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2023 افريقيــا
أبيدجان، كوت ديفوار، 17-19 مايو/أيار 2023

املؤ�ر اإلقليمي
للض�ن االجت�عي 

فيام يخص القادة وصناع القرار

يستهدف املؤمتر اإلقليمي للضامن االجتامعي ألفريقيا القادة وكبار 

دعوات  ستوجه  اإليسا.  يف  األعضاء  املؤسسات  يف  االفارقة  املديرين 

وممثيل  والخرباء  السياسات  وواضعي  الوزراء  من  العديد  إىل  أيضا 

الدولية واالتحاد  العمل  واإلقليمية مثل منظمة  الدولية  املنظامت 

األفريقي.

مواضيع الضامن االجتامعي الرئيسية

باملنطقة.  الخاصة  األولوية  ذات  املسائل  من  مجموعة  املؤمتر  سيتناول 

املتنامية  املجتمعات  واحتياجات  الشمول  توسيع  مسائل  ستشكل 

للحامية، والدور القيادي ملؤسسات الضامن االجتامعي يف تطوير أنظمة 

العمل املتغري، والتطورات االقتصادية  الضامن االجتامعي يف سياق سوق 

والدميغرافية، بعض املسائل الهامة التي ستناقش. كام سريكز املؤمتر عىل 

كيفية تحول اإلدارة وتقديم الخدمات، وكيف ميكن للضامن االجتامعي أن 

يساهم يف تحقيق القدرة عىل الصمود واالستدامة.

جائزة االيسا للمامرسات الفضىل ألفريقيا

ــامل  األع ألفريقيا  االجتامعي  للضامن  اإلقليمي  املؤمتر  سيعرض 

االجتامعي  الضامن  مؤسسات  من  املقدمة  الفضىل  واملامرسات  املبتكرة 

ألفريقيا: الفضىل  للمامرسات  االيسا  جائزة  وستسلم  أفريقيا،   يف 

www.issa.int/gpa

شاركونا قصص نجاحكم

إىل  أفريقيا  يف  ورشكاؤها  اإليسا  أعضاء  يُدعى  وأثناءه،  املؤمتر  عقد  قبل 

مشاركة قصص نجاحهم والدور املهم الذي يضطلع به الضامن االجتامعي 

التواصل  وسائل  عرب  الصمود،  عىل  ــادرة  وق شاملة  مجتمعات  بناء  يف 

#ISSARSSFafrica :االجتامعي

اللغات

توفري  وسيتم  والفرنسية.  اإلنكليزية  املنتدى  يف  العمل  لغتا  ستكون 

الرتجمة الفورية باللغتني، باإلضافة إىل العربية والربتغالية.

معلومات عملية

املنظامت  ملندويب  مفتوح  ألفريقيا  االجتامعي  للضامن  اإلقليمي  املؤمتر 

األعضاء يف اإليسا واملؤسسات املدعوة. وال توجد رسوم تسجيل بالنسبة 

واإلقامة.  السفر  تكاليف  عن  مسؤولون  املشاركني  إن  اإليسا.  أعضاء  إىل 

ويُطلب من ممثيل املؤسسات غري األعضاء االتصال باألمانة العامة لإليسا 

للحصول عىل رشوط املشاركة وأحكامها.

www.issa.int/rssf-africa2023

#ISSARSSFafrica

 

املؤمتر اإلقليمي للضامن االجتامعي ألفريقيا هو أكرب وأهم حدث للضامن االجتامعي يف املنطقة
سينعقد املؤمتر اإلقليمي للضامن االجتامعي ألفريقيا )RSSF Africa( يف أبيدجان، كوت ديفوار، من 17 اىل 19 مايو/أيار 2023، بدعوة من مؤسسة 

الدولية للضامن  الحيطة االجتامعية - الصندوق الوطني للحيطة االجتامعية يف كوت ديفوار )IPS CNPS(. سيجمع املؤمتر الذي تنظمه الجمعية 

االجتامعي )اإليسا( حوايل 400 مشارك، وميثل فرصة تاريخية لتقاسم الخربات بني األقران والتعلم وإقامة الشبكات ما يتيح للمشاركني تعزيز الروابط 

مع القادة واملهنيني اآلخرين يف مجال الضامن االجتامعي.

http://www.issa.int/ar/gpa
https://twitter.com/search?q=%23ISSARSSFafrica&src=typed_query&f=live
https://ww1.issa.int/ar/events/rssf-africa2023
https://twitter.com/search?q=%23ISSARSSFafrica&src=typed_query&f=live

