجتامعي يف كوستا 

ريكا )Caja Costarricense de Seguro Social – CCSS( تحضرياً للمنتدى 

اإلقليمي للضامن االجتامعي الذي سوف يستضيفه يف كانون األول/ ديسمرب 

2021 والذي أُجل بسبب كوفيد-19. وُسجلت الفعالية وهي متاحة لألعضاء 

عىل موقع اإليسا اإللكرتوين. 
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فرضت جائحة كوفيد-19 تدابري التباعد االجتامعي وارتداء الِكاممة والزجاج العازل والعمل عن بُعد، 
ووضعت تدابري الصحة والسالمة نُصب أعني الجميع، وكذلك يف مكان العمل. 

تفىش فريوس كورونا املستجد يف جميع ربوع العامل برسعة 

كبرية، وكانت السلطات وأماكن العمل تواجه صعوبات من 

أجل التكيف ونُفذت تدابري وقائية واسعة النطاق بشكل 

أرسع من أي وقت مىض. وأصبح التباعد االجتامعي كلمة 

شائعة عىل ألسنة الناس وأصبحت الِكاممات ومعقامت 

األيدي، بني ليلة وضحاها، يف كل مكان. وأصبحت تدابري 

العمل عن بُعد منترشة والزجاج العازل شائعاً يف األماكن 

التي كانت التفاعالت وجهاً لوجه رضورية فيها، مثل التسوق 

والخدمات املتنوعة. 

وأبرز االجتامع الرقمي للمؤمتر 

العاملي املنعقد يف ترشين األول/ 

أكتوبر 2020 كيف أن جائحة 

كوفيد-19 قد وضعت السالمة 

والصحة املهنيتني يف الصدارة 

وشجعت االبتكار يف هذا املجال. ويف 

إطار االجتامع الرقمي، نظمت اإليسا 

املنتدى العاملي للتأمني ضد اإلصابات 

 ،Stefan Hussy يف العمل. وشدد

من مؤسسة التأمني االجتامعي ضد الحوادث يف أملانيا 

ورئيس لجنة اإليسا الفنية بشأن التأمني ضد حوادث العمل 

واألمراض املهنية عىل رضورة االستفادة من هذا الزخم 

وتطوير نظام إيكولوجي بشأن أماكن العمل اآلمنة والصحية. 

ونُظم املنتدى باستضافة من صندوق التأمني االجتامعي يف 

االتحاد الرويس.

الوقاية خالل جائحة كوفيد-19

 السالمة والصحة املهنيتني

  التدابري التي ينبغي اتخاذها يف مكانالتدابري التي ينبغي اتخاذها يف مكان
العملالعمل

نرشت لجنة اإليسا الخاصة املعنية بالوقاية 

قامئة من التدابري التي ميكن تشاطرها مع 

مؤسسات التأمني ضد الحوادث املهنية 

لضامن أال ينترش كوفيد-19 يف مكان 

العمل. 

مرصد الوقاية من فريوس كورونامرصد الوقاية من فريوس كورونا

يتيح مرصد اإليسا للوقاية من فريوس كورونا املستجد 

مجموعة مختارة من األخبار والتحاليل من وسائط 

اإلعالم وغريها من املصادر من جميع أرجاء العامل 

بشأن الوقاية خالل كوفيد-19. وكانت هذه مبادرة 

مقدمة من املؤسسة النمساوية للتأمني ضد الحوادث 

باالشرتاك مع لجنة اإليسا الفنية املعنية بالوقاية 

وأقسامها الدولية املعنية بالوقاية البالغ عددها 14.

“لقد دفعت جائحة كوفيد-19 املجتمع نحو أمناط عمل جديدة، مثل 
العمل عن ُبعد وإىل أساليب حياة جديدة وإىل التباعد االجتامعي”. 

مارسيلو أيب راميا كايتانو، األمني العام لإليسا
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اتخذت حملة Vision Zero للسالمة والصحة والرفاه يف مكان العمل خطوة حاسمة نحو األمام 
بإطالق الربنامج التدريبي املعتمد لحملة ، Vision Zero، وهو مثرة تعاون بني اإليسا ومعهد 

السالمة والصحة املهنيتني. 

حملة 

Vision Zero الربنامج التدريبي املعتمد لحملة

تستند حملة Vision Zero إىل مجموعة من 

املؤسسات والرشكات ومدريب السالمة والصحة املهنيتني 

املؤمنني جميعاً بعامل عمِل خاِل من الحوادث أو اإلصابات. 

ويضطلع املدربون بدور هام يف بناء قدرات الوقاية 

يف أماكن العمل، وبالتايل فإن إطالق الربنامج التدريبي 

املعتمد لحملة Vision Zero خطوة هامة نحو األمام. 

ويقدم معهد السالمة والصحة املهنيتني الربنامج الجديد 

ويستند إىل اتفاق الرشاكة املوقع مع اإليسا يف ترشين 

األول/ أكتوبر 2020. ومعهد السالمة والصحة املهنيتني هو الهيئة العاملية 

واملهنية الرائدة املعتمدة لألشخاص املسؤولني عن السالمة والصحة والرفاه 

يف مكان العمل. 

وأُطلق الربنامج التدريبي املعتمد لحملة Vision Zero خالل االجتامع 

الرقمي للمؤمتر العاملي املنعقد يف 5 ترشين األول/ أكتوبر 2020. وُدعي 

أكرث من 1200 مدرباً من مدريب حملة Vision Zero للمشاركة يف 

الربنامج، وهو متاح ألي شخص ميلك الخربة الالزمة.

الرقميةالرقمية  Vision Zero  حملةحملة

من التطورات الهامة خالل هذا العام املايض إطالُق حملة 

Vision Zero الرقمية يف آذار/ مارس 2021. وهي 

منصة فريدة عىل شبكة اإلنرتنت تجمع متخصصني يف مجال 

السالمة والصحة والرفاه يف مكان العمل والحامية البيئية. 

وتوسع هذه املنصة نطاق األدوات االعتيادية للتفاعل. 

وسيجد املشاركون مواد تعليمية فريدة والرتابط الشبيك 

والحسابات الشخصية الخاصة وخانات الدردشة والتصويت. 

  حملةحملة
VISIONZEROVISIONZERO  

يف أرقاميف أرقام

• 10200 رشكة

• 3500 رشيك

• 1300 مدرب

“معاً سوف ننهض بقضية تفادي اإلصابة بالرضر يف مكان 
العمل وتحقيق رؤيتنا املشرتكة املتمثلة يف عام عمل أكرث 

صحة وسالمة”.

Bev Messinger رئيس تنفيذي ملعهد الصحة والسالمة املهنيتني ،



 ISSA 21/2020 التقرير السنوي 26

 Eric Le Bont، رئيس مجلس الحامية االجتامعية للعاملني لحسابهم الخاص 
)Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants – CPSTI( ، فرنسا.

منذ منتصف عام 2020، انضمت ستة مؤسسة من 

مؤسسات الضامن االجتامعي من جميع أرجاء العامل إىل 

اإليسا. ومنها مجلس الحامية االجتامعية للعاملني لحسابهم 

 Eric الخاص يف فرنسا. وسألت اإليسا مدير املجلس، السيد

Le Bont، لِم قرر املجلس االنضامم إىل اإليسا وما الذي يأمل 

أن يحصل عليه من خالل عضويته يف الجمعية الدولية. 

  ما هي األدوار واملسؤوليات األساسية التي تضطلع بهاما هي األدوار واملسؤوليات األساسية التي تضطلع بها
  مؤسستكم؟مؤسستكم؟

يقوم مجلس الحامية االجتامعية للعاملني لحسابهم الخاص يف 

فرنسا مبا ييل: 

ضامن أن تطبق الهيئات املسؤولة عن تحصيل االشرتاكات 

وتوفري املنافع بشكل صحيح القواعد املرتبطة بالحامية 

االجتامعية للعاملني لحسابهم الخاص وتزودها بخدمات 

ذات جودة رفيعة؛

تحديد املبادئ التوجيهية العامة للعمل الصحي واالجتامعي 

ال سيام لفائدة العاملني لحسابهم الخاص؛

إدارة الخطط اإللزامية التكميلية للشيخوخة واملرض والوفاة 

للعاملني لحسابهم الخاص وما يرتبط بها من أصول.

وقد يقدم مقرتحات بتعديالت ترشيعية أو تنظيمية للوزير 

املسؤول عن الضامن االجتامعي، والذي ميكنه بدوره أن يرفع 

إىل املجلس أي تساؤل مرتبط بالحامية االجتامعية للعاملني 

لحسابهم الخاص. 

  مل قررت مؤسستكم االنضامم إىل اإليسا؟مل قررت مؤسستكم االنضامم إىل اإليسا؟

لقد ورثت مؤسستنا التي أُنشئت يف 1 كانون الثاين/ يناير 

2019، بعد إلغاء خطة الضامن االجتامعي للعاملني 

 Régime Social( لحسابهم الخاص

des Indépendants – RSI(، ثقافة 

التمثيل الدويل. وأنا مقتنع كام هو الحال 

بالنسبة إىل رئيسة مجلس الحامية االجتامعية 

 Sophie للعاملني لحسابهم الخاص، السيدة

Duprez، بقيمة املقارنات الدولية يف عمل 

منظامت الضامن االجتامعي وأهمية البعد 

العاملي للحامية االجتامعية. 

  ما هي أنشطة وخدمات اإليسا األكرث أهميةما هي أنشطة وخدمات اإليسا األكرث أهمية
  ملؤسستكم والتي تنوون املشاركة فيها؟ملؤسستكم والتي تنوون املشاركة فيها؟

هيكل  يف  العاملون  مجلسنا،  وموظفو  مستشارو  يقوم 

الشبيك  التواصل  بالرتكيز عىل  االستجابة،  مرن ورسيع 

لحسابهم  للعاملني  االجتامعية  الحامية  حول  املواضيعي 

الخاص، يف مجايل الخربة والربوز. وأصبحت هذه 

العاملية  كوفيد-19  أزمة  بسبب  أكرث  ملحة  االحتياجات 

مثل  الخاص،  للحساب  للعمل  الجديدة  واألشكال 

الصغرى.  واملنشئات  الرقمي  العمل  منصات 

عضو جديد من فرنسا

لقاءاتلقاءات

)CPSTI( )ايريك لو بون، مدير، يس يب أس يت أي
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لقاءاتلقاءات

افتُتحت جهة االتصال للبلدان الناطقة باإلنكليزية يف منطقة الكاريبي التابعة لإليسا يف آذار/ مارس 2021. وهي 
الهيكل اإلقليمي الثامن عرش يف مجتمع اإليسا. ويرتأس جهة االتصال Stewart Haynes، وهو مدير املؤسسة 

الوطنية لخدمات التأمني يف سانت فينسنت وجزر غرينادين وسألته اإليسا بعض األسئلة عن هذا الدور الجديد. 

جهة االتصال يف منطقة الكاريبي

  لِم من املهم للمنطقة أن يكون فيها جهة اتصال؟لِم من املهم للمنطقة أن يكون فيها جهة اتصال؟

الجوانب  متعددة  تحديات  االجتامعي  للضامن  اإلقليمية  نظمنا  تشهد 

اإليسا  بأن رشاكتنا مع  ونُقرُّ  النظم واستدامتها.  بإدارة  يتعلق  فيام 

أداة ال غنى عنها لتعزيز الحوكمة واإلدارة وقدرات املؤسسة من أجل 

لها.  والتصدي  للتحديات  أفضل  تحديد 

  ما الذي شجع املؤسسة الوطنية لخدمات التأمني يف سانت فينسنت وجزرما الذي شجع املؤسسة الوطنية لخدمات التأمني يف سانت فينسنت وجزر
  غرينادين عىل استضافة جهة االتصال للبلدان الناطقة باإلنكليزية يف منطقةغرينادين عىل استضافة جهة االتصال للبلدان الناطقة باإلنكليزية يف منطقة

  الكاريبي؟الكاريبي؟

مبا أنني عضو يف املكتب التنفيذي لإليسا وأمثل نظم الضامن االجتامعي يف 

البلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية يف منطقة الكاريبي، 

فإنني ملم باملنافع الجمة لجهة االتصال. وعليه، 

تشجعُت ألضع نظمنا االجتامعية اإلقليمية يف منصب 

يسمح لها بالحصول عىل املعارف العملية والشبكة 

املكثفة واألنشطة واملنتجات والخدمات املتاحة.

  ما هي يف رأيك أوجه التشابه والفروقات بني نظم الضامن االجتامعي يف املنطقة؟ما هي يف رأيك أوجه التشابه والفروقات بني نظم الضامن االجتامعي يف املنطقة؟

مثة أوجه تشابه أساسية بني نظمنا وهي أنها تعمل يف اقتصادات صغرية 

ومفتوحة وهذه االقتصادات ُعرضة للصدمات الخارجية مثل الكوارث 

الطبيعية ونواجه تحديات كبرية يف توفري الحامية االجتامعية للعاملني 

لحسابهم الخاص والعاملني يف القطاع غري الرسمي. أما الفروقات األساسية 

فتدور حول املامرسات اإلدارية ومامرسات الحوكمة. 

  ما هي األنشطة األساسية التي ستضطلع بها جهة االتصال يف العام املقبل؟ما هي األنشطة األساسية التي ستضطلع بها جهة االتصال يف العام املقبل؟

املقبل لرؤساء  إضافة إىل متثيل نظمنا وتقديم عروض خالل االجتامع 

الذي سوف  االجتامعي  للضامن  اإلقليمية  النظم 

تُنظم  الكاريبية، سوف  الجامعة  أمانة  تديره 

ورش عمل وحلقات دراسية شبكية بشأن  أيضاً 

فرادى  لالحتياجات يف  وتقييم  أساسية  مواضع 

نظم الضامن االجتامعي، وهذا من شأنه أن يُرشد 

املنطقة.  يف  واألنشطة  العمل  برنامج 

ستيوارت هاينس، رئيس مركز االتصال 
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تعتمد حوكمة اإليسا وعملها الفني بالكامل عىل عمل األعضاء وخرباتهم. وتتكون األمانة العامة لإليسا من 42 
موظفاً، يكملهم عدد من املوظفني املعارين من املؤسسات األعضاء. 

الجمعية العامة

املجلس

املكتب التنفيذي لجنة املراقبة

األمانة العامة

موظفو اإليسا

أمني الخزينة

نيكوالي كوزلوف

األمني العام

مارسيلو أيب راميا كايتانو

الرئيس

يواكيم بروير

نائبة الرئيس

ميلكا موغوندا

الهيكل والحوكمة 

اإليسا
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اللجان الفنية لإليسااللجان الفنية لإليسا

والخربات  املعارف   13 البالغ عددها  لإليسا  الفنية  اللجان  تجمع 

املجتمع  تفيد  منتجات وخدمات  بغية وضع  األعضاء  املؤسسات  من 

الضامن  إدارة  واملهنيني يف  املستوى  رفيعي  للمديرين  العاملي 

اللجان  اجتمعت جميع   ،2021 يونيو  االجتامعي. ويف حزيران/ 

الفنية. للجان  الخامس عرش  اإليسا  منتدى  الفنية خالل 

 : :للجان الفنية الثالث عرشة لإليسا هيللجان الفنية الثالث عرشة لإليسا هي

 تحصيل االشرتاكات واالمتثال
سياسات العمل والتأمني ضد البطالة

منافع األرسة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التأمني ضد حوادث العمل واألمراض املهنية
استثامر صناديق الضامن االجتامعي

الرعاية الطبية والتأمني ضد املرض
جمعيات املنافع املتبادلة

التأمني ضد الشيخوخة والعجز وتأمني الباقني عىل قيد الحياة
التنظيم واإلدارة واالبتكار

تحليل السياسات والبحث
الدراسات اإلحصائية واإلكتوارية واملالية

اللجنة الخاصة املعنية بالوقاية
 :فريقان عمل خاصان معنيان بـاملجالني التاليني

إعادة التأهيل
 تبادل البيانات الدولية

وضع املبادئ التوجيهية لإليساوضع املبادئ التوجيهية لإليسا

 :تراجع اللجان الفنية مبادئ اإليسا التوجيهية التالية حتى نهاية عام 2022

- العمل اإلكتواري يف الضامن االجتامعي

- الحلول اإلدارية لتوسيع نطاق التغطية

- التواصل بني إدارات الضامن االجتامعي

- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 :كام تضع اللجان الفنية مبادئ توجيهية جديدة بشأن

- استمرارية األعامل

- املوارد البرشية

األقسام الدولية املعنية بالوقاية التابعة لإليسااألقسام الدولية املعنية بالوقاية التابعة لإليسا

 تتكون اللجنة الخاصة املعنية بالوقاية من 14 قسامً دولياً معنياً بالوقاية وتنسق أنشطة مشرتكة 

يف مجال الوقاية من املخاطر املهنية.

- املعلومات

- قطاع الحديد واملعادن

- سالمة اآلالت والنظم

- قطاع املناجم

- البحث

- لتجارة

- النقل

- الزراعة

- قطاع املواد الكيمياوية

- قطاع البناء

- ثقافة الوقاية

- التعليم والتدريب

- الكهرباء والغاز واملاء

- الخدمات الصحية
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قامت اإليسا خالل هذا العام املنرصم باالبتكار من أجل االرتقاء بالخدمات واملنتجات املقدمة ألعضائها 
وتجديدها. وقد أفضت جائحة كوفيد-19 إىل تركيز أكرب عىل الضامن االجتامعي وطلبات متزايدة عىل تحليل 

منتظم للتطورات وتبادل املعلومات وأنشطة التعلم املتبادل.

تحديث معارف اإليسا وخدماتهاتحديث معارف اإليسا وخدماتها

الهياكل اإلقليميةالهياكل اإلقليمية

كيَّفت الهياكل اإلقليمية خدماتها وشاركت يف تنظيم 

حلقات اإليسا الدراسية الشبكية. وأطلقت اإليسا 

هيكالً إقليمياً جديداً لبلدان الكاريبي الناطقة باللغة 

اإلنكليزية.

مرصد كوفيد-مرصد كوفيد-1919

 استقطب مرصد كوفيد-19 عىل

 شبكة اإلنرتنت أكرث من 40000

 :مشاهدة عىل صفحته التي تشمل

- التدابري القطرية

- التحليل

- األخبار

- الحلقات الدراسية الشبكية

- روابط ملصادر أخرى

القمة والندوات االفرتاضيةالقمة والندوات االفرتاضية

كانت القمة االفرتاضية لألمريكيتني والندوة االفرتاضية بشأن 

القيادة يف الضامن االجتامعي والندوة االفرتاضية بشأن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الضامن االجتامعي بديالً 

ذي جودة يف انتظار إمكانية تنظيم مؤمترات حضورية.

  الحلقات الدراسية الشبكيةالحلقات الدراسية الشبكية

منذ أول حلقة نُظمت يف نيسان/ أبريل 2020، نظمت اإليسا 

قرابة 90 حلقة دراسية شبكية وغريها من الفعاليات. وكلها 

مسجلة ومتاحة عىل املوقع اإللكرتوين لإليسا.

التعاون الثنايئ االفرتايضالتعاون الثنايئ االفرتايض

قامت اإليسا، نزوالً عند طلب األطراف املعنية، بتيسري 

اجتامعات ثنائية والتعاون الثنايئ.

التحليل األسبوعيالتحليل األسبوعي

تتيح اإليسا عىل موقعا اإللكرتوين تحليالً أسبوعياً للمامرسات 

الجيدة والتوجهات والتطورات يف الضامن االجتامعي.

MyISSA MyISSA جديدجديد

مساحة مخصصة جديدة ألعضاء اإليسا 

من خالل تسجيل الدخول مع إتاحة الئحة 

إلكرتونية مخصصة ومساحات إلكرتونية لتبادل 

أوجه النظر والتواصل الشبيك والتعاون.

ملفات قطرية جديدةملفات قطرية جديدة

أطلقت اإليسا يف متوز/ يوليو 2020 قاعدة 

البيانات الجديدة واملحسنة عىل شبكة اإلنرتنت 

التي تشمل 184 ملفاً للبلدان واألقاليم بشأن 

الضامن االجتامعي ومعلومات عن االتفاقات 

الدولية.

ورش العمل اإللكرتونيةورش العمل اإللكرتونية

لقد وضعت اإليسا برنامجاً جديداً لورش العمل اإللكرتونية من 

أجل املناقشة وتبادل األفكار وحل املشكالت يف بيئة افرتاضية.

التعلم اإللكرتوينالتعلم اإللكرتوين

تُتاح الدورات التدريبية يف إطار برنامج اإليسا املانح للشهادة 

باللغات اإلنكليزية والعربية والفرنسية عىل منصات تدريب عىل 

شبكة اإلنرتنت يقدمها رشكاء اإليسا يف التدريب. 
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املوقع اإللكرتوين الجديداملوقع اإللكرتوين الجديد

استُكملت يف متوز/ يوليو 2020 عملية االنتقال إىل منصة اإليسا اإللكرتونية 

الجديدة من خالل إطالق القسم الجديد املخصص للملفات القطرية لإليسا. 

وتواصل اإليسا تحسني تجربة املستخدم. ويشمل ذلك : املحتوى املخصص 

لبوابة MyIssa الجديدة؛ ونفاذ أسهل ملنتجات اإليسا وخدماتها؛ وخاصية بحث 

وتصفية محسنة؛ وأصبح متوافقاً مع الهواتف النقالة واللوحات اإللكرتونية. 

 www.issa.int

التحليالت واملنشوراتالتحليالت واملنشورات

توفر اإليسا تحليالت أسبوعية عن التوجهات والتطورات األساسية يف الضامن 

االجتامعي. ومتثل التجارب املتبادلة خالل الحلقات الدراسية الشبكية التي تنظمها 

اإليسا واملامرسات الجيدة التي تعرضها املؤسسات األعضاء يف اإليسا مصادر 

معلومات هامة تستند إليها املقاالت. وأعدت اإليسا أيضاً مسودات تقارير بشأن 

اتفاقات الضامن االجتامعي الدولية وكذلك الرعاية عىل املدى الطويل موجهة 

ملنتدى االيسا لللجان الفنية الذي سيعقد يف يونيو/حزيران 2021. 

 www.issa.int/analysis / www.issa.int/publications

املبادئ التوجيهية لإليسااملبادئ التوجيهية لإليسا

توفر املبادئ التوجيهية لإليسا معارف دقيقة وعملية عن أفضل املامرسات 

الدولية يف مجاالت رئيسية يف إدارة الضامن االجتامعي. وتستند إىل تجارب 

املؤسسات األعضاء يف اإليسا. ووضعت اإليسا هذه املبادئ التوجيهية بالتشاور 

مع اللجان الفنية وتقوم بتحديثها بشكل منتظم. ويجري وضع مبادئ توجيهية 

جديدة يف مجايل استمرارية األعامل واملوارد البرشية. 

 www.issa.int/guidelines

املامرسات الجيدة يف الضامن االجتامعياملامرسات الجيدة يف الضامن االجتامعي

أكرث من 1000 مامرسة جيدة من املؤسسات األعضاء متاحة عىل قاعدة 

بيانات اإليسا اإللكرتونية الخاصة باملامرسات الجيدة. وهذه القاعدة هي مصدر 

فريد وشامل للمعارف والتجارب من املؤسسات األعضاء يف اإليسا. وقُدم أكرث 

من 200 مامرسة جيدة جديدة من أفريقيا واألمريكيتني يف مسابقات اإليسا 

اإلقليمية لنيل جائزة املامرسات الجيدة يف عام 2020. 

 www.issa.int/gp
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الشعبية. وميكن لألعضاء االطالع عىل اإلصدارين مجاناً.

 www.issa.int/review

International 
Social Security 

Review

JULY–SEPTEMBER 2020

ISSN 0020-871X

Special issue: Social security, inclusive growth and social cohesion

         Introduction: Social security, inclusive growth and social cohesion    

     Social protection and revenue collection: How they can jointly contribute 
to strengthening social cohesion       

       Social assistance and inclusive growth    

      Reinvigorating the social contract and strengthening social cohesion: 
Social protection responses to COVID-19    

     China’s social security response to COVID-19: Wider lessons learnt for social 
security’s contribution to social cohesion and inclusive economic development    

VOLUME 73 | NUMBER 3

http://www.issa.int
http://www.issa.int/analysis
http://www.issa.int/publications
http://ww1.issa.int/guidelines
http://www.issa.int/gp
http://www.issa.int/country-profiles
http://www.issa.int/review


ISSA General Secretariat
Route des Morillons 4

Case postale 1
CH-1211 Geneva 22

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09

E: issa@ilo.org

www.issa.int


