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تقديم

ي يغطيها 
السنة ال�ت

التقرير
ف عاماً عىل  يسا بمرور تسع�ي إذ تحتفي الإ
تأسيسها، فإنها تواصل تمثيل المجتمع 

العالمي الوحيد لمديري الضمان الجتماعي 
ي أن 

ي بنائه. ول شك �ف
ي قدماً �ف

وتم�ف
يسا تحظى بعضوية مجموعة متفردة  الإ

، وهو ما ساعدها عىل  ف من القادة والمهني�ي
أن تصبح وثيقة الصلة بإدارات الضمان 

يكاً حيوياً فيها حول العالم.  الجتماعي و�ش
ي شهدها العام 

نجازات الأخرى ال�ت ومن الإ
ي اكتمال المرحلة الأوىل من مركز 

الما�ف
يسا إىل  ، إضافة إىل امتداد تأث�ي الإ ف التم�ي

ين، وبلدان  مجموعات مثل مجموعة الع�ش
ي 

يكس، ومنظمة التعاون والتنمية �ف ال�ب
الميدان القتصادي. أما بالنسبة للمستقبل 

فه وقد أعدت خطًطا  يسا تست�ش فإن الإ
رائعة لوضع استجابات ابتكارية لمواجهة 
ي يواجهها الضمان 

التحديات الرئيسة ال�ت
الجتماعي.  

مل تعد اإليسا كام كانت يف بدايتها األوىل عام 1927 عندما اجتمعت 17 

جمعية للتأمني ضد األمراض واملنفعة املتبادلة استجابًة ملبادرة منظمة العمل 

الدولية، فاليوم وقد انقىض تسعون عاماً عىل هذا الحدث أصبحت اإليسا متثل 

ما يزيد عىل 320 منظمة عضواً فيها تشمل مجتمعة بضامنها االجتامعي ما 

يزيد عن ثالثة مليارات فرد، وتدير صناديق مالية تتجاوز قيمتها 6 تريليونات 

دوالر، ويعمل فيها أكرث من 3 ماليني فرد. وليس هذا وحسب، بل امتدت 

عضوية اإليسا لتشمل 158 بلداً ألول مرة يف تاريخها. 

ومن األحداث البارزة التي شهدها هذا العام املنتدى العاملي للضامن 

االجتامعي الذي ُعقد يف بنام يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2016، وقد كان حدثاً 

مهامً ملجال الضامن االجتامعي؛ إذ شارك فيه أكرث من 1000 مهني من شتى 

أنحاء العامل ليقدموا تحليالت بشأن االتجاهات والتحديات الرئيسية املؤثرة 

يف الضامن االجتامعي. وصاحب املنتدى إصداُر اإليسا تقريراً رائداً جديداً: 

التحديات الرئيسية العرشة التي تواجه الضامن االجتامعي، وقد لخص التقرير 

املشكالت العاملية الرئيسية التي تواجها إدارات الضامن االجتامعي. وتضمن 

الحدث أيضاً تقديم اإليسا خططاً لرصد االستجابات االبتكارية العملية 

ملواجهة التحديات التي يواجهها املجال ومقارنة هذه االستجابات وتقييمها. 

وسجلت اإليسا سبقاً فيام يتعلق باإلدارة املهنية لشؤون إدارة الضامن 

االجتامعي. وقد ظهر هذا جلياً يف املنتدى العاملي للضامن االجتامعي الذي 

شهد إصدار أربع مجموعات من املبادئ التوجيهية الجديدة وإضافَة مواد 

جديدة وتنقيح مواد أخرى من املبادئ التوجيهية السابقة، وبذلك أصبح يقدم 

مركز التميز 12 مجموعة شاملة من املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن املجاالت 

الرئيسية إلدارة الضامن االجتامعي، وكلها متاحة بعدة لغات. وميكن الحصول 

عىل تلك املبادئ التوجيهية، معززة مبنشورات موجهة حسب الحالة وأفضل 

املامرسات يف املجال، من خالل تطبيقة جديدة أصدرناها وموقعنا اإللكرتوين 

الذي ُحّدثن تصميمه.

وصاَحب تدشنَي مركز التميز إنجاٌز آخر وهو استيفاء أول اثنتني من املؤسسات 

األعضاء متطلبات برنامج "اعرتاف اإليسا" وحصولهام عىل "شهادة التميز" يف 

بنام بعد نجاحهام يف تطبيق املبادئ التوجيهية لإليسا. ومع إطالق برنامج 

"اعرتاف اإليسا" يكون مركز التميز قد أكمل مرحلته األوىل التي بدأت عام 

.2014
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طيها التقرير
ي يغ �ت

سنة ال
ال

وشهد املنتدى العاملي للضامن االجتامعي انتخاب رئيس جديد للجمعية وأمني 

الصندوق وأعضاء املكتب التنفيذي ورئيس لجنة املراقبة وأعضائها.

وتواصل اإليسا حضورها وتأثريها الدوليني؛ فقد ُدعيت إىل حضور أحداث 

دولية مهمة مثل اجتامعي مجموعة العرشين ووزراء العمل والقوى العاملة 

لبلدان الربيكس. ووسعت شبكة تواصلها من خالل فتح مكتب اتصال جديد 

لبلدان جزر املحيط الهادي يف سوفا، فيجي، إضافة إىل نقل مكتب اتصال 

اإليسا لدول أفريقيا الوسطى من الكامريون إىل غابون. 

وباعتامد برنامج 2017-2019 وميزانيته، هناك خطط متميزة لتطوير الجمعية 

لتلبية احتياجات أعضائها رسيعة التطور.

ويهدف هذا إىل بناء رشاكات أوثق مع أعضائنا، وتحديد استجابات تلبي 

احتياجاتهم رسيعة التطور يف ضوء التحديات الرئيسة التي تواجه الضامن 

االجتامعي والتحوالت الجذرية الناشئة من االقتصاد الرقمي. وإن إطالق 

برنامج اإليسا لالبتكار لوضع حلول ابتكارية ونهج جديدة واملشاركة فيها 

لن يرثي مركز اإليسا للتميز فحسب، بل سيمكن مجتمع اإليسا من صياغة 

مستقبل الضامن االجتامعي صياغًة أفضل.  

كم يرسنا أن نعرب عن امتناننا لجميع األعضاء والرشكاء والعاملني الذين 

ساهموا بفعالية ليكون هذا العام مثمراً. ونتوجه بشكر خاص إىل مسؤولينا 

املنتهية مدة واليتهم: الرئيس السيد آيرول فرانك ستويف، ونائب الرئيس 

السيد سعيد أحميدوش، وأمني الصندوق السيد فيليب كونوس عىل قيادتهم 

الحكيمة للجمعية ودعمهم خالل فرتة الثالث سنوات املاضية. وختاماً، نرجو 

لجمعيتنا النابضة بالحياة مزيداً من النشاط والتميز خالل سنواتها القادمة.

الدكتور يواكيم بروير

رئيس اإليسا

هانس هورست كونكولفسكي

األمني العام لإليسا



6تقرير إيسا السنوي 17/2016

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

يسا لمحة عن الإ
الجمعية الدولية للضمان الجتماعي هي 

ف المؤسسات  منظمة رائدة عالمياً تجمع ب�ي
والوزارات والوكالت المعنية بالضمان 

ي إدارة 
ف �ف يسا التم�ي الجتماعي، وتعزز الإ

الضمان الجتماعي من خالل المبادئ 
اء  التوجيهية المهنية ومعارف الخ�ب

ف  والخدمات والدعم، وذلك بهدف تمك�ي
ي أرجاء العالم كافة من وضع 

أعضائها �ف
نظم وسياسات ضمان اجتماعي دينامية. 

ي 1927 برعاية منظمة 
يسا �ف وقد تأسست الإ

العمل الدولية.

.All figures are for 2016 unless otherwise indicated

 المجتمع

تدعم اإليسا مجموعة حرصية من األعضاء، وتعزز التعاون 

وتبادل املعارف فيام بينهم من خالل الفعاليات وشبكات الخرباء.

 المعرفة

تضع اإليسا املعايري املهنية، وتجري البحوث والتحليالت، وتحدد 

املامرسات الجيدة.

 الخدمات

تقدم اإليسا الخدمات العملية والدعم إلدارات الضامن 

االجتامعي.

 البتكار

تسهل اإليسا النهج االبتكارية لتعزيز اإلدارة وتوقع املخاطر 

وإدارة التغريات.

 الدعم

تدعم اإليسا الدعوة العاملية لتعزيز الضامن االجتامعي الشامل.

أبرز فّعاليات اإليسا من أيلول/ سبتمرب 2016 إىل آب/ أغسطس 2017

يسا  عضوية الإ

المنتدى العالمي 

للضمان الجتماعي

يسا نقل مكتب ارتباط الإ

لأفريقيا الوسطى

الورشة الفنية 

بشأن الوقاية

يسا للجان التقنية منتدى الإ

الحادي ع�ش 

14-18 ترشين الثاين/ نوفمرب 

2016

مدينة بنام- بنام

02-03 آذار/ مارس 2017

جنيف، سويرسا

21-22 آذار/ مارس 2017

ليربفيل، غابون

12-13 نيسان/ أبريل 2017

ميالكا، ماليزيا
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سا
إي حة عن ال

لم

546
مامرسًة جيدًة يف مجال 

الضامن االجتامعي 

مدرجة يف قاعدة بيانات 

اإليسا

 3 مليار 
شخص مشمول بالتغطية 

بالضامن االجتامعي

صناديق بقيمة 6 

ترليونات دوالر
 3 مليون

موظف 

49,900
مقال تم تنزيله من 

مجلة الضامن االجتامعي 

الدولية

1,596,828
زيارة للبوابة اإللكرتونية 

لإليسا

323
منظمًة عضواً من 158 

دولًة

1,883
مشاركًا يف فعاليات 

اإليسا

150+
منظمًة عضوة شاركت 

يف فعاليات أكادميية 

اإليسا

1927
تأسيس اإليسا

املنتدى العاملي 

الرابع
للضامن االجتامعي، بنام، 

ترشين الثاين/ نوفمرب 

2016

12
مجموعة من املبادئ 

التوجيهية يف مجال 

إدارة الضامن االجتامعي

الجتماع الوزاري بشأن 
ي 

العمل والتوظيف �ف
يكس مجموعة ال�ب

الورشة الفنية بشأن التمويل ندوة المكتب التنفيذي

بشأن القتصاد الرقمي

الورشة الفنية بشأن 
تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت

22-23 أيار/ مايو 2017

الدار البيضاء، املغرب

28-29 حزيران/ يونيو 2017

جنيف، سويرسا

26-27 متوز/ يوليو

تشونغتشينغ، الصني

22-23 آب/ أغسطس 2017

ياوندي، الكامريون
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58

�األمريكيت

باستضافة مؤسسة الض�ن االجت�عي والخدمات االجت�عية ملوظفي الدولة
مدينة مكسيكو، المكسيك

Derrama Magisterial باستضافة

باستضافة اإلدارة الوطنية للض�ن االجت�عي

باستضافة املؤسسة الوطنية للض�ن االجت�عي

مكتب ارتباط أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى

مكتب ارتباط دول ا��نديز

و ليما – الب��
� � ل��مريكيت�� مكتب ا�رتباط للقرن الجنو��

تغالية نقطة ا�تصال للدول الناطقة بال��

� بيونس آيرس، ا��رجنت��

ازيل برازيليا، ال��

أفريقيا

باستضافة الصندوق الوطني للتأمينات االجت�عية
الجزائر العاصمة، الجزائر

باستضافة الصندوق الوطني للتأمينات االجت�عية –بضيافة مؤسسة التأمينات االجت�عية

باستضافة الصندوق الوطني للتأمينات االجت�عية

باستضافة وزارة التنمية االجت�عية

مكتب ا�رتباط لشمال أفريقيا

مكتب ا�رتباط لغرب أفريقيا

أبيدجان، كوت ديفوار

مكتب ا�رتباط ��فريقيا الوسطى

مكتب ا�رتباط لجنوب أفريقيا

ون ياوندي، الكام��

بريتوريا، جنوب أفريقيا

باستضافة جمعية أفريقيا الرشقية والوسطى للض�ن االجت�عي
ق أفريقيا نقطة ا�تصال ل±°

، كينيا � و�� ن��

آسيا واملحيط الهادئ

باستضافة مؤسسة الض�ن االجت�عي

عّمان، ا��ُردن

�باستضافة املؤسسة الوطنية لتأم� املوظف

باستضافة الهيئة الوطنية للتأم� الصّحي

باستضافة الهيئة الوطنية للتأم� الصّحي

مكتب ا�رتباط للدول العربية

مكتب ا�رتباط لجنوب آسيا

نيو دلهي، الهند

ق آسيا مكتب ا�رتباط لجنوب ·°

ق آسيا مكتب ارتباط ·°
يا � كوا�لمبور، مال��

سيول، جمهورية كوريا

باستضافة إدارة التأمينات االجت�عية التابعة لوزارة املوارد البرشية
والض�ن االجت�عي

� نقطة ا�تصال ل��عضاء من الص��

� ، الص�� � بك��

باستضافة من صندوق االدخار الوطني الفيجي
نقطة ا�تصال لخدمة المحيط الهادئ

سوفا

أوروبا
شبكة اإليسا األوروبية

باستضافة اللجنة التوجيهية برئاسة مؤسسة التأمينات االجت�عية

باستضافة من صندوق التقاعد يف االتحاد الرويس.

وارسو، بولندا

مكتب ارتباط لخدمة إقليم أوراسيا

�Âموسكو، ا�تحاد الرو

96 59 58 110

ا��عضاء المنتسبون: 255 عضواً من 147 دولًة
ا��عضاء المشاركون: 68 عضواً من 40 دولًة
المجموع: 323 منظمًة عضواً من 158 دولًة

(حزيران/ يونيو 2017)

أفريقيا ا��مريكيتان آسيا والمحيط الهادئ أوروبا

ون
عضاء المنتسب ا�� ون
شارك

عضاء الم ا��
المجموع

يسا حول العالم الإ
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باستضافة اللجنة التوجيهية برئاسة مؤسسة التأمينات االجت�عية

باستضافة من صندوق التقاعد يف االتحاد الرويس.

وارسو، بولندا

مكتب ارتباط لخدمة إقليم أوراسيا

�Âموسكو، ا�تحاد الرو

96 59 58 110

ا��عضاء المنتسبون: 255 عضواً من 147 دولًة
ا��عضاء المشاركون: 68 عضواً من 40 دولًة
المجموع: 323 منظمًة عضواً من 158 دولًة

(حزيران/ يونيو 2017)

أفريقيا ا��مريكيتان آسيا والمحيط الهادئ أوروبا

ون
عضاء المنتسب ا�� ون
شارك

عضاء الم ا��

المجموع
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المنتدى العالمي 
للضمان الجتماعي 

ي أرقام
�ف

1000
مشارك

125
ً بلدا

44
جلسة

130
متحدث

http://www.issa.int/wssf2016
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المنتدى العالمي للضمان الجتماعي 2016
يسا تنظيم  ي المجال ومهنييه. وقد تولت الإ

المنتدى العالمي للضمان الجتماعي هو أك�ب حدث دوىلي يجمع صانعي القرار �ف
ي مدينة بنما. 

/ نوفم�ب 2016 �ف ي
ين الثا�ف ة من 14 إىل 18 ت�ش ي الف�ت

ف الجتماعي �ف المنتدى واستضافه صندوق بنما للتأم�ي

 الضمان الجتماعي استثمار 

للضامن االجتامعي أثر إيجايب كبري وطويل األمد عىل األفراد 

واملجتمعات واالقتصادات، وهو استثامر جوهري يف رأس املال 

البرشي والتالحم االجتامعي.

 التغطية الشاملة للجميع بحلول 2030 هدف عالمي

ازداد عدد األفراد املشمولني بالضامن االجتامعي عن أي وقت مىض، 

وهناك التزام سيايس قوي، يف إطار أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة، بتحقيق الحامية االجتامعية للجميع بحلول 2030.

 الضمان الجتماعي يواجه سلسة من التحديات العالمي 
المعقدة

يوضح التقرير الجديد، التحديات العاملية العرشة التي تواجه الضامن 

االجتامعي، الذي أصدرته اإليسا خالل املنتدى العاملي للضامن 

االجتامعي كيف تواجه أنظمة الضامن االجتامعي سلسلة من 

التحديات العاملية املعقدة التي تزحزح املعامل األساسية التي تقوم 

عليها أنظمة الضامن االجتامعي، والتي تتطلب استجابات اسرتاتيجية 

ومنسقة من مؤسسات الضامن االجتامعي إىل جانب حلول ابتكارية 

فقي اإلدارة.

 البتكار مسألة جوهرية لمستقبل الضمان الجتماعي

إن التحديات التي تواجه الضامن االجتامعي لتفرض عىل واضعي 

السياسات ومديري املجال تحديد استجابات ابتكارية لضامن 

االستدامة والتصدي للمخاطر وتلبية املتطلبات املتنامية.

 يجب أن تكفل إدارات الضمان الجتماعي نُهجاً ترتكز عىل 
ف الأفراد، وأن تسعى إىل التم�ي

تهدف مؤسسات الضامن االجتامعي، استجابًة لتوقعات الجمهور املتنامية، 

إىل التميز يف اإلدارة القامئة عىل االبتكار التكنولوجي والرتكيز الكبري عىل 

تقديم الخدمات املرتكزة عىل األفراد.

دارات الضمان الجتماعي يسا توفر منصة عالمية لإ  الإ

اإليسا مجتمع عاملي فريد يتيح ملديري الضامن االجتامعي تبادل 

الخربات واملعارف بشأن االسرتاتيجيات وتحديد حلول ابتكارية 

للتصدي للتحديات التي تواجه الضامن االجتامعي.

تغيري الحياة.. رسم مالمح املجتمعات

يسا ي الإ
ف جدد �ف انتخاب مسؤول�ي

ف الجتماعي ضد الحوادث، رئيساً جديداً للجمعية،  يسا الدكتور يواكيم بروير، المدير العام للمؤسسة الألمانية للتأم�ي انتخب مجلس الإ
، أميناً للصندوق. وشهد المنتدى أيضاً  ي التحاد الروسي

والسيد نيكولي كوزلوف، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات التقاعد �ف
 Pawel بلجيكا، الرئيس، والسيد ،Jean-Marc Vandenbergh ف للجنة المراقبة ) السيد ف ونائب المدقق التابع�ي ف الفخري�ي انتخاب المدقق�ي

.)Raoul Romain Arizaka Rabekoto كوت ديفوار ، والسيد ،Patricia Koizan بولندا، والسيدة ،Jaroszek

ي مجال الضمان الجتماعي
ف �ف نجاز المتم�ي يسا للإ جائزة الإ

ُمنحت حكومة جمهورية الصني الشعبية جائزة اإليسا املرموقة لإلنجاز املتميز يف مجال الضامن االجتامعي اعرتافاً بتوسيعها نطاق املعاشات 
التقاعدية والتأمني الصحي وغريه من أشكال الحامية االجتامعية بشكٍل مل يسبق له مثيل.

القمة العالمية للضمان الجتماعي 

تُّوجت فعاليات املنتدى بالقمة العاملية للضامن االجتامعي، والتي ضمت وزراء ومسؤولني رفيعي املستوى من األرجنتني وبوركينا فاسو والصني 
ونيجرييا واالتحاد الرويس وأوروغواي، إضافة إىل ممثلني عن منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألمم املتحدة 

والبنك الدويل.

ضمان الجتماعي 2016
ى العالمي لل

المنتد
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يسا: 90 عاماً الإ
ي الضمان الجتماعي

ف �ف
ّ من التم�ي

ين الأول/ أكتوبر  4 ت�ش
1927

تأسس املؤمتر الدويل لالتحادات 

الوطنية لجمعيات املنفعة 

املتبادلة وصناديق التأمني الصحي 

 Conférence internationale(

 des Unions nationales

 de sociétés mutuelles et

de Caisses d’assurance-

maladie( يف بروكسل. واتخذت 

األمانة مقر منظمة العمل الدولية 

يف جنيف مقراّ لها.

1938

انضم الصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي يف بريو للمؤمتر 

)CIMAS( وأصبح بذلك أول 

مؤسسة غري أوروبية عضو.

1947

 )CIMAS( تغرّي اسم املؤمتر

رسمياًّ ليصبح الجمعية الدولية 

للضامن االجتامعي )اإليسا(

1951

ركزت اإليسا عىل تطوير األنشطة 

التقنية وأنشطة البحوث من 

خالل إنشاء أوىل اللجان الدامئة، 

وتنظيم مؤمترات دولية.

1967

أصبحت نرشة الجمعية 

تسمى املجلة الدولية للضامن 

 International االجتامعي

 Social Security Review

مؤكدة عىل أنها املنشور الفصيل 

العلمي املوثوق يف مجال الضامن 

االجتامعي.

1936

أصبحت الجمعية تعرف باسم 

املؤمتر الدويل للتأمني االجتامعي 

)CIMAS املخترص باللغة 

الفرنسية(، ووسعت معايري 

االنضامم إليها لتشمل مؤسسات 

التأمني االجتامعي املسؤولة 

عن إدارة التأمني ضد العجز 

والشيخوخة والتأمني عىل الباقيني 

عىل قيد الحياة.

1958

عقب قرار تطوير أنشطة 

إقليمية شهدت اإليسا تزايداً 

رسيعاً يف عدد أعضائها ويف 

افتتاح مكاتب إقليمية.

1962

نُظّم أول مؤمتر إقليمي أفريقي 

يف تونس، وعقبه أول مؤمتر 

إقليمي آسيوي يف طوكيو.

1927
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خية
حة تاري

لم
1967

أصبحت نرشة الجمعية 

تسمى املجلة الدولية للضامن 

 International االجتامعي

 Social Security Review

مؤكدة عىل أنها املنشور الفصيل 

العلمي املوثوق يف مجال الضامن 

االجتامعي.

1999

أُطلقت مبادرة اإليسا لتعزيز الحوار الدويل 

بشأن الدور األسايس للضامن االجتامعي 

يف التنمية االجتامعية واالقتصادية وتقديم 

املعلومات عنه.

1998

أُطلق أول موقع الكرتوين لإليسا 

وأول قاعدة بيانات شبكية لها، 

الضامن االجتامعي حول العامل.

2013

 أطلقت اإليسا مركزها االبتكاري 

للتميز يف إدارة الضامن 

االجتامعي ومجموعة من املبادئ 

التوجيهية املهنية الدولية.

2007

نظمت اإليسا أول منتدى عاملي 

للضامن االجتامعي يف موسكو 

حرضه أكرث من 1150 شخصية 

من الوزراء وصانعي القرارات 

واملديرين من 129 بلداً.

1996

نظمت اإليسا بنجاح مبادرة 

ستوكهومل. وقد أفضت هذه العملية 

التشاورية بني الخرباء عىل املستويني 

الوطني والدويل إىل توافق شاسع يف 

اآلراء بشأن الحاجة إىل تحقيق توازن 

بني األهداف االجتامعية ومتطلبات 

االقتصاد الكيل.

2012

وقّعت منظمة العمل الدولية واإليسا مذكرة تفاهم 

ترمي إىل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الضامن 

االجتامعي والرتويج له يف مختلف أرجاء العامل.

2017

 أعلنت اإليسا عن إطالق مرشوع 

جديد لتحليل آثار االقتصاد 

الرقمي عىل الضامن االجتامعي.

2017

1980

أنشأت اإليسا وحدة اإلعالم لرصد 

املعارف املتعلقة بإدارة الضامن 

االجتامعي ونرشها.

1977

احتفلت اإليسا بذكرى تأسيسها 

الخمسني وقد فاقت عضويتها 

100 بلد للمرة األوىل.
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ف
ّ مركز التم�ي

ي مجال إدارة 
بوابتكم نحو الحوكمة الرشيدة وجودة الأداء والخدمات �ف

الضمان الجتماعي

يتواجد مركز اإليسا للتميز يف صميم املجتمع العاملي للتميز يف الضامن االجتامعي، وقد شهد عام 

2016 استكامل املركز بإطالق برنامج اعرتاف اإليسا.

ويقدم املركز أربع ركائز رئيسة لألنشطة:

 المبادئ التوجيهية

متثل املبادئ التوجيهية لإليسا، التي يقوم عليها مركز التميّز، املعايري املهنية املعرتف بها دوليًا 

يف 12 مجااًل أساسيًا إلدارة الضامن االجتامعي. ويقّدم املركز قاعدة معارف شاملة بهدف دعم 

املديرين لتنفيذ املبادئ التوجيهية.

 الأكاديمية

تتيح األكادميية لألعضاء الوصول إىل طرق حل املشكالت، ومنصات التعلم وتبادل املعارف، 

فضالً عن فرص بناء القدرات وتنمية املوارد البرشية.

ف  المشورة والدعم الفني�ي

ميّكن فريق املشورة والدعم الفنيني التابع لإليسا املؤسسات األعضاء من النفاذ إىل معارف 

وتوجيهات وخربات إضافية دعامً للتحسينات اإلدارية التي تُجريها.

اف  الع�ت

ميكن للمؤسسات األعضاء يف اإليسا، من خالل برنامج االعرتاف، أن تتلقى تقييامً واعرتافاً رسميني 

بامتثالها ملعايرينا املهنية الدولية يف مجال إدارة الضامن االجتامعي. وجديٌر بالذكر أن شهادة اإليسا 

للتميز هي الشهادة العاملية الوحيدة املصممة إلدارات الضامن االجتامعي.

ويواصل مركز التميز، من خالل موارده املعرفية املستهدفة والخدمات العملية التي يقدمها 

لألعضاء، توسيع نطاقه وتوفري مورد متكامل فريد ملؤسسات الضامن االجتامعي برصف النظر عن 

واليتها أو حجمها أو موقعها الجغرايف.

www.issa.int/excellence
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سا
إي ئ ال

مباد

ف
ّ المبادئ التوجيهية الدوليةمركز التم�ي

ي مجال الضمان الجتماعي
�ف

دارة  يسا المعاي�ي المهنية الدولية الوحيدة لإ تمثل المبادئ التوجيهية لالإ
الضمان الجتماعي

متّكن املبادئ التوجيهية لإليسا مديري الضامن االجتامعي من النفاذ إىل املعرفة الدقيقة والعملية 

الخاصة بأفضل املامرسات الدولية يف مجاالت إدارة الضامن االجتامعي الرئيسية. 

وتُستكمل كل مجموعة من املبادئ التوجيهية مبوارد ومراجع إضافية ومناذج للمامرسات الجيدة 

لتقديم معلومات داعمة وأمثلة عملية للتطبيق.

وأُطلقت يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2016 مبادئ توجيهية جديدة ألربعة مجاالت إضافية يف مجال 

إدارة الضامن االجتامعي، وقد أُعدت بالتعاون مع اللجان التقنية لإليسا.

 المبادئ التوجيهية لاليسا بشأن إدارة الضمان الجتماعي

< الحوكمة الرشيدة

< جودة الخدمات

< تحصيل االشرتاكات واالمتثال للقوانني التي تحكمه 

< تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات **

< استثامر صناديق الضامن االجتامعي  

< تعزيز فرص العمل املستدامة *

< تواصل إدارات الضامن االجتامعي *

< العمل اإلكتواري يف مجال الضامن االجتامعي )مع منظمة العمل الدولية( *

< الحلول اإلدارية املعنية بتوسيع نطاق التغطية *

< العودة إىل العمل وإعادة اإلدماج 

< الوقاية من املخاطر املهنية **

< تعزيز الصحة يف مكان العمل

www.issa.int/guidelines

*مبادئ توجيهية جديدة

** مبادئ توجيهية منقحة
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 ارتفاع توقعات الجمهور التحول التكنولوجي

التحديالتحدي 910

 سد ثغرة التغطية بالضمان 
الجتماعي

 أوجه عدم المساواة طيلة 
الحياة

 توظيف الشباب شيخوخة السكان

التحديالتحديالتحديالتحدي 1234

 أسواق العمل والقتصاد 
الرقمي

 الصحة والرعاية طويلة 
المدى

 المخاطر الجديدة 
والصدمات والأحداث 

المتطرفة

 حماية العمال المهاجرين

التحديالتحديالتحديالتحدي 5678

ي ومستدام للضمان االجتماعي  "إن تحقيق مستقبل إيجا�ب
ن عىل تحليل المخاطر وتوقعها وتخفيفها" داري�ي سيعتمد عىل قدرة االإ

هانس هورست كنكولوفسكي

األمني العام
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ة
ش

�
ت العالمية الع

حديا
الت

ة التحديات العالمية الع�ش

إن المستويات العالمية للحماية الجتماعية مرتفعة ارتفاعاً لم 
ي تزايد. 

يسبق له مثيالً، ول تزال التغطية بالضمان الجتماعي �ف
ام السياسي  ف ويدأب الضمان الجتماعي، استناًدا إىل الل�ت

دارة، عىل تغي�ي حياة الناس ورسم مالمح  ي الإ
ف �ف

ّ القوي والتم�ي
ي مناطق العالم كافة.

المجتمعات �ف

 ويلتزم مهنيو املجتمع العاملي وخرباؤه بالعمل عىل استدامة الحامية االجتامعية 

وتوسيع نطاقها بشكل أكرب متاشياً مع أهداف منظمة األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة لعام 2030. وبغية تحقيق هذه الهدف الطموح، ينبغي أن نفهم 

بشكل أفضل التحديات التي نواجهها وأن نصمم االستجابات املالمئة.

 لذا، أعدت اإليسا تقريراً، يسلط الضوء عىل عرشة من أهم التحديات العاملية التي 

تواجه أنظمة الضامن االجتامعي.

ة  تقرير التحديات العالمية الع�ش

أصدرت اإليسا تقريرها الرائد التحديات العاملية العرشة التي تواجه الضامن 

االجتامعي يف عام 2016 يف املنتدى العاملي للضامن االجتامعي يف مدينة بنام. 

واستندت نتائج التقرير، التي تسلط الضوء عىل التحديات العرشة الرئيسية 

التي تواجه إدارات الضامن االجتامعي، إىل بحوث واستشارات قدمتها أكرث 

من 280 إدارة حكومية ومؤسسة ضامن اجتامعي حول العامل.

إضافة إىل إتاحة فهم أفضل لسياق الضامن االجتامعي رسيع التغري، يوفر 

التقرير أمثلة قيمة توضح كيف استخدمت املؤسسات األعضاء يف اإليسا 

حلوالً ابتكارية نجحت من خاللها يف التكيف مع التحديات املحددة. 

وبناًء عىل هذا التقرير، ترُشك اإليسا أعضاءها يف ترتيب هذه التحديات 

العاملية حسب أولويات كل منطقة. وسوف تصدر تقارير النتائج يف كل 

منتدى إقليمي للضامن االجتامعي خالل السنوات الثالث القادمة.

www.issa.int/10
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البتكار
يسا لدورة 2019-2017.  ي برنامج أنشطة الإ

البتكار عنرص رئيسي �ف

ُوضع برنامج االبتكار ليكون بعداً ديناميكياً مكمالً ملا يؤديه مركز اإليسا للتميز من دور مهم، 

ويتمثل ذلك فيام ييل:

< التحرك يف آفاق أوسع من املبادئ املقيمة الواردة يف املبادئ التوجيهية واملامرسات الجيّدة

< املشاركة يف الحلول االبتكارية للتحديات ذات األولوية

ً < التعاون يف وضع حلول ابتكارية للمشكالت الجديدة متاما

أطلق برنامج االبتكار رسمياً خالل ندوة املكتب التنفيذي يف حزيران/ يونيو بحضور ضيوف 

مرموقني، مبن فيهم وفود رسمية من األمم املتحدة يف جنيف ومنظمة العمل الدولية، ومسؤولني 

سابقني يف اإليسا، وممثلني عن املؤسسات األعضاء يف اإليسا واملؤسسات اإلقليمية للضامن 

االجتامعي. وشهدت هذه الندوة كذلك بداية فعاليات عام 2017 احتفاًء بذكرى تأسيس اإليسا 

التسعني. 

ويتكون برنامج االبتكار من مساري عمل مرتابطني، األول يتعلق بالحلول االبتكارية الالزمة ملواجهة 

التحديات العاملية الـعرشة التي تواجه الضامن االجتامعي، والثاين يتعامل مع اآلثار واملخاطر 

والفرص املرتتبة عىل االقتصاد الرقمي. وُسيعمم مسارا العمل هذان عرب أنشطة اإليسا: اللجان 

التقنية، والهياكل اإلقليمية، ومشاريع األمانة العامة.

وستتضمن النتائج الرئيسية للربنامج شبكات للعمل االبتكاري وتبادل للمعارف والخربات يف 

مؤمترات الضامن االجتامعي اإلقليمية، ومؤمترات مهنية، وحلقات نقاشية تقنية إقليمية. وستعمل 

اإليسا أيضاً عىل تشجيع االبتكار من خالل جائزة تخصصها لهذا الغرض، وتشجيع قادة السالسل 

االبتكارية مع الرتكيز عىل دور الرؤساء التنفيذيني. وأخرياً سيكون هناك خطط للعمل االبتكاري 

الجامعي من خالل معمل اإليسا لالبتكار.

www.issa.int/observatory
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صاد الرقمي
القت

سيحول القتصاد الرقمي حياتنا اليومية وطريقة عملنا وعيشنا بصورة 
جذرية.

القتصاد الرقمي

ولفهم االستجابات لهذا التحول وتطويرها، أطلقت اإليسا مرصد االقتصاد الرقمي والضامن 
االجتامعي.

وملاّ كان املرصد يضّم مجموعة متعددة من املواضيع املتصلة باالقتصاد الرقمي وتأثريه عىل الضامن 
االجتامعي واملعممة عىل جميع أنشطة اإليسا، فإنه  يزود املؤسسات األعضاء يف اإليسا بإرشادات 

بخصوص الفرص والتحديات التي تُطرح أمام إدارات الضامن االجتامعي. 

وسيدرس املرصد هذا التحول من منظورين:

< كيف ميكن أن يغري االقتصاد الرقمي البيئة التي يعمل فيها الضامن االجتامعي

< كيف ميكن أن يؤثر االقتصاد الرقمي عىل إدارات الضامن االجتامعي

وتحقيقاً لهذا املسعى، ستضم األدوات الجديدة التي ستُوفر للمؤسسات األعضاء يف اإليسا منصة 
إعالمية فورية فيها بيانات وتحليالت عىل شكل فيديو. 

وتُدَعم هذه "النظرة املستقبلية" بعمل اللجان التقنية لإليسا، ونتائج فعاليات اإليسا ومؤمتراتها 
واستطالعات آراء األعضاء واملامرسات الجيدة واستعراضات الكتابات والبحوث ومشاركات الخرباء 

الخارجيني. 

www.issa.int/observatory



20تقرير إيسا السنوي 17/2016

املنشورات واملوارد

يسا وتطبيقتها عىل الأجهزة المحمولة ونية لالإ لك�ت  البوابة الإ

 المجلة الدولية للضمان الجتماعي

www.issa.int

www.issa.int/review

ف
ّ  المعرفة من أجل تحقيق التم�ي

ي الضمان الجتماعي
�ف

نرُشت املجلة الدولية للضامن االجتامعي Social Security Review International للمرة 

األوىل يف عام 1948، وهي املطبوع الربع سنوي األبرز يف العامل يف مجال الضامن االجتامعي.  

وتزخر املجلة مبقاالت ألفضل الخرباء يف املجال يقدمون من خاللها مقارنات دولية ومناقشات 

معمقة حول مسائل مواضيعية ودراسات تحليلية مقارنة لسياسات الضامن االجتامعي ونظمه.  

وإىل جانب ذلك، تنرش املجلة املشكالت الخاصة واملواضيعية املتعلقة باملسائل اإلدارية 

والسياساتية املحورية للمنظامت األعضاء يف اإليسا. الوصول عرب االنرتنت: ميكن الوصول إىل 

املقاالت املكتوبة باللغة االنجليزية منذ 1967، وإىل املقاالت املكتوبة بالفرنسية واألملانية 

واإلسبانية للفرتة 2008-2013.  ويحظى أعضاء اإليسا بإمكانية الوصول املجاين إىل املجلة عرب 

.)My ISSA( حساباتهم عىل موقع اإليسا

تُنرش املجلة باللغة اإلنجليزية، كام تًنرش ملخصات لكافة املقاالت الجديدة باللغات اإلنجليزية والعربية 

والصينية والفرنسية واألملانية والربتغالية والروسية واإلسبانية

توفر بوابة الضامن االجتامعي اإللكرتونية الخاصة باإليسا معلوماٍت وأخباراً وبيانات وتحليالت شاملة بشأن إدارة الضامن االجتامعي 

حول العامل. ويحظى أعضاء اإليسا بخدمات حرصية مبا فيها حساب شخيص عىل موقع اإليسا وإمكانية الوصول الكامل ملركز اإليسا 

للتميّز واملبادئ التوجيهية لإليسا وغريها من املوارد الرئيسية.
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ضمان الجتماعي
ي ال �ف

ّف  ي ق التم�
حقي

ل ت
المعرفة من أج

 برامج الضمان الجتماعي حول العالم

ي تواجه الضمان الجتماعي
ة ال�ت  التحديات العالمية الع�ش

يسلط تقرير التحديات العاملية العرشة التي تواجه 
الضامن االجتامعي الضوَء عىل عرشة 

من أهم التحديات العاملية التي 
تواجه نظم الضامن االجتامعي. 

إضافة إىل إتاحة فهم أفضل لسياق 
الضامن االجتامعي رسيع التغري، 
يوفر التقرير أمثلة قيمة توضح 

كيف استخدمت املؤسسات األعضاء 
يف اإليسا حلواًل ابتكارية نجحت من خاللها يف التكيف 

مع التحديات املحددة. وستتناول التقارير الالحقة هذه 
التحديات من املنظور اإلقليمي ألعضاء اإليسا حول العامل.

تختلف إصدارات اللغة وفًقا لإلقليم.

ي استدامة أنظمة الضمان 
يكس: تحديات �ف  بلدان مجموعة ال�ب

الجتماعي

أطلقت اإليسا يف عام 2011 مرشوعها املتعلق 
بالضامن االجتامعي يف بلدان مجموعة الربيكس. 

ويحدد هذا التقرير الجديد، الذي أعد بالتعاون مع 
أعضاء اإليسا يف بلدان مجموعة الربيكس، تحديات 

االستدامة التي تواجهها هذه البلدان. 

متوافر باللغة اإلنجليزية.

ي مجال الضمان الجتماعي 
ى والضمان الجتماعي الكفاية �ف  التجاهات الك�ب

www.issa.int/SSPTW
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تُنرش النتائج املجمعة لهذه السلسلة، والتي تتألف 
من مجلدات مخصصة ألقاليم آسيا واملحيط الهادئ 

وأفريقيا واألمريكتني وأوروبا، كل ستة أشهر عىل 
مدى سنتني، ويلقي كل مجلد الضوء عىل سامت 

برامج الضامن االجتامعي يف كٍل من هذه األقاليم.  
وبرامج الضامن االجتامعي حول العامل هي نتاج 

جهود التعاون بني إدارة الضامن االجتامعي يف 
الواليات املتحدة األمريكية والجمعية الدولية 

للضامن االجتامعي.

متوافر باللغة االنجليزية.

ما الذي يجعل االستحقاقات أو الخدمات تتسم 
بالكفاية؟  وما هي املعايري املرجعية التي ميكن 

استناداً إليها تحديُد االستحقاقات والخدمات الكافية 
وقياسها يف نهاية املطاف؟  تحلل هذه السلسلة 

الكفايَة يف مجايل املعاشات والبطالة، وتقرتح منوذجاً 
كمياً يحدد ويقيم مقياساً متعدد املتغريات ملدى 

الكفاية.

نظام استحقاقات التقاعد: متوافر باللغة االنجليزية.   نظام 

استحقاقات البطالة: متوافر باللغات االنجليزية والفرنسية 

واإلسبانية. 

أجرت اإليسا دراسات تحليلية لكيفية تأثري 
العوامل الخارجية –أو االتجاهات الكربى – عىل 

نظم الضامن االجتامعي عىل مدار العقود املقبلة 
وكيف ميكن إلدارات الضامن االجتامعي التنبؤ 

باملخاطر والتخفيف من حدة آثارها يف املجتمع، 
وأعدت تقارير بشأن أربعة مجاالت أساسية حيث 

تؤثر االتجاهات الكربى عىل سياق نظم الضامن 
االجتامعي والطلب عليها: أسواق العمل، وتغري املناخ 

وندرة املوارد الطبيعية، والتغريات الدميوغرافية، 
والعمل واألرسة ونوع الجنس.

متوافر باللغة اإلنجليزية. 
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