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السنة التي يغطيها التقرير

ميكّن الضامن االجتامعي الناس يف عامل يشهد تغريات رسيعة أكرث من أي وقت مىض. واإليسا هي 

مجموعة عاملية متمّيزة تجمع رّواد الضامن االجتامعي ومهنييه امللتزمني بتحقيق األثر اإليجايب للضامن 

االجتامعي. ويف حني تواصل اإليسا دعم هذا االلتزام بشكل فعاّل من خالل تسهيل التمّيز اإلداري، فقد 

عززت األنشطة خالل العام بشكل متزايد مكانة جمعيتنا كمنتدى متميز لرسم معامل مستقبل أنظمة 

الضامن االجتامعي من خالل حلول مبتكرة ملجابهة التحديات الكربى.

مــع وجــود 323 منظمــة عضــو مــن 153 دولــة تقــدم الحايــة بالضــان 

االجتاعــي ألكــر مــن 3 مليــارات شــخص، تعكــس اإليســا التزامــاً 

ــرة  ــم والخ ــدور امله ــي. وال ــان االجتاع ــدان الض ــز يف مي ــاً بالتمي عاملي

التــي يتمتــع بهــا 3 ماليــن مهنــي يعملــون لصالــح أعضائنــا يجعــل مــن 

ــع  ــة والخــرة يف جمي ــط مصــدراً ال يضاهــى للمعرف ــس فق ــة لي الجمعي

جوانــب الضــان االجتاعــي، بــل وأيضــاً رشيــكاً هامــاً لتعزيــز الضــان 

ــد العاملــي. االجتاعــي عــى الصعي

ومــا انفكــت اإليســا تتطــور لضــان أن يشــمل تأثــر هــذه القيمــة الهامة 

ــم.  ــر نظــم الضــان االجتاعــي الخاصــة به ــهم يف تطوي كل عضــو وتُس

ــاً  ــد أحــرزت هــذه الســنة تقدم ــن أن اإليســا ق ــك، يســعدنا أن نعل لذل

ــز مشــاركة  هامــاً صــوب تحقيــق أهدافهــا لفــرة الثــالث ســنوات لتعزي

ــّب  ــد ينص ــز جدي ــور تركي ــع مح ــا، ووض ــز لدين ــز التمي ــاء يف مرك األعض

ــات الرئيســية للضــان االجتاعــي وكــذا  ــول املبتكــرة للتحدي عــى الحل

زيــادة القــدرة عــى تعزيــز الضــان االجتاعــي عــى املســتوى الــدويل.

ــع أنظمــة الضــان  ــة محــددة تواجــه جمي ــات عاملي ومثــة عــرة تحدي

االجتاعــي. وللمســاعدة يف اســتبانة الحلــول ملجابهــة هــذه التحديــات، 

رافقــت النســخ اإلقليميــة مــن التقريــر الرائــد »التحديــات العامليــة 

العــرة التــي تواجــه الضان االجتاعــي«، منتديــات الضــان االجتاعي 

ــاًء  ــن. وبن ــا واألمريكيت ــراً يف أفريقي ــاً كب ــهدت نجاح ــي ش ــة الت اإلقليمي

ــر  ــح التقاري ــم، توّض ــاء يف كل إقلي ــن األعض ــة م ــالت الفّعال ــى املدخ ع

التحديــات ذات األولويــة والحلــول الناشــئة لهــا بالنســبة ملؤسســات 

ــم. ــي يف كل إقلي ــان االجتاع الض

ويتمثــل التحــدي الرئيــي الســتدامة برامــج الضــان االجتاعــي وكفايتها 

يف التحــول التكنولوجــي العاملــي نحــو االقتصــاد الرقمــي وتوســيع أمتتــة 

إجــراءات العمــل. ويقــود االبتــكار التكنولوجــي تحــوالً عامليــاً لــن يؤثــر 

عــى الضــان االجتاعــي واالقتصــادي للســكان فحســب، بــل عــى 

ــا أيضــاً. ــا وأهدافه ــم أنظمــة الضــان االجتاعــي ومتويله تصمي

لذلــك جــاء املؤمتــر الــدويل الخامــس عــر لتكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت يف املغــرب يف نيســان/ أبريــل 2018 يف الوقــت املناســب. وقد 

ــع  ــن جمي ــاالت م ــات واالتص ــا املعلوم ــي تكنولوجي ــدث مهنيّ ــح الح من

أنحــاء العــامل فرصــة مناقشــة أثــر الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة 

والتطــورات الرئيســية األخــرى عــى إدارات الضــان االجتاعــي. فضــال 

عــن ذلــك، ومــن خــالل مرصــد االقتصــاد الرقمــي والضــان االجتاعــي، 

واصلــت اإليســا توفــر نظــرة ثاقبــة عــى التحــول الرقمــي للمجتمــع، مبــا 

يف ذلــك التحديــات التــي تواجههــا إدارات الضــان االجتاعــي والفــرص 

املتاحــة لهــا.

وقــد شــهدنا تقدمــاً بــارزاً يف إرشاك جميــع املنظــات األعضــاء يف عمــل 

الجمعيــة. كــا أن اعتــاد أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 



5 I 2017/18  تقرير اإليسا السنوي 

يواكيم بروير

رئيس اإليسا

هانس هورست كونكولفسيك

األمن العام لإليسا

ــة  ــن تجرب ــة لإليســا ســوف يحّس ــة العام ــدة عــى مســتوى األمان الجدي

ــا  ــروز اإليس ــو ب ــك، ه ــم ذل ــا يدع ــاً. وم ــا جميع ــرّب بينن ــة ويق الخدم

ــن.  ــر ولينكدي ــل توي املتنامــي يف وســائط التواصــل االجتاعــي مــن قبي

ــا  ــع األعضــاء لدين ــات جمي ــة احتياج ــى تلبي ــز ع ــذا الركي ــدأ ه ــد ب وق

ــة. ــج إيجابي ــق نتائ يحق

ــه  ــاء، إذ إن ــا األعض ــي به ــي حظ ــع الت ــم املناف ــو أه ــز ه ــز التمي ومرك

ــة إلدارات الضــان االجتاعــي.  ــة مرجعي ــر وخدمــات مهني يقــدم معاي

ــا  ــة لإليس وتســتمد هــذه املعايــر والخدمــات مــن املبــادئ التوجيهي

الفريــدة )املعايــر املهنيــة(، وذلــك بــدءا مــن بنــاء القــدرات )ورش 

ــراف  ــوالً إىل االع ــهادات( وص ــح للش ــب املان ــة والتدري ــل األكادميي العم

الــذي يقــدم تقييــاً واعرافــاً رســمين لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة لإليســا. 

ــد لتحســن  ــة بشــكل متزاي ــادئ التوجيهي ويســتخدم أعضــاء اإليســا املب

عمليــات إدارة الضــان االجتاعــي وإجراءاتهــا. وتجــري حاليــاً مراجعــة 

املبــادئ التوجيهيــة الحاليــة وتحديثهــا وتطويــر مجموعــات جديــدة منهــا 

ــام 2019. ــي يف ع ــان االجتاع ــي للض ــدى العامل ــا يف املنت إلطالقه

ــان  ــز الض ــال يف تعزي ــدور فّع ــع ب ــزال تضطل ــا والت ــت اإليس ــد كان وق

ــا يف  ــا جهوده ــززت اإليس ــد ع ــة. وق ــاحة الدولي ــى الس ــي ع االجتاع

اآلونــة األخــرة لتعزيــز الضــان االجتاعــي يف املنتديــات الدوليــة، مثــل 

مجموعــة العريــن ورابطــة أمــم جنــوب رشق آســيا، كــا تعاونــت مــع 

رشكاء مثــل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي والصنــدوق 

ــة والبنــك الــدويل. ــة الزراعيــة ومنظمــة الصحــة العاملي الــدويل للتنمي

ويف أيلــول/ ســبتمر 2017، أطلقــت اإليســا الحملــة العامليــة األوىل 

ــالق  ــن إط ــل. وتزام ــكان العم ــاه يف م ــة والرف ــالمة والصح ــن الس لتحس

ــول  ــن ح ــادي والعري ــي الح ــر العامل ــع املؤمت ــة Vision Zero م حمل

الســالمة والصحــة يف مــكان العمــل يف ســنغافورة، وكان هــذا الحــدث مــن 

ــات اإلطــالق  ــن خــالل عملي ــدويل. وم ــاع ال ــات هــذا االجت ــرز فعالي أب

اإلقليميــة يف آســيا وأوروبــا وأوراســيا وأفريقيــا وأمريــكا الشــالية، 

انضمــت إىل الحملــة أكــر مــن 2000 رشكــة ومنظمــة ومــدرب يف الصحــة 

ــن. ــالمة املهنيت والس

لذلــك كان العــام املــايض حافــالً بالنشــاطات بالنســبة للجمعيــة، وســاهم 

يف مــي اإليســا واملنظــات األعضــاء فيهــا قدمــاً نحــو تحقيــق أهــداف 

ــد الــدويل ومجابهــة التحديــات  ــز الضــان االجتاعــي عــى الصعي تعزي

الرئيســية املشــركة ودعــم االبتــكار يف تصميــم الضــان االجتاعــي 

ــه. ــم خدمات ــه وتقدي وحوكمت

ــن ســاهموا  ــن الذي ــركاء واملوظف ــع األعضــاء وال ــود أن نشــكر جمي ون

ــع  ــايض، ونتطل ــام امل ــدار الع ــى م ــة ع ــل الجمعي ــرة يف عم ــاءة كب بكف

إىل العمــل معكــم جميعــاً ملواصلــة بنــاء مجتمعنــا وتطويــره مــن أجــل 

ــل. ــام املقب ــي يف الع ــز يف الضــان االجتاع ــق التمي تحقي

ي يغطيها التقرير
سنة الت

ال
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جميع األرقام تخص عام 2017 ما مل يذكر خالف ذلك

 أبرز فعاليات اإليسا

 املؤمتر الدويل الخامس عرش لتكنولوجيا

املعلومات واالتصال يف الضامن االجتامعي

18-20 نيسان/ أبريل 2018 

الدار البيضاء، المغرب

عي الجتما ا ن  لضما ا ى   منتد
اإلقليمي لألمريكيتين

22-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

مونتيفيديو، أوروغواي

عي الجتما ا ن  لضما ا ى   منتد
 اإلقليمي ألفريقيا

23-25 تشرين األول/ أكتوبر 2017 

أديس أبابا، أثيوبيا

 املؤمتر العاملي الحادي والعرشين للسالمة

والصحة يف مكان العمل لعام 2017

3–6 أيلول/سبتمبر 2017

سنغافورة

ملحة عن اإليسا

تعد الجمعية الدولية للضامن االجتامعي املنظمة الدولية الرائدة عاملياً للمؤسسات واإلدارات والوكاالت 

الحكومية يف مجال الضامن االجتامعي. وتعّزز اإليسا التميز يف إدارة الضامن االجتامعي من خالل املبادئ 

التوجيهية املهنية ومعارف الخرباء والخدمات والدعم لتمكني أعضائها من وضع أنظمة وسياسات دينامية 

للضامن االجتامعي يف جميع أنحاء العامل. وقد تأسست اإليسا يف عام 1927 برعاية منظمة العمل الدولية.

         المجتمع 
تدعم اإليسا مجموعة 

حرصية من األعضاء، كا 

تعزز التعاون وتبادل 

املعارف فيا بينهم 

من خالل الفعاليات 

وشبكات الخراء.

المعرفة
تضع اإليسا املعاير 

املهنية وتجري البحوث 

والتحليالت كا تحدد 

املارسات الجيدة. 

الخدمات
تقدم اإليسا الخدمات 

العملية والدعم إلدارات 

الضان االجتاع.  

االبتكار 
تسهل اإليسا النهج 

االبتكارية لتعزيز اإلدارة 

واستباق املخاطر وإدارة 

التغرات. 

الدعم
تدعم اإليسا الدعوة 

العاملية لتعزيز الضان 

االجتاعي الشامل.
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أبرز فعاليات اإليسا

أعضاء اإليسا

1927
نشأة اإليسا

1,436
 مشاركاً يف فعاليات اإليسا

57,000
 مقال تم تنزيله من مجلة

الضان االجتاعي الدولية

3 مليار 
 شخص مشمول بالتغطية

بالضان االجتاعي

6 ترليون 
دوالر بصناديق

 3 مليون  
 موظف

323
 منظمة عضو من 153 دولة

318
منظمة عضو شاركت

يف فعاليات اإليسا 

 

700
 مامرسة جيدة يف مجال الضان

 االجتاعي مدرجة يف قاعدة

 بيانات اإليسا

17 
هيكل إقليمي يف أنحاء العامل

12 
 لجنة تقنية + لجنة واحدة

خاصة معنية بالوقاية

12 
 مجموعة من املبادئ التوجيهية

 يف مجال إدارة الضان االجتاعي 

سا
ن اإلي

ملحة ع
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مركز التميز

بوابتكم نحو الحوكمة الرشيدة وجودة األداء والخدمات يف مجال الضامن االجتامعي.

يواصــل مركــز التميــز، مــن خــالل مــوارد املعرفــة املســتهدفة وخدمــات 

متميّــز  متكامــل  مــورد  وتوفــر  نطاقــه  توســيع  العمليــة،  األعضــاء 

ملؤسســات الضــان االجتاعــي، بغــض النظــر عــن واليتهــا أو حجمهــا أو 

ــرايف. ــا الجغ موقعه

ويقدم املركز أربع ركائز رئيسة لألنشطة:

املبادئ التوجيهية

متثــل املبــادئ التوجيهيــة لإليســا، التــي يقــوم عليهــا مركــز التميّــز، 

ــاً يف 12  ــا دولي ــرف به ــي املع ــان االجتاع ــة إلدارة الض ــر املهني املعاي

ــياً.  ــاالً أساس مج

ــدة  ــات الجي ــن املارس ــة ع ــع واألمثل ــة واملراج ــوارد اإلضافي ــل امل وتكم

كل مجموعــٍة مــن املبــادئ التوجيهيــة. كــا توفــر كل منهــا املعلومــات 

ــق.  ــة للتطبي ــة العملي ــة واألمثل الداعم

األكادميية

تتيــح األكادمييــة لألعضــاء االســتفادة مــن منصــات التعلــم وتبــادل 

ــة  ــدرات وتنمي ــاء الق ــرص بن ــن ف ــالً ع ــكالت، فض ــل املش ــارف وح املع

ــح  ــب املان ــة والتدري ــة مــن خــالل ورش العمــل األكادميي ــوارد البري امل

للشــهادات. ففــي العــام املــايض، كان هنــاك حــوايل 450 مشــاركاً يف 

ــا.  ــة اإليس ــات أكادميي فعالي

املشورة والدعم الفنيني

مُيكِّــن فريــق املشــورة والدعــم الفنيــن لــدى اإليســا املؤسســات األعضــاء 

مــن االســتفادة مــن املزيــد مــن املعرفــة واإلرشــاد والخــرة لدعــم 

ــة. ــيناتهم اإلداري تحس

االعرتاف

يتيــح برنامــج االعــراف تقييــاً واعرافــاً رســمين بتنفيــذ املبــادئ 

ــراء  ــا خ ــرف عليه ــي ي ــز الت ــا للتمي ــهادة اإليس ــر ش ــة. وتعت التوجيهي

الضــان  إلدارات  املصممــة  الوحيــدة  العامليــة  الشــهادة  مســتقلن 

ــازت املنظــات األعضــاء مــن أوروغــواي  االجتاعــي. ولحــد الســاعة، ف

وبلجيــكا وبــرو والكامــرون وماليزيــا واملغــرب باعــراف اإليســا بعملهــا، 

ــراف. ــراءات االع ــرى إج ــات األخ ــن املؤسس ــدد م ــتهّل ع ــن اس يف ح

www.issa.int/excellence
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 املبادئ التوجيهية يف مجال
 إدارة الضامن االجتامعي

www.issa.int/guidelines

الحوكمة الرشيدة

 تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

 تواصل إدارات الضامن االجتامعي

العودة إىل العمل وإعادة اإلدماج

 جودة الخدمات

 استثامر صناديق الضامن االجتامعي

العمل االكتواري يف مجال الضامن 

االجتامعي )بالتنسيق مع منظمة 

العمل الدولية( 

الوقاية من املخاطر املهنية

 تعزيز فرص العمل املستدامة

 الحلول اإلدارية لتوسيع نطاق التغطية

تعزيز الصحة يف مكان العمل

 تحصيل االشرتاكات واالمتثال

 للقوانني التي تحكمه

مركز التميز
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VISION 
ZERO

السالمة

 الصحة

الرفاه

ــول  ــن ح ــادي والعري ــي الح ــر العامل ــالل املؤمت ــمياً خ ــة VISION ZERO رس ــت حمل أُطلق

الســالمة والصحــة يف مــكان العمــل، الــذي انعقــد يف ســنغافورة يف 4 ســبتمر 2017.

اإلطالق يف أمريكا

بيثيسدا، م�يالند

الواليات املتحدة

10 أيار/ مايو 2018 

اإلطالق يف أفريقيا

أبيدجان، كوت ديفوار

26 نيسان/ أبريل 2018 

اإلطالق يف أوروبا

دوسلدورف أملانيا

17 ترشين األول/ 

أكتوبر 2017 

اإلطالق يف أوراسيا

سوتيش, االتحاد الرويس

10 نيسان/ أبريل 2018 

اإلطالق يف آسيا

بانكوك، تايلند

12 أيلول/ سبتمرب 2017

 

اإلطالق العاملي 

املؤ�ر العاملي لعام 2017 

للسالمة والصحة يف مكان العمل

مارينا باي ساندز، سنغافورة

4 أيلول/ سبتمرب 2017 

Health Safety Wellbeing
3 Core Values

VISION ZERO عمليات إطالق حملة

تستند حملة VISION ZERO  إىل مفهوم أن الحوادث يف مكان العمل واألمراض 

املهنية ال ميكن تحديدها سلفاً وال تالفيها - إذ لديها دامئاً أسبابها. وميكن 

لثقافة وقائية راسخة أن تقي عى هذه األسباب ومتنع وقوع حوادث العمل 

والتعرض لألذى واألمراض املهنية. وينطبق مفهوم حملة VISION ZERO عى 

جميع أماكن العمل أو املؤسسات أو القطاعات، فهو مرن وميكنه التكيف 

مع أولويات السالمة أو الصحة أو الرفاه الخاصة بالوقاية يف أي سياق 

معن. وقد ملست حملة VISION ZERO وتراً حساساً عى الصعيد العاملي 

– إذ شهدت مشاركة أكر من 2000 رشكة ومنظمة ومدرب مهني وصّحي 

ومدرّب سالمٍة، كا أن فعاليات اإلطالق الوطنية واإلقليمية تواصل الزخم 

عى املستوى الدويل. 

www.visionzero.global 

#VisionZeroGlobal

 VISION ZERO حملة

أطلقت اإليسا أول حملة عاملية - VISION ZERO - لتحسني السالمة والصحة والرفاه يف مكان العمل خالل 

املؤمتر العاملي الحادي والعرشين حول السالمة والصحة يف مكان العمل، الذي ُعقد يف سنغافورة يف 

أيلول/ سبتمرب 2017.

الرفاه. الصحة.  السالمة. 
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القواعد الذهبية السبع

تستند الحملة إىل القواعد الذهبية السبع التي تضع خريطة طريق لظروف عمل أفضل وقدرة تنافسية معّززة، فضالً عن املساعدة يف خفض 

التكاليف بالنسبة للمؤسسات وأنظمة الضامن االجتامعي واملجتمع:

7 
االستثامر يف املوارد البرشية - 

التحفيز من خالل املشاركة 

 6 
تحسني املؤهالت - تطوير الكفاءة 

 5 
ضامن السالمة والصحة بالنسبة 

لآلالت واملعدات وأماكن العمل 

 4 
ضامن وجود نظام آمن وصحي 

- االلتزام بالتنظيم الجّيد 

 3 
تحديد األهداف - وضع 

الربامج  

 2 
استبانة املخاطر - مكافحة 

املخاطر 

1 
تويل القيادة - تجسيد االلتزام

اإلطالق يف أمريكا

بيثيسدا، م�يالند

الواليات املتحدة

10 أيار/ مايو 2018 

اإلطالق يف أفريقيا

أبيدجان، كوت ديفوار

26 نيسان/ أبريل 2018 

اإلطالق يف أوروبا

دوسلدورف أملانيا

17 ترشين األول/ 

أكتوبر 2017 

اإلطالق يف أوراسيا

سوتيش, االتحاد الرويس

10 نيسان/ أبريل 2018 

اإلطالق يف آسيا

بانكوك، تايلند

12 أيلول/ سبتمرب 2017

 

اإلطالق العاملي 

املؤ�ر العاملي لعام 2017 

للسالمة والصحة يف مكان العمل

مارينا باي ساندز، سنغافورة

4 أيلول/ سبتمرب 2017 

Health Safety Wellbeing
3 Core Values

VISION ZERO عمليات إطالق حملة

V
IS
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ســلّط املنتــدى الضــوء عــى أن وضــع حــدود وطنيــة عامليــة للضــان 

االجتاعــي يعــد محــوراً أساســياً يف جدول أعــال أهداف التنمية املســتدامة. 

وتعــد املنظــات األعضــاء يف الجمعيــة يف إفريقيــا، باعتبارهــا أحــد املكونــات 

ــة  ــات فاعل ــة، جه ــة واالقتصادي ــة االجتاعي الرئيســية الســراتيجيات التنمي

مهمــة للمســاعدة يف تحقيــق هــذا الهــدف. ففــي بعض البلــدان، يتمتــع فرد 

واحــد فقــط مــن أصــل عــرة أفــراد بشــكل مــن أشــكال التغطيــة بالضــان 

االجتاعــي.

ويلــزم االرتقــاء إىل مســتوى مجابهــة تحديــات التغطيــة بالضــان االجتاعي 

ــع  ــل وض ــوق العم ــة وس ــة واالجتاعي ــروف االقتصادي ــر الظ ــياق تغ يف س

االســراتيجيات املبتكــرة وتطبيقهــا.

وشــّدد املنتــدى عــى كيفيــة قيــام أنظمــة الضــان االجتاعــي يف أفريقيــا 

ــة وكــذا لتحســن اإلدارة يف هــذا الســياق  ــكار لتوســيع نطــاق التغطي باالبت

ــز يف  ــوم التمي ــل ي ــة، تخل ــادل املعرفــة والخــرة العملي ــة تب الصعــب. وبغي

املنتــدى عروض ومناقشــات حــول املبادرات املؤسســية الناجحة واملارســات 

الجيــدة. كــا أظهــرت دراســات الحالــة كيفيــة التصــدي للتحديــات اإلداريــة 

يف أفريقيــا، وتناولــت كيفيــة قيــام مركــز اإليســا للتميــز بخدمــة األعضــاء.

ولتلبيــة االحتياجــات املتنوعــة لألعضــاء، قــدم املنتــدى فرصــة مواتيــة ملعرفة 

املزيــد عــن خدمــات اإليســا ومنتجاتهــا وللتواصل وتبــادل الخــرات والتعرف 

عــى املارســات الجيــدة.

منتدى الضامن االجتامعي 
اإلقليمي ألفريقيا

اجتمع، يف الفرتة من 23 إىل 25 ترشين األول/ أكتوبر 2017، أكرث من 400 ممثل من أكرث من 
40 بلداً يف أديس أبابا، إثيوبيا يف املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي ألفريقيا. ونظمت اإليسا 

الحدث بدعوة من وكالة الضامن االجتامعي للموظفني العموميني )PSSSA( يف إثيوبيا.
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شــهد املنتــدى إطــالق تقريــر رائــد كبــر حــول التحديــات الرئيســية التــي 

تواجــه الضــان االجتاعــي يف إفريقيــا )التحديــات العامليــة العــرة 

ــا(. وكانــت املؤسســات األعضــاء يف اإليســا يف  للضــان االجتاعــي - أفريقي

ــات  ــا مصــدراً رئيســياً للمعلوم أفريقي

التقريــر.  صياغــة  يف  املســتخدمة 

واألهــم مــن ذلــك، فــأن املنظــات 

األعضــاء يف اإليســا قد رتبــت التحديات 

يف املنطقــة ترتيبــاً يــويل األولويــة لــكل 

تحــدٍّ حســب أهميتــه. وفيــا يــي 

التحديــات الخمســة األوىل التــي جــرى 

ــان : ــق بالض ــا يتعل ــا في تحديده

جائزة املامرسات الجيدة 

التحديات العاملية العرشة للضامن 

االجتامعي 

• ســد الفجــوة يف التغطيــة بالضــان 

ــي  االجتاع

• زيادة توقعات الجمهور 

• الصحة والرعاية طويلة األمد 

• توظيف العال الشباب 

• أوجه عدم املساواة طيلة الحياة

ــزة  ــى جائ ــرون ع ــي يف الكام ــان االجتاع ــي للض ــدوق الوطن ــاز الصن ح

املارســات الجيــدة لعــام 2017 التــي تقدمهــا اإليســا، لوضعــه نظامــاً للتعلم 

ــات  ــا للمارس ــزة اإليس ــت جائ ــع صي ــه. ويذي ــح موظفي ــروين لصال اإللك

الجيــدة يومــاً بعــد يــوم. ويف تلــك املناســبة، كان هنــاك مــا ال يقــل عــن 70 

مدخــالً منفصــالً للمنافســة مــن 30 منظمــة يف 21 دولــة أفريقيــة.
»إن التقاء االلتزام 

السيايس والتنمية 

االقتصادية واإلدارة 

املحسنة يعني أن 

أفريقيا تتصدى لتحدي 

التغطية بالضامن 

االجتامعي بأكرث 

فعالية«. 

هانس هورست كونكولفسيك 

األمن العام لإليسا

 

ي 
امع

امن االجت
ض

ى ال
منتد

ي ألفريقيا
اإلقليم

www.issa.int/rssf-africa2017
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ــيع  ــدم يف توس ــن تق ــة ع ــر االبتكاري ــراتيجية والتداب ــج االس ــفرت النه أس

نطــاق التغطيــة بالضــان االجتاعــي ليشــمل فئــات أوســع مــن املجتمــع. 

واســتعرض املنتــدى املارســات الناجحــة يف األمريكيتــن التي تنطــوي خاصة 

ــر  ــراكات وغ ــى االش ــة ع ــج القامئ ــن النه ــل ب ــآزر والتكام ــه الت ــى أوج ع

القامئــة عــى االشــراكات.

ــن  ــي يف األمريكت ــدرك مؤسســات الضــان االجتاع ــداً، ت ــن اآلن فصاع وم

تحديــات االقتصــاد الرقمــي الناشــئ. كــا تنطــوي هــذه التحديــات الجديدة 

أيضــا عــى فــرص، ومــن أجــل اغتنــام هــذه الفــرص، يــدرك أعضــاء اإليســا يف 

املنطقــة أن االبتــكار يف تصميــم أنظمــة الضــان االجتاعــي رضوري ملتابعــة 

التحــوالت يف ســوق العمــل والتغــرات االجتاعيــة املتوقعــة.

ولتبــادل املعرفــة والخــرة العمليتــن، تخلــل يــوم االمتيــاز للمنتــدى جلســة 

موازيــة مــع عــروض ومناقشــات حــول املبــادرات املؤسســية الناجحــة 

واملارســات الجيــدة. وأظهــرت دراســات الحالــة كيفيــة مجابهــة التحديــات 

اإلداريــة يف األمريكتــن، كــا نظــرت يف كيفيــة تقديــم مركــز اإليســا للتميــز 

خدمتــه لألعضــاء.

وقــدم املنتــدى فرصــة ســانحة ملعرفة املزيــد عن خدمــات اإليســا ومنتجاتها، 

وللتواصــل وتبادل الخــرات واملارســات الجيدة.

منتدى الضامن االجتامعي 
اإلقليمي لألمريكيتني

حرض، يف الفرتة من 22 إىل 24 ترشين الثاين/ نوفمرب 2017، أكرث من 215 مشاركاً من 25 بلداً 
املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي لألمريكتني يف مونتيفيديو، أوروغواي، والذي جرى تنظيمه 

بدعوة من مرصف الضامن االجتامعي )Banco de Previsión Social - BPS( يف أوروغواي.
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شــهد املنتــدى إطــالق تقريــر جديــد حــول التحديــات الرئيســية التــي تواجه 

ــة العــرة للضــان  ــات العاملي ــن )التحدي الضــان االجتاعــي يف األمريكت

ــا  ــة قّدمته ــات مفصل ــر معلوم ــن التقري ــن(. وتضّم االجتاعــي - األمريكيت

املؤسســات األعضــاء يف اإليســا يف املنطقة. كــا قدمت الردود عى االستشــارة 

واالســتبيان أفــكاراً متبــرّصة أساســيًة بشــأن تطويــر الضــان االجتاعــي يف 

بلدانهــم. ورتبــت املنظــات األعضــاء 

يف اإليســا التحديــات يف املنطقــة ترتيباً 

يــويل األولويــة لــكل تحــدٍّ حســب 

التحديــات  يــي  وفيــا  أهميتــه. 

الخمســة األوىل التــي جــرى تحديدهــا 

فيــا يتعلــق بالضــان االجتاعــي يف 

األمريكيتــن فيــا يــي: 

جائزة املامرسات الجيدة 

التحديات العاملية العرشة للضامن 

االجتامعي يف األمريكيتني 

• شيخوخة السكان 

• الصحة والرعاية طويلة األمد 

• ســد الفجــوة يف التغطيــة بالضــان 

ــي  االجتاع

• التحول التكنولوجي

• توظيف العال الشباب

 Banco de( االجتاعــي  الضــان  مــرصف  املضيفــة،  الجهــة  حــازت 

ــدة  ــات الجي ــزة املارس ــى جائ ــواي، ع Previsión Social - BPS(، أوروغ

لعــام 2017 التــي تقّدمهــا اإليســا، عــى ابتــكار يوّســع نطاق تغطيــة الضان 

االجتاعــي للعاملــن يف االقتصــاد التشــاريك. وكــا هــو الحــال يف املناطــق 

ــزة اإليســا للمارســات الجيــدة عــدداً أكــر  األخــرى، فقــد اســتقطبت جائ

ــة يف  ــّجلت املنافس ــام 2017، س ــا. ويف ع ــاء يف اإليس ــات األعض ــن املنظ م

ــدان.  ــة يف 10 بل ــن 21 منظم ــاركة م ــن 62 مش األمريكيت

www.issa.int/rssf-americas2017 
 »ملؤسسات الضامن 

االجتامعي دور 

أسايس تؤديه من أجل 

جعل هدف الضامن 

االجتامعي حقيقة لكل 

شخص يف األمريكيتني«.

الدكتور يواكيم  بروير 

رئيس اإليسا

ي 
امع

امن االجت
ض

ى ال
منتد

ني
ي لألمريكيت

اإلقليم
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شكّلت حوكمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والذكاء االصطناعي وتكنولوجيا سالسل الكتل 

وتحليل البيانات الضخمة بعض املوضوعات الرئيسية يف املؤمتر الدويل الخامس عرش لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف الضامن االجتامعي. ونُظّم املؤمتر من قبل اإليسا يف الفرتة من 18 إىل 20 

نيسان/ أبريل 2018 يف الدار البيضاء، باستضافة من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف املغرب.

تعد املؤسسات األعضاء يف الجمعية من بن أكر مديري تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف جميع أنحاء العامل، ويعمل فيها 3 مالين موظف كا تخدم 

املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  االبتكار يف  3 مليارات نسمة. ويغر 

وتطويرها، طريقة عملها وتفاعلها مع املواطنن بوترة رسيعة. وفيا يي 

ترد الرسائل الرئيسية املنبثقة عن املؤمتر:

 ملا يصبح املستقبل حارضاً

مل تعد التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء االصطناعي والحوسبة اإلدراكية 

وتكنولوجيا سالسل الكتل وتحليل البيانات الضخمة والخدمات اإللكرونية 

باستخدام الهويات الرقمية، مفاهيم مستقبلية عى اإلطالق. إذ أن هذه 

التكنولوجيات والحلول مطورة ومطبقة بالفعل بشكل واسع من طرف 

مؤسسات الضان االجتاعي. 

 القيادة االستراتيجية

إن تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقها واستخدامها من 

شأنه أن يغر بشكل جذري الطريقة التي تعمل بها مؤسسات الضان 

االسراتيجية بشأن  القرارات  تعد  وبالتايل  االجتاعي وتخدم عمالئها. 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسؤولية متزايدة لإلدارة عى املستوى 

الرفيع وكذلك هو الحال بالنسبة لوضع أطر إدارة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت املؤسسية.

 البيانات هي املفتاح

يعد الحصول عى البيانات وتحليلها عنرصاً أساسياً يف االستخدام األمثل 

الخدمات املقدمة  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تحسن 

للعمالء. ولذلك ينبغي أن تطبق مؤسسات الضان االجتاعي مارسات 

إدارة البيانات املوىص بها يف املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، لتخزين هذه البيانات وضان جودتها وتحليلها 

واستخدامها بطريقة فعالة.

 حاية الخدمات الحيوية وبيانات العمالء

ملا كانت البيانات أساسية، تعد حايتها أمراً بالغ األهمية. ويعتمد الحصول 

عى البيانات عى ثقة املستخدمن، وهذا يعني وجوب حاية بياناتهم. 

ولذلك، يتعن عى مؤسسات الضان االجتاعي ضان حاية البيانات 

الشخصية وكذلك خدمات املؤسسات عن طريق تنفيذ تدابر األمن السيراين.

 منتدى قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ضّم املؤمتر منتدى قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

تعزيز الحوار والتفاهم بن مؤسسات الضان االجتاعي والركات 

العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي ترتبط أعالها بالضان 

االجتاعي.

 مجتمع الضان االجتاعي عى االنرنت

أُطلقت مجموعة جديدة عى منصة التواصل LinkedIn تُعنى بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف الضان االجتاعي، وذلك ملواصلة التبادل والتعلم 

بن أعضاء اإليسا ومع خراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

www.issa.int/ict2018

املؤمتر الدويل حول تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف الضامن االجتامعي
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االقتصاد الرقمي واالبتكار

يساهم االقتصاد الرقمي واألمتتة املتنامية يف تغيري املجتمع وحياتنا اليومية بشكل جذري. واستجابًة لتوسيع 

نطاق االقتصاد الرقمي وزيادة األمتتة، تواصل مؤسسات الضامن االجتامعي الوطنية تكييف عملياتها. ويف 

حني أن وترية التغيري تختلف باختالف املناطق والبلدان، فإن هذا التغري العاملي دائم وال رجعة فيه. ويكتيس 

تبادل املعرفة حول االستجابات املبتكرة يف هذا املجال أهمية متزايدة.

 لقــد أظهــر مؤمتــر اإليســا الــدويل الخامــس عــر لتكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت يف مجــال الضــان االجتاعــي مــدى اعتــاد منظــات 

الضــان االجتاعــي يف جميــع أنحــاء العــامل لتكنولوجيــات جديــدة مثــل 

الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآليل وتقنيــات البيانــات الضخمــة وسالســل 

الكتــل؛ ويشــهد عــى ذلــك اســتخدام وكالء املحادثــة اآلليــن يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، إىل تكنولوجيــا الهويــة اإللكرونيــة الشــاملة يف 

ــة  ــات الضخمــة لتحســن الخدمــات الصحي ــل البيان إســتونيا، وكــذا تحلي

ــا.  ــة كوري ــة يف جمهوري الوطني

ــا  ــع لإليس ــي التاب ــان االجتاع ــي والض ــاد الرقم ــد االقتص ــزز مرص ويع

فهــم الفــرص والتحديــات االجتاعيــة واالقتصاديــة التــي يوفرهــا االقتصاد 

الرقمــي واألمتتــة واســعة النطــاق إلدارات الضــان االجتاعــي. كــا 

يقــوم تحليــل املرصــد بإطــالع أعضــاء اإليســا عــى مجموعــة واســعة مــن 

املســائل الناشــئة مثــل العمليــات التجاريــة ومنــاذج التســليم والبيانــات 

الضخمــة واملخاطــر املســتجّدة. 

ــوم،  ــي الي ــوت صناع ــوين روب ــوايل ملي ــك ح ــا منل ــن أنن ــم م ــى الرغ وع

فهــذا الرقــم مرّشــح لالرتفــاع إىل أكــر مــن 11 مليــون بحلــول عــام 2030. 

ومــع أن هــذه الروبوتــات ميكــن أن تحــل محــل العــال، فإنهــا ميكــن أن 

تخلــق وظائــف جديــدة وتحّســن إمكانيــات تقديــم الخدمــات. وتحتــاج 

ــذا  ــل له ــتخدام األمث ــف واالس ــي إىل التكي ــان االجتاع ــات الض منظ

الواقــع الجديــد. 

وســوف يكــون لهــذا التحــول العاملــي الجــاري أثــٌر عــى الضــان 

ــة االقتصــاد  ــن أهمي ــم م االجتاعــي واالقتصــادي للســكان. وعــى الرغ

الرقمــي الناشــئ، فهــو ال يعــدو كونــه عامــالً يطــرح تحــدٍّ يتطلــب 

اســتجابة مبتكــرة عــى املســتوى املجتمعــي. وتتمثــل العوامــل األخــرى 

ــو  ــات من ــا واتجاه ــة ووترته ــة الوطني ــة االقتصادي ــتويات التنمي يف مس

ــة  ــوارد الطبيعي ــتخدام املســتدام للم ــاط الشــيخوخة واالس الســكان وأمن

وأنــواع الوظائــف املتاحــة للنســاء والرجــال يف العقــود املقبلــة وأعدادهــا.

ت 
صاال

ت واالت
تكنولوجيا املعلوما

ي واالبتكار
صاد الرقم

واالقت
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األمريكيت�

بضيافة مؤسسة الض�ن االجت�عي والخدمات االجت�عية ملوظفي الدولة

مكتب االرتباط للقرن الجنو� لألمريكيت�

مكتب ارتباط دول اآلنديز

لي�،  الب�و

مكتب ارتباط أمريكا الشلية وأمريكا الوسطى

املكسيك،  املكسيك

Derrama Magisterial بضيافة

بضيافة اإلدارة الوطنية للض�ن االجت�عي

بيونس آيرس،  األرجنت�

نقطة االتصال للدول الناطقة بالربتغالية
بضيافة املؤسسة الوطنية للض�ن االجت�عي

برازيليا،  الربازيل

أوروبا
شبكة اإليسا األوروبية

اللجنة التوجيهية برئاسة مؤسسة التأمينات االجت�عية

مكتب ارتباط لخدمة إقليم أوراسيا

وارسو، بولندا

باستضافة من صندوق التقاعد يف االتحاد الرويس

موسكو، االتحاد الرويس

59
110

58
96

أفريقيا

يستضيفه الصندوق الوطني للتأمينات االجت�عية

مكتب اإلرتباط لشل أفريقيا

الجزائر العاصمة، الجزائر

مكتب االرتباط لغرب أفريقيا

أبيدجان، ساحل العاج

مكتب االرتباط ألفريقيا الوسطى

الصندوق الوطني للتأمينات االجت�عية –

بضيافة مؤسسة التأمينات االجت�عية

بضيافة الصندوق الوطني للتأمينات االجت�عية

ياونديه، الكام�ون

مكتب االرتباط لجنوب أفريقيا

استضافها الصندوق الوطني لالدخار يف سوازيلند

 مانزيني، سوازيالند

نقطة االتصال لرشق أفريقيا
بضيافة جمعية أفريقيا الرشقية والوسطى للض�ن االجت�عي

كينيا، ن�و»

بضيافة مؤسسة الض�ن االجت�عي

مكتب االرتباط للدول العربية

عّ�ن،  األردن

مكتب االرتباط لجنوب آسيا

بضيافة املؤسسة الوطنية لتأم� املوظف�

مكتب االرتباط لجنوب رشق آسيا

نيو دلهي،  الهند

تستضيفه منظمة الض�ن االجت�عي

كواالملبور،   ماليزيا

تستضيفه الهيئة الوطنية للتأم� الصّحي

مكتب إرتباط رشق آسيا

سيؤول،   جمهورية كوريا

نقطة االتصال لألعضاء من الص�

بضيافة إدارة التأمينات االجت�عية التابعة

لوزارة املوارد البرشية والض�ن االجت�عي 

 

بك�،  الص�

نقطة االتصال لخدمة املحيط الهادئ

باستضافة من صندوق االدخار الوطني الفيجي

سوفا،  فيجي

املؤسسات األعضاء

مجموع أعضاء الرشاكة أعضاء املنتسب�
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8327110

املؤسسات األعضاء

مجموع أعضاء الرشاكة أعضاء املنتسب�

831396

املؤسسات األعضاء

مجموع أعضاء الرشاكة أعضاء املنتسب�

461258

آسيا واملحيط الهادئ

اإليسا يف أرقام
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آسيا واملحيط الهادئ

 اإليسا حول العامل
تعزيز الضامن االجتامعي عىل املستوى العاملي

تعزز اإليسا التأثر اإليجايب للضان االجتاعي والحاجة إىل الحفاظ عى 

التغطية وتوسيع نطاقها من خالل الراكات مع املنظات الدولية واإلقليمية. 

التعاون الدويل

عززت الجمعية، استكاالً لتعاونها الوثيق مع مكتب العمل الدويل، حضورها 

يف املنتديات الدولية الرئيسية مثل مجموعة العرين ومجموعة بريكس، 

واتخذت خطوات مهمة صوب التعاون املنظّم مع منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ومنظمة الصحة العاملية والصندوق الدويل للتنمية 

الزراعية، كا وقعت اتفاق تعاون مع البنك الدويل.

سا حول العامل 
اإلي
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البوابة االلكرتونية لإليسا وتطبيقتها عىل األجهزة املحمولة

معلومات  باإليسا  الخاصة  اإللكرونية  االجتاعي  الضان  بوابة  توفر 

حول  االجتاعي  الضان  إدارة  بشأن  شاملة  وتحليالت  وبيانات  وأخبار 

العامل، ويحظى أعضاء اإليسا بخدمات حرصية مبا فيها حساب شخيص عى 

موقع اإليسا وإمكانية النفاذ الكامل ملركز اإليسا للتميّز واالطالع الكامل 

عى املبادئ التوجيهية لإليسا وغرها من املوارد الرئيسية.

www.issa.int

واملوارد  املنشورات 

املعرفة من أجل التمّيز يف الضامن االجتامعي

 املجلة الدولية للضامن الجتامعي

International Social Security Review للمرة  نُرت املجلة 

األوىل يف عام 1948، وتعد املنشور الربع سنوي األبرز يف العامل يف مجال 

الضان االجتاعي. وتزخر املجلة مبقاالت ألبرز الخراء يف مجال الضان 

االجتاعي يقدمون من خاللها مقارنات دولية ومناقشات معمقة حول 

مسائل مواضيعية ودراسات تحليلية مقارِنة لسياسات الضان االجتاعي 

ونظمه. وإىل جانب ذلك، تنر املجلة مقاالت خاصة ومواضيعية تتناول 

املسائل اإلدارية والسياساتية املحورية للمنظات األعضاء يف اإليسا. 

النفاذ إىل املجلة عر االنرنت: ميكن االطالع عى املقاالت املكتوبة باللغة 

االنجليزية منذ 1967؛ وعى املقاالت املكتوبة باإلسبانية واألملانية والفرنسية 

للفرة 2008-2013 . ويحظى أعضاء اإليسا بإمكانية االطالع املجاين عى 

. )My ISSA( املجلة عر حساباتهم الخاصة عى موقع اإليسا

تُنر املجلة باللغة اإلنجليزية. كا تًنر ملخصات لكافة املقاالت 

الجديدة باللغات اإلنجليزية واإلسبانية واألملانية والروسية والصينية 

والعربية والفرنسية.

www.issa.int/review
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التحديات العاملية العرشة 

التي تواجه الضامن االجتامعي 

- أفريقيا 

يسلّط تقرير التحديات العاملية 

الضان  تواجه  التي  العرة 

عرة  أكر  عى  الضوء  أفريقيا   - االجتاعي 

تحديات عاملية تواجه أنظمة الضان االجتاعي 

يف أفريقيا ويرتّبها حسب األولوية. وتجدر اإلشارة 

سّد  تعتر  املنطقة  يف  األعضاء  املنظات  أن  إىل 

وتلبية  االجتاعي  بالضان  التغطية  يف  الفجوة 

الصحية  الرعاية  إىل  والنفاذ  الجمهور  توقعات 

والرعاية طويلة األجل أبرز ثالثة تحدياٍت. ويقدم 

لالهتام  مثرة  أمثلة  متساٍو  بشكل  التقرير 

املؤسسات  قبل  من  املبتكرة  االستجابات  عن 

األعضاء يف اإليسا بهدف التكيف بنجاح مع هذه 

التحديات وغرها من التحديات املحددة. 

متوافر باللغتن اإلنجليزية والفرنسية

يف  اإلدماج  إعادة  عائد 

العمل 

العاملي  العائد  هو  ما 

إىل  املوجهة  لالستثارات 

الطبي  التأهيل  إعادة  تدابر 

واملهني للعال املصابن والعال الذين يتغيبون 

التقرير  هذا  يستخدم  صحية؟  مشاكل  بسبب 

بيانات امليزانية العمومية ألرباب العمل وأنظمة 

إجابات  لتقديم  واملجتمع  االجتاعي  الضان 

عى هذا السؤال. وباستخدام ثالثة سيناريوهات 

مفرضة، فإن النسب املقدرة للتكاليف والفوائد 

تدل عى اإلمكانات االقتصادية الكبرة واإليجابية 

لالستثار يف تدابر إعادة اإلدماج يف العمل. 

واألملانية  واإلسبانية  اإلنجليزية  باللغات  متوافر 
والفرنسية. 

العرشة  العاملية  التحديات 

التي تواجه الضامن االجتامعي 

- األمريكيتني 

يسلّط تقرير التحديات العاملية 

الضان  تواجه  التي  العرة 

االجتاعي - األمريكيتن الضوء عى أكر عرة 

تحديات عاملية تواجه أنظمة الضان االجتاعي 

وتجدر  األولوية.  ويرتّبها حسب  األمريكيتن  يف 

اإلشارة إىل أن املنظات األعضاء يف املنطقة تعتر 

الصحية  الرعاية  إىل  والنفاذ  السكان  شيخوخة 

والرعاية طويلة األجل وسّد الفجوة يف التغطية 

بالضان االجتاعي أبرز ثالثة تحدياٍت. ويقدم 

التقرير بشكل متساٍو أمثلة مثرة لالهتام عن 

االستجابات املبتكرة من قبل املؤسسات األعضاء 

هذه  مع  بنجاح  التكيف  بهدف  اإليسا  يف 

التحديات وغرها من التحديات املحددة. 

متوافر باللغتن اإلنجليزية واإلسبانية

االجتامعي  الضامن  برامج 

حول العامل 

لهذه  املجمعة  النتائج  ُنر 

تتضمن  التي  السلسلة، 

وأفريقيا  الهادئ  واملحيط  آسيا  عن  مجلدات 

مدار  أشهر عى  كل ستة  وأوروبا،  واألمريكيتن 

عامن. ويقدم كل مجلد ملحة عامة عن سات 

معينة.  منطقة  يف  االجتاعي  الضان  برامج 

وتعد برامج الضامن االجتامعي حول العامل نتاج 

االجتاعي يف  الضان  إدارة  بن  التعاون  جهود 

الواليات املتحدة األمريكية واإليسا. 

متوافر باللغة اإلنجليزية 

رصد صناديق االحتياط 

تعتر صناديق احتياط الضان 

توفر  إذ  مهمة:  االجتاعي 

التغرات  أمام  مالياً  حاجزاً 

املستقبلية  الدميوغرافية 

االستدامة.  تدعم  كا  سلسة  نقدية  وتدفقات 

فيا  للتدقيق  الصناديق  من  العديد  ويخضع 

يتعلق بكيفية إدارتها واألصول التي تستثمر فيها 

وعائدات استثاراتها. ويف ظل الحوكمة الرشيدة 

التي ال غنى عنها، تسّهل اإليسا تبادل الخرات 

ملساعدة أعضائها عى إدارة صناديقهم. ويتناول 

هذا التقرير الجديد أداء الصناديق املُبلغ عنه يف 

آخر سنة شملتها البيانات، 2016. 

متوافر باللغة اإلنجليزية 

 :VISION ZERO حملة 

القواعد الذهبية السبع  

يف  الحوادث  تحديد  ميكن  ال 

سلفاً  املهنية  واألمراض  العمل 

أسبابها. ومن خالل  وال تجنبها – إذ لديها دامئاً 

هذه  منع  ميكن  راسخة،  وقائية  ثقافة  إرساء 

والتعرض  العمل  حوادث  وقوع  ومنع  األسباب 

 VISION  لألذى واألمراض املهنية. وتعد حملة

األبعاد  يدمج  للوقاية  تحويلياً  نهجاً   ZERO

جميع  عى  والرفاه  والصحة  للسالمة  الثالثة 

مستويات العمل. 

متوافر بثاين لغات

www.issa.int/rfm www.issa.int/10 www.issa.int/10

www.issa.int/-/the-return-on-work-

reintegrationwww.issa.int/SSPTWvisionzero.global/Guides
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