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نظرة رسيعة عىل 
الجمعية الدولية 

للضامن االجتامعي
)اإليسا(

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( هي املنظمة العاملية الرائدة عىل 

صعيد العامل التي تجمع بني إدارات ووکاالت الضامن االجتامعي الوطنية. كام 

تعمل الجمعية عىل دعم الضامن االجتامعي الحيوي كونه البعد االجتامعي يف 

عامل يتجه نحو العوملة من خالل دعم التميّز يف إدارة الضامن االجتامعي. 

توفر الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( املعلومات، ومشورة الخرباء، 

ومعايري الضامن االجتامعي وإرشاداته العملية، وفرص املقارنة مع نقطة القياس 

املرجعية، واملامرسات الفضىل، والربامج/املنّصات الالزمة لألعضاء لبناء أنظمة 

الضامن االجتامعي الديناميكية ودعمها يف مختلف أنحاء العامل. 

تأسست الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( عام 1927، وتتخذ من 

مكتب العمل الدويل يف جنيف-سويرسا مقرّاً لها. 

323
مامرسة فضىل من 
مامرسات الضامن 

االجتامعي مدرجة يف 
قاعدة بيانات اإليسا

2,279
مشاركاً يف أنشطة اإليسا

)يونيو 2012 ولغاية مايو 2013(

دولة ومنطقة

219

2,596 
مكتبة يف مختلف أنحاء العامل 
استفادت من محتوى املجلّة 
الدولية للتأمينات االجتامعية

1,003,890 
مشاهدة لصفحات املوقع اإللكرتوين 

للجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( 

1,118,032 
زائراً مميّزاً ملوقع اإليسا 
اإللكرتوين )منذ إطالقه 

يف يونيو 2008( من

338
منظمة عضو يف

85
عاماً انقىض عىل إنشاء الجمعية الدولية 
للضامن االجتامعي )اإليسا( عام 1927 

[  الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( – حقائق وأرقام ]
تعود جميع هذه األرقام إىل العام 2012، ما مل يذكر خالفاً لذلك 

159
دولة

)أغسطس/آب 2013(
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اللجان الفنية
 تتألف اللجان الفنية يف الجمعية من مختصني يعملون يف

 الهيئات األعضاء، واللجنة الخاصة بالوقاية وشبكة العمل التابعة
 لها الخاصة بأقسام الوقاية الدولية، جميعاً تدير مجموعة من

اللقاءات والدراسات يف إطار عمل برنامج الجمعية الثاليث.

سياسات التشغيل وتأمني البطالة

الدراسات اإلحصائية واالكتوارية واملالية

املنافع العائلية

اللجنة الخاصة بالوقاية

التأمني ضد إصابات العمل واألمراض املهنية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

استثامر صناديق الضامن االجتامعي

تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة

الرعاية الطبية والتأمني ضد املرض

جمعيات املنفعة املتبادلة

التنظيم واإلدارة واالبتكار

تحليل السياسات والبحوث

[  أكابر موظفي الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( ]
الرئيس : إيرول فرانك ستوفيه )هولندا(

نائب الرئيس : داتوك كاثريافيلو سلفاراجا )ماليزيا(

أمني مال : فيليب كونوس )سويرسا(

األمني العام : هانس هورست كونكوليفسيك )الدمنارك( 

الجمعية العمومية
)الهيئة الترشيعية العليا(

 املجلس
 )الهيئة االنتخابية(

املكتب التنفيذي
   )الهيئة االدارية(

لجنة املراقبة

  األمانة العامة

 مكتب األمني العام الهياكل اإلقليمية

  املوارد و
الخدمات

  مرصد الضامن
االجتامعي

  اللجان الفنية
 اللجنة الخاصة بالوقاية

  ترويج الضامن
االجتامعي

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 لقد قّدمت اإليسا، عىل مدى أكرث من 85 عاماً منّصات حرصية 

القرار يف الضامن االجتامعي لالجتامع وتبادل اآلراء، كام  لصّناع 

والبيانات، والدعم من خالل شبكة عاملية  املعرفة والخربة،  وفّرت 

العامل. االجتامعي حول  الضامن  متفرّدة ملؤسسات 

وملواصلة هذا الدور واملوقع التاريخي املتفرّد، فقد 

قامت األمانة العامة لإليسا- برعاية اللجان الفنية 

فيها- بإعداد مجموعة شاملة من األدلة اإلرشادية التي 

ستكون مبثابة العمود الفقري لتطور اسرتاتيجي رئييس 

وابتكاري للسنوات القادمة؛ وكان منها عىل وجه التحديد 

إنشاء مركز التميّز يف إدارة الضامن االجتامعي الذي يقّدم 

هذا التقرير السنوي املزيد من التفاصيل حوله. 

يف إطار منهجيّة الربامج واملوازنات املوّجهة إىل النتائج، عملت اإليسا 

عىل إجراء مسح دويل لألعضاء لتقييّم وتحليل اآلراء، واالهتاممات 

واألولويات الناشئة لدى األعضاء. وقد شاركت أكرث من 80 باملائة من 

املؤسسات األعضاء بحيوية يف هذا املسح، وعرّبت عن التزام قوي 

بالعضوية يف جمعيتنا. اشتملت نتائج املسح- يف مجملها- عىل 

مالحظات ردود فعل إيجابية جّداً حول جودة، ومالءمة، وأثر 

املجموعة الواسعة النطاق من املنتجات والخدمات التي توفرها 

اإليسا ألعضائها، كام وفّرت هذه النتائج مدخالت هامة لتوجيه 

األنشطة املستقبلية. 

لقد حظيت القضايا الجوهرية كتوسعة الشمول بالضامن االجتامعي، 

والضامن االجتامعي الوقايئ واالستباقي بأهمية كربى ضمن عمل 

الجمعية خالل السنوات الثالث هذه، ومن الخطوات البارزة يف هذا 

اإلطار كانت الدراسة املقارنة الهامة حول الضامن االجتامعي يف دول 

بريكس BRICS وهي ) الربازيل، روسيا، الهند، الصني، وجنوب 

أفريقيا(. 

لقد كانت السنة املاضية من السنوات الحافلة بأنشطة كثيفة 

استثنائية، حيث قاربت الجمعية الدولية للضامن االجتامعي عىل 

إكامل دورتها الربامجية لفرتة الثالث سنوات. ومن ضمن األنشطة 

الرئيسية خالل هذه الفرتة كان املؤمتر العاملي لألخصائيني اإلكتواريني 

واإلحصائيني الذي عقدته الجمعية الدولية للضامن االجتامعي، 

والورشة الدولية حول البحوث التي نظّمتها اإليسا، واملنتديات 

اإلقليمية للضامن االجتامعي لألمريكيتني، وآسيا والباسيفيك، وأوروبا. 

وكان الرقم القيايس والجودة العالية للمشاركات يف جوائز املامرسات 

الفضىل واملقّدمة يف كل منتدى من النتائج التي اتسمت بنجاح 

متميّز، ما يوضح الطبيعة االبتكارية والديناميكية للضامن االجتامعي 

يف جميع األقاليم. 

وعىل صعيد آخر، فقد رّحبت اإليسا باعتامد منظمة العمل الدولية 

يف يونيو 2012 للتوصية املتعلّقة بربامج االرضيات الوطنية للحامية 

االجتامعية إدراكاً منها بأن مثل هذه الربامج تشّكل إنجازاً تاريخياً 

مفصلياً يف مسرية الضامن االجتامعي. يف الحقيقة، مثة دور مستقبيل 

هام تؤّديه اإليسا- من خالل الشبكة املتفرّدة من املؤسسات األعضاء 

فيها- يف تنفيذ الربامج الوطنية للحامية االجتامعية وهو ما يتجىّل يف 

مذكّرة التفاهم املوقّعة يف مايو 2012 مع منظمة العمل الدولية. 

يف أكتوبر، شهدت اإليسا مرحلة رئيسية يف تاريخها عندما احتفلت 

بالذكرى الخامس والثامنني لتأسيسها. وكانت هذه الذكرى فرصة 

للنظر إىل املنجزات الراسخة والتطلّع قدماً إىل بعض االتجاهات 

السنة التي يغطيها التقرير 
امتازت السنة املاضية بتطورات رئيسية يف عامل الضامن االجتامعي وأيضاً ضمن الجمعية 
الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( حيث تعّد الجمعية العّدة لحقبة جديدة يف عالقاتها 

االسرتاتيجية مع املؤسسات األعضاء فيها؛ وها هي األركان التي يقوم عليها هذا التطّور 
امللفت تقرتب من مراحلها النهائية. 
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والتحديات الرئيسية عىل صعيد الضامن االجتامعي يف مختلف أنحاء 

العامل، وإعداد إسرتاتيجية متجددة ستؤلّف بالتأكيد فصالً جديداً يف 

تاريخ الجمعية الدولية للضامن االجتامعي. 

و إننا نتقدم بالشكر الخالص لجميع األعضاء والرشكاء الذين شاركونا 

معرفتهم، وساهموا بخرباتهم وساعدوا الجمعية الدولية للضامن 

االجتامعي )اإليسا( عىل تطوير وتنفيذ األنشطة واملخرجات العديدة 

للجمعية خالل السنة املاضية. الشكر الخاص للكوادر العاملة يف 

اإليسا وإدارتها عىل التزامهم وعملهم الجاد لتحقيق األهداف 

الطموحة لربنامجنا. 

إننا نتطلع إىل مواصلة التعاون الوثيق يف العمل نحو تحقيق التميّز 

يف الضامن االجتامعي!

أيرول فرانك استوفيه

 رئيس الجمعية الدولية للضامن
االجتامعي )اإليسا(

هانس هورست کونكولفسيك

 األمني العام للجمعية الدولية
للضامن االجتامعي )اإليسا(
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هناك اعرتاف متزايد بأن التميّز يف إدارة الضامن االجتامعي رشط 

إليها  الوصول  املمكن  الضامن االجتامعي  أنظمة  من رشوط 

وفاعلة. حيث  أنظمة مستدامة،  واالستفادة من خدماتها، وهي 

أن دعم الضامن االجتامعي من خالل تطوير إدارته هو من 

للضامن  الدولية  الجمعية  اختصاص  املتجّذرة ضمن  املهام 

الالزمة  إرساء األسس  الجمعية حالياً عىل  إذ تعكف  االجتامعي، 

لدعم  وخدمات جديدة  منتجات  سيوفر  والذي  ملركزالتميّز 

إداراتها.  تطوير  إىل  الساعية  األعضاء  املؤسسات 

للضامن  العاملي  املنتدى  للتميّز خالل  االيسا  مركز  إطالق  سيتم 

االجتامعي يف نوفمرب 2013؛ حيث يستند هذا املركز عىل منوذج 

األعضاء  املؤسسات  قبل  اإلدارية من  القدرات  لتعزيز  عمليات 

االيسا  أدلة  التي حددتها  املرجعية  القياس  وصوالً إىل نقطة 

االرشادية. 

تواجه  التي  األعضاء  للمؤسسات  العميل  الدعم  توفري  من خالل 

إداراتها، تهدف اإليسا إىل أن  التحّديات يف مبادراتها لتطوير 

فيها  العليا يف كل مؤسسة عضو  لإلدارة  رئيسياً  تصبح رشيكاً 

الضامن  أنظمة  تطوير  يف  مساهمتها  وتعزيز  أعاملها  لتطوير 

العامل.  أنحاء  مختلف  الدينامييك يف  االجتامعي 

دعم التمّيز يف الضامن 
االجتامعي

تعمل اإليسا عىل التوسع يف خدماتها األساسية لتعزيز 
القدرات املؤسسية لدى مؤسسات الضامن االجتامعي.
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الزاوية  اإليسا حجر  الصادرة عن  األدلة االرشادية  ستكون سلسلة 

التي تعرف عاملياً  الضامن االجتامعي وهي  التميّز يف  ملركز 

لاليسا.  التابعة  الفنية  اللجان  برعاية  طّورت  التي  املهنية  باملعايري 

وسوف تساعد أدلة االيسا االرشادية املؤسسات األعضاء عىل 

اإلدارة  التميّز ضمن مجال  املعرفة حول معطيات  اكتساب 

املعني؛ وبالتايل، تعني عىل تحقيق األهداف من خالل تعريف 

والتحسني.  للتطوير  املرجعية  القياس  نقاط 

إدارة  مثانية مجاالت رئيسية يف  األدلة االرشادية مبدئيّاً  تغطي 

تتاح من خالل واجهة تطبيق سهلة  الضامن االجتامعي وسوف 

ملحة  لألعضاء  تقّدم  بحيث  العنكبوتية،  الشبكة  االستعامل ضمن 

الخاص بكل  النص  الحصول عىل  عامة قصرية باإلضافة إىل سهولة 

بند من بنود هذه األدلة. 

إىل تطوير املزيد من األدلة االرشادية حول  سيصار أيضاً 

الفئات  تُغطّي  بحيث  الشمول  وتوسعة  اإلكتوارية،  التقييامت 

الضامن  قبل مؤسسات  والتواصل من  التي يصعب شمولها، 

املقبلة )2014-2016(  الثالث سنوات  برنامج  االجتامعي خالل 

)اإليسا(.  تنفذه  الذي 

 األدلة اإلرشادية الصادرة عن الجمعية
 الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( إلدارة

 الضامن االجتامعي مثانية مجاالت يجب
الرتكيز عليها يف التمّيز

الحاكمية الجيدة

جودة الخدمة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

جمع االشرتاكات وتأدية االلتزامات

استثامر أموال/صناديق الضامن االجتامعي

العودة إىل العمل وإعادة الدمج

 دعم الصحة يف مكان العمل )التشجيع عىل
)تحسني املستوى الصحي يف مكان العمل

الوقاية من املخاطر املهنية

األدلة االرشادية إلدارة 
الضامن االجتامعي

تعمل الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( حالياً 
عىل إدخال املعايري املهنية إىل مجاالت التمّيز الرئيسية
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الضامن االجتامعي يف األمريكيتني
االبتكار والتحّول 

لقد حقق إقليم األمريكيتني إنجازات اجتامعية خالل العقد املايض 

ُعِقد  الذي  لألمريكيتني  االجتامعي  للضامن  اإلقليمي  املنتدى  خالل 

يف ليام – البريو يف الفرتة ما بني 5 – 7 ديسمرب 2012، رّحب 

بتوسعة  األمريكيتني  االجتامعي من  الضامن  إداريو وخرباء 

اإلقليم وتدارسو  أنحاء  الضامن االجتامعي يف مختلف  الشمول يف 

التي من  األساسية  القيم  تعزيز  التي ميكن من خاللها  الطريقة 

الضامن االجتامعي.  ثقافة  املمكن أن تسهم يف 

الضامن  إنجازات مهمة يف  األمريكيتني  إقليم  لقد حقق 

، ولكن مؤسسات الضامن  العقد املايض  االجتامعي خالل 

االجتامعي يف اإلقليم ما زالت تواجه عدداً من التحّديات يف 

توسعة  إىل  بالنسبة  وبخاصة  الكافية،  االجتامعية  الحامية  توفري 

االجتامعي.  بالضامن  الشمول 

املنتدى،  إىل  املقّدم  واالتجاهات  التطورات  للتقرير حول  ووفقاً 

تقليص  األمريكيتني يف  إقليم  االجتامعي عرب  الضامن  أنظمة  تسهم 

الربامج  الجمع بني تصاميم  الفقر وعدم املساواة من خالل  حجم 

يشتمل  الشمول.  لتوسعة  خصيصاً  املصممة  والُنُهج  االبتكارية 

الشمول من خالل  تحسني  األمريكيتني:  عنوان:  تحت  التقرير 

أبعاد  تحليل ألربعة  االجتامعي عىل  للضامن  االبتكاري  التحّول 

العوائق  الشمول يف ظل  اإلقليم: توسعة  للضامن االجتامعي يف 

املالية؛ دور الضامن االجتامعي يف تقليص حجم عدم املساواة؛ 

املنافع وتقدميها؛  توفري  الترشذم يف  الفاعلة إلدارة  التدابري 

عنارص  االجتامعي- جميعها  الضامن  وثقافة  تعليم  واالستثامر يف 

والوقائية.  االستباقية  االستجابات  ضمن  مهمة 

والتي عقدت يف ختام  اإلقليمية  االجتامعي  الضامن  سلّطت قمة 

االستباقية  للُنُهج  املتنامية  األهمية  عىل  الضوء  املنتدى  أعامل 

الُنُهج  والوقائية يف إدارة الضامن االجتامعي، وأقرّت بأن هذه 

املجتمع.  العالقة يف  ذات  الجهات  لجميع  تتطلب مشاركة حيوية 

املزيد:  ملعرفة 

www.issa.int/rssf-americas12
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جائزة اإليسا للمامرسات الفضىل لألمريكيتني
 منحت جائزة اإليسا للمامرسات الفضىل لألمريكيتني 2012 إىل األمانة العامة للضامن االجتامعي يف األرجنتني

 اعرتافاً بسياستها الوطنية للضامن االجتامعي الساعية إىل توفري املزيد من فرص العمل الفضىل للشباب.
 كام منحت هيئة التحكيم الدولية سبع شهادات تقدير مع ذكر خاص للمامرسات الفضىل يف الضامن االجتامعي

 إىل مشاريع منفذة لدى املؤسسات التالية:
املؤسسة الوطنية للضامن االجتامعي – الربازيل

هيئة كوبيك للتقاعد، كندا
املؤسسة املكسيكية للضامن االجتامعي، املكسيك
 معهد الضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية

ملوظفي الدولة، املكسيك
صندوق التأمينات االجتامعية، بنام

البريو ،EsSalud معهد التأمينات الصحية واالجتامعية
بنك التأمينات االجتامعية، األوروغواي

ميكن الرجوع إىل فصل املامرسات الجيدة لدى اإليسا يف قاعدة بيانات الضامن االجتامعي:
www.issa.int/goodpractices

•
•
•
•

•
•
•
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الضامن االجتامعي يف األمريكيتني

أفريقيا
مكتب االرتباط ألفريقيا الوسطى

بضيافة الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية
ياونديه، الكامريون

مكتب ارتباط شامل أفريقيا
بضيافة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

کازابالنكا، املغرب

مكتب االرتباط لجنوب أفريقيا
بضيافة وزارة التنمية االجتامعية

بريتوريا، جنوب أفريقيا

مكتب االرتباط لغرب أفريقيا
 بضيافة مؤسسة التأمينات االجتامعية – الصندوق

الوطني للتأمينات االجتامعية
أبيدجان، ساحل العاج

نقطة االتصال لرشق أفريقيا
نريويب، آينيا

آسيا والباسيفيك
مكتب االرتباط للدول العربية

بضيافة مؤسسة الضامن االجتامعي
عّمن – األردن

مكتب االرتباط لرشق آسيا
بضيافة املؤسسة الوطنية للتأمني الصحي

سيؤول، جمهورية کوريا

مكتب االرتباط لجنوب آسيا
بضيافة املؤسسة الوطنية لتأمني املوظفني

نيو دلهي، الهند

مكتب االرتباط لجنوب رشق آسيا
بضيافة : شاغر

کواال ملبور، ماليزيا

نقطة االتصال لألعضاء من الصني
 بضيافة إدارة التأمينات االجتامعية التابعة لوزارة

املوارد البرشية والضامن االجتامعي
بكني، اليصن

أوروبا
شبكة اإليسا األوروبية

اللجنة التوجيهية برئاسة مؤسسة التأمينات االجتامعية
وارسو، بولندا

نقطة االتصال آلسيا األوروبية )أوراسيا(
بضيافة الصندوق الوطني للحامية االجتامعية

باكو، أذربيجان

املؤسسات األعضاء يف اإليسا )أغسطس/آب 2013(
املجموعاألعضاء املشاركوناألعضاء املؤازرون

801191أفريقيا

441660األمريكيتان

471663آسيا- الباسيفيك

9770124أوروبا

26870338املجموع
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األمانة العامة    
مكتب ارتباط/شبكة العمل    

نقطة االتصال   

األمريكيتان
مكتب ارتباط دول اآلنديز

Derrama Magisterial بضيافة
ليام – البريو

 مكتب ارتباط أمريكا الشاملية وأمريكا
الوسطى

 بضيافة مؤسسة الضامن االجتامعي
والخدمات االجتامعية ملوظفي الدولة

املكسيك، املكسيك

مكتب االرتباط للقرن الجنويب لألمريكيتني
بضيافة اإلدارة الوطنية للضامن االجتامعي

بيونس آيرس، األرجنتني

نقطة االتصال للدول الناطقة بالربتغالية
بضيافة املؤسسة الوطنية للضامن االجتامعي

برازيليا، الربازيل
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آسيا والباسيفيك
الضامن االجتامعي االبتكاري 

واالستباقي
يقدم الضامن االجتامعي مساهمة هامة لتحقيق األهداف 

التنموية األوسع نطاقاً 

آسيا إقليم  االجتامعي يف  للضامن  اإلقليمي  املنتدى   وفّر 

األفكار وتبادل  لتحليل  نوعها  من  فريدة  منّصة   والباسيفيك 

 واآلراء بني قادة الضامن االجتامعي من مختلف أرجاء اإلقليم

واملؤسسات من خاللها للحكومات  التي ميكن  الطريقة   حول 

الذي الرسيع  والدميوغرايف، واالجتامعي  االقتصادي،  التغيري   إدارة 

 يؤثر يف جميع الدول. وقد تّم عقد املنتدى يف سيؤول، جمهورية

 كوريا يف الفرتة ما بني 30 أكتوبر ولغاية 1 نوفمرب 2012.

االجتامعي الضامن  والباسيفيك  آسيا  يف  الحكومات  احتضنت   لقد 

الصحة ودعم  املساواة  وعدم  الفقر  ملعالجة مشكلة   كوسيلة 

االنتشار واسع  اعرتاف  ملواطنيها ومثة  الكرمية  والحياة   العامة 

األهداف تحقيق  االجتامعي يف  للضامن  األساسية  باملساهمة   حالياً 

نطاقاً. األوسع   التنموية 

الضوء للمنتدى  أُِعّد  الذي  واالتجاهات  التطورات  تقرير   سلّط 

اتجاهات رئيسية يف الضامن االجتامعي يف اإلقليم: أربعة   عىل 

للمستقبل من حيث استرشافاً  أكرث  االجتامعي أصبح  الضامن   أوالً، 

بالتحقق آخذة  الشمول  توسعة  وثانياً،  الرئيسية؛  التحّديات   توقّع 

بالدور األسايس إيجابية؛ وثالثاً، مثة اعرتاف متزايد  آثاراً   وتحدث 

الكوارث فيها  لألزمات مبا  االستجابة  االجتامعي يف   للضامن 

بالنسبة الرئييس  العنرص  االجتامعي  الضامن  اعتبار  مع   الطبيعية، 

املتزايدة التحّديات  ورابعاً،  الصدمات؛  إىل  املنّسقة   لالستجابات 

ما والبيئية  والدميوغرافية،  املجتمعية،  األصعدة  عىل   التعقيد 

الضامن من  االبتكار  ودامئة  مستدامة  استجابات   يتطلب 

الحديثة وتكنولوجيا اإلدارة  أن  إىل  التقرير  لفت   االجتامعي. 

آسيا االجتامعي يف  الضامن  أنظمة  تساعد  واالتصاالت   املعلومات 

املعّقدة. التحّديات  لهذه  التصّدي  عىل   والباسيفيك 

االجتامعي يف ختام أعامل للضامن  اإلقليمية  القّمة   شّددت 

فيام والتنسيق  السياسات  لتامسك  الحرجة  األهمية  عىل   املنتدى 

االجتامعي خالل للضامن  والسياسية  العامة  اإلرادة  لتوليد   بينها 

تغيريات رسيعة. تشهد  الزمن   حقبة من 

املزيد:  ملعرفة 
www.issa.int/rssf-asiapacific12
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جائزة اإليسا للمامرسات الفضىل يف إقليم آسيا والباسيفيك
 ُمنحت جائزة اإليسا للمامرسات الفضىل يف آسيا والباسيفيك 2012 إىل وزارة املوارد البرشية والضامن االجتامعي

 يف الصني اعرتافاً بجهودها املتفرّدة والرسيعة يف نرش نظام شامل لتوفري الحصول عىل التأمني الصحي األسايس
الشامل للشعب الصيني.

 كام منحت هيئة التحكيم املستقلة سّت شهادات تقدير مع ذكر خاص للمامرسات الفضىل يف الضامن
 االجتامعي إىل مشاريع من املؤسسات التالية:

 املؤسسة العامة للضامن االجتامعي، األردن 
 مصلحة التعويضات العاملية والرفاه الكورية، 

جمهورية كوريا
مصلحة التقاعد الوطنية، جمهورية كوريا 
الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية، سلطنة ُعامن 
 مجلس صندوق االدخار املركزي )وزارة القوة العاملة(، 

سنغافورة
مكتب الضامن االجتامعي، تايالند 

  راجع قاعدة بيانات اإليسا الخاصة باملامرسات الفضىل يف الضامن االجتامعي:
www.issa.int/goodpractices

•
•

•
•
•

•
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 جائزة اإليسا للمامرسات الفضىل إلقليم أوروبا
 حصل املكتب الوطني للتشغيل يف بلجيكا واملؤسسة

 الوطنية للتأمني ضد حوادث العمل يف إيطاليا مناصفة
 عىل جائزة اإليسا للمامرسات الفضىل ألوروبا 2013

 اعرتافاً باسرتاتيجياتهام الوطنية االستباقية والوقائية يف
 مجال الضامن االجتامعي والهادفة إىل تقليص حجم

 البطالة ودعم اإلدارة الفضىل للصحة والسالمة املهنية،
 عىل التوايل.

 كام قامت هيئة التحكيم مبنح سبع شهادات تقدير مع
 ذكر خاص للمامرسات الفضىل يف الضامن االجتامعي إىل

 مشاريع من املؤسسات التالية:
 •التأمني النظامي ضد الحوادث ملؤسسات اإلدارة العامة
 )القطاع العام( – فرع من التأمني األملاين ضد الحوادث

االجتامعية، أملانيا
•املؤسسة الوطنية للتأمينات االجتامعية، التفيا

•مؤسسة التأمينات االجتامعية، بولندا
 • الخزينة العامة للضامن االجتامعي، جزء من إتحاد
الهيئات اإلدارية للضامن االجتامعي اإلسباين، إسبانيا

• هيئة التشغيل العامة، السويد
• املؤسسة السويدية للتقاعد، السويد

• مؤسسة الضامن االجتامعي، تركيا

 راجع قاعدة بيانات اإليسا الخاصة باملامرسات الفضىل يف
 الضامن االجتامعي:

www.issa.int/goodpractices

أوروبا الضامن االجتامعي الشامل واملستدام يف 
أوقات األزمات 

عملت أنظمة الضامن االجتامعي عىل التخفيف من آثار الرتاكامت 
االقتصادية لكنها تواجه تحّديات رئيسية

للضامن االجتامعي يف اإلقليمي  اإليسا  املشاركون يف منتدى   خلُص 

 أوروبا إىل االستنتاج بأن أنظمة الضامن االجتامعي يف أوروبا

تواجه لكنها  لألزمة  وفاعلة  ابتكارية  استجابات  تنفيذ  عىل   تعمل 

يحتّم ما سوف  بالنسبة الستدامتها وهو  املدى   تحّديات طويلة 

هامة. تغيريات  إجراء   عليها 

 عقد املنتدى اإلقليمي يف إسطنبول، تركيا يف الفرتة ما بني 28 إىل

تركيا. الضامن االجتامعي يف  باستضافته مؤسسة   2013  30 مايو 

 وحرض املنتدى حوايل 300 من إداريي وكبار مدراء مؤسسات

 الضامن االجتامعي من 35 دولة.

 أّدت أنظمة الضامن االجتامعي وما زالت تؤّدي دوراً هاماً يف

تواجه ضغوطات غري لكنها  االقتصادية  األزمة  آثار   التخفيف من 

الشيخوخة وآثار  البطالة  لنسب  القياسية  األرقام  بسبب   مسبوقة 

االجتامعي دورها  لتوحيد  إصالحات  تتطلب  التي سوف   السكانية 

التطورات اإليسا حول  لتقرير  فقاً  املالية  استدامتها   وضامن 

املنتدى. إىل  املقّدم   واالتجاهات 

املنتدى التحّديات، فقد دعا املشاركون يف ختام   ويف مجابهة هذه 

االستباقية الُنُهج  بتعزيز  االجتامعي  الضامن  أنظمة  قيام   إىل 

القادرة عىل والسياسات  التعويض  بني  تجمع  التي   والوقائية 

الوقائية، التدابري  يف  واالستثامر  املستقبل؛  واسترشاف   التوقع 

اإلدارات، قدرة  لتحسني  التكنولوجيا  استخدام  تعظّم   والتي 

للضامن واملواطنني  املنتفعني  فهم  تعزز  التي   واملعلومات 

تجاهه. ومسؤوليتهم   االجتامعي 

[ 14 ]

ي
سنو

[ ISSA ·التقرير ال
[ 2012 -2013 ·



 اليوم العاملي للصحة والسالمة يف العمل 2013
 كام هو الحال يف السنوات السابقة، هناك تعاون

 وثيق بني اإليسا ومنظمة العمل الدولية لدعم اليوم
 العاملي للصحة و السالمة يف العمل يف 82 أبريل.
 يف العام 2013، ركّز اليوم العاملي عىل الوقاية من

 األمراض املهنية. حسب تقديرات منظمة العمل الدولية،
 تحدث أكرث من 2.3 مليون وفاة بسبب العمل يف

 مختلف أنحاء العامل سنوياً تتسبب األمراض املهنية
 بحدوث أكرث من 80 باملائة منها.

 يف حني أن أنظمة التأمني ضد إصابات العمل قد
 ساهمت وما تزال يف التخفيف من الحوادث املهنية، وما

 زال انتشار األمراض املتصلة بالعمل إىل ارتفاع ما يحتّم
 عىل مؤسسات الضامن االجتامعي زيادة جهودها

 للمساعدة يف التخفيف من األمراض املهنية من خالل
 تدابري وقائية موّجهة.

  ملعرفة املزيد:

www.issa.int/safeday2013

الضامن االجتامعي 
وثقافة الوقاية

حامية صحة العامل اليوم تتطلب نهجاً شامالً

 يعترب الضامن االجتامعي االستباقي والوقايئ ركناً من األركان التي تقوم

 عليها رؤيا اإليسا. إنه يشتمل عىل نهج وقايئ شامل يحمي صّحة العامل

 ويعزز املستوى الصحي لهم يف جميع فروع الضامن االجتامعي ويعزز

 الوقاية من املخاطر املهنية، ويدعم الصحة يف مكان العمل، وإعادة

 التأهيل وإعادة الدمج. يف حني أن جهود الوقاية عىل مدى العقود

 املاضية قد متّخضت عن العديد من النتائج اإليجابية، وما زالت

 تحّديات عديدة ماثلة بالنسبة لصّحة العامل بسبب التغيريات الجذرية

التي يشهدها قطاع العمل.

 من خالل اللجنة الخاصة حول الوقاية وفروعها العاملية اإلثني عرشة

 للوقاية، عملت اإليسا عىل إنشاء شبكة خرباء فريدة من نوعها تشمل

 املؤسسات واألفراد املشاركني يف الوقاية من الحوادث واملشاكل الصحية

 ذات الصلة بالعمل يف مختلف قطاعات األعامل وتخصصاتها.

 منحت اإليسا الجائزة للمجلس املشرتك للجمعية اإليطالية للوقاية –

 جمعية معروفة- اعرتافاً مبساهامتها “الحاسمة” يف تحقيق الصحة و

 السالمة املهنية، وذلك خالل حفل نظّم يف أبريل يف روما، ويف أكتوبر

 2102 وقد تسلّم األمني العام لإليسا الجائزة املتميزة املعروفة بـ

 Quijote من الجمعية اإلسبانية لصحة وسالمة العمل، وذلك خالل

 مؤمتر عاملي حول الوقاية يف توليدو.

 هناك سنة تفصلنا عن الحدث العاملي الهام حول الصحة والسالمة

 املهنية؛ لذا، تجري االستعدادات حالياً عىل قدم وساق لتنظيم املؤمتر

 الدويل العرشين حول الصحة والسالمة يف العمل – املنتدى العاملي

 للوقاية. هذا وسوف يُعقد املؤمتر يف الفرتة ما بني 27-24 أغسطس

 2014 يف فرانكفورت- أملانيا بتنظيم مشرتك من اإليسا ومنظمة

 العمل الدولية وتستضيفه املؤسسة األملانية للتأمني ضد الحوادث

.)DGUV( االجتامعية 

املزيد:  ملعرفة 
www.issa.int/prevention
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توسعة الشمول بالضامن االجتامعي 
دعمت اإليسا مجموعة من املبادرات لتوفري الضامن االجتامعي 

لبعض الفئات املستضعفة يف العامل

للضامن بالنسبة  األهداف  أهم  الشمول واحدة من  توسعة   تعترب 

التي التحّديات  تبقى واحدة من أعظم  أنها   االجتامعي، كام 

الشمول بتوسعة  فيها  األعضاء  واملؤسسات  اإليسا  تلتزم   يجابهها. 

الضامن الذي تؤديه مؤسسات  الدور   بالضامن االجتامعي ودعم 

الهدف.  االجتامعي يف تحقيق هذا 

اعتامد نتج عنها  التي  الدولية  الجهود  الدعم إىل  اإليسا   قّدمت 

 مؤمتر العمل الدويل األول بعد املائة املنعقد يف يونيو 2012

مبادرة تسعى  االجتامعية.  الحامية  أرضيات  تاريخية حول   توصية 

الدولية العمل  منظمة  تنّسقها  التي  االجتامعية  الحامية   أرضية 

التي األساسية  الضامنات  من  إدخال مجموعات معرّفة وطنياً   إىل 

الدخل األسايس أمان  الضامن االجتامعي والتي تضمن   يوفرها 

الخدمات األساسية وغريها من  الصحية  الرعاية   والحصول عىل 

العمل منظمة  إىل  اإليسا  انضمت  األشخاص.  لجميع   االجتامعية 

 الدولية وغريها من وكاالت األمم املتحدة يف مجلس مؤسسات

التنسيق تعزيز  بهدف  تأسس حديثاً  الذي  االجتامعية   الحامية 

التي الحامية االجتامعية  لتدابري  املتحدة دعامً   بني وكاالت األمم 

الدول.  تقودها 

 الضامن االجتامعي يف دول الربيكس ) الربازيل،
) أفريقيا  الصني، وجنوب  الهند،   روسيا، 

الشمول يف اإليسا حول توسعة  التي أجرتها  البحوث   متخضت 

املستقبلية، البحوث  أما  رئيسية.  بريكس عن نرش دراسة   دول 

الرئيسية يف املجاالت  االبتكارات والتطورات يف  تقارن   فسوف 

واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  فيها نرش  مبا   خمس دول 

الخط عند  االجتامعي  الضامن  النطاق؛ وتحسني خدمات   الواسعة 

القطاع االجتامعي  الضامن  يغطّي  بحيث  الشمول  وتوسعة   األول؛ 

املغرتبني. والعاّمل  املنظّم،   الريفي، غري 

الخاص لحسابهم  يعملون  الذين   العاّمل 
بالضامن الخاص  لحسابهم  العاملني  لتغطية  الشمول   توسعة 

 االجتامعي عبارة عن أولوية للعديد من إدارات الضامن

دليل مخترص نرشته وهناك  السياسات.  وصانعي   االجتامعي 

الرئيسية أمام توسعة العوائق   اإليسا يف عام 2012 يعرّف 

والتدابري الخاص،  لحسابهم  العاملني  لتغطية  وتحسينه   الشمول 

توفري عىل  رئيسياً  تركيزاً  يركّز  إنه  أوضاعهم.   الخاصة مبعالجة 

املعتمدة عىل االجتامعية  التأمينات  أنظمة  من خالل   املنافع 

التي املسائل  تجعل  التي  املشرتكة  السامت  ويعرّف   االقتطاعات، 

االجتامعي. الضامن  إدارات  ملعظم  بالنسبة  مالمئة  الدليل   يغطيها 

املغرتبون العاّمل 
الضوء )أوروبا-آسيا(  أوراسيا  إقليم  املتزايدة يف  الهجرة   سلّطت 

بالضامن املغرتبني  العاّمل   عىل مسألة عدم كفاية شمول 

ناتجة الضامن االجتامعي تحديات  إدارات  تواجه   االجتامعي. كام 

 عن انتقال العامل من مكان إىل آخر مبا فيها القدرة عىل إدامة

التي االشرتاكات  وحامية  وتسجيل،  املغرتبني،  للعاّمل   التغطية 

العمل مع اإليسا  املغرتبون. وقد واصلت  العامل  بها   يساهم 

بهدف االجتامعية  والصناديق  التقاعد  لصناديق  الدولية   الجمعية 

الحامية لتوفري  إرشادية ذات إطار عمل مشرتك   تطوير وثيقة 

الضامن مؤسسات  مندويب  املغرتبني مبشاركة  للعاّمل   االجتامعية 

اإلقليم.  االجتامعي يف 

 توسعة الشمول بالضامن االجتامعي يف دول
 الربيكس ) الربازيل، روسيا، الهند، الصني، وجنوب

 أفريقيا (
 أنهت اإليسا دراسة مقارنة لتحليل التطورات يف دول

 بريكس الخمس. حيث تعترب هذه الدول من املحركات
 الجديدة لنمو االقتصاد العاملي ومن الالعبني الرئيسيني

 عىل صعيد الجيوبوليتيك، أصبحت معروفة جيداً
 بالتزاماتها الجوهرية بالحامية االجتامعية وتوسعة

 الشمول امللحوظة يف الضامن االجتامعي.

 من األمثلة عىل مبادرات الحامية االجتامعية املتميّزة
 مبادرة بولسا فاميليا- البوليصة العائلية وهي عبارة عن

 نظام تحويل نقدي مرشوط يتم تطبيقه يف الربازيل؛
 والنظام الوطني لضامن التشغيل يف املناطق الريفية

 ونظام التأمني الصحي للقطاع غري املنظّم يف الهند؛ و نهج
 الضامن االجتامعي املوّجه إىل الحقوق يف جنوب أفريقيا.

 لقد حققت الصني إنجازات هامة عىل صعيد توسعة
 الشمول بالضامن االجتامعي وبخاصة فيام يتعلق بالرعاية
 الصحية يف حني عمل االتحاد الرويس عىل تعزيز الحامية

 االجتامعية للعامل املغرتبني وأولئك العاملني يف القطاع
 غري املنظّم.

 راجع التقرير، وامللخصات التنفيذية، واملعلومات ذات
 الصلة:

www.issa.int/BRICS
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الضامن االجتامعي وعىل نحو متزايد عىل دمج أنظمة   تعمل 

دعم بهدف  وعملياتها  سياساتها  يف  والوقائية  االستباقية   الُنُهج 

االحتياجات وتوقّع  املقدمة  الخدمات  وكفاءة  فاعلية   وتقوية 

التعويض. إىل  الحاجة  من  والتخفيف   املستقبلية 

الوقاية فيها  مبا  االجتامعي  الضامن  االستباقية يف  التدابري   تهدف 

والحاجة االجتامعية  املخاطر  من  التخفيف  إىل  املبّكر   والتدخل 

تدعم هذه االجتامعي. حيث  الضامن  منافع  لتوفري  عنها   الناتجة 

العاملة يف سوق اليد  إعادة دمج  التشغيل وتيرّس عملية   التدابري 

يتطلب من االجتامعي  للضامن  املوّسع  الدور   العمل. هذا 

التي املخاطر  لتوقع  القدرات  بناء  االجتامعي  الضامن   مؤسسات 

الوثيقني سواء والتعاون  التنسيق  ويتطلب  تنشأ،  أن  املمكن   من 

السياسات أو مع مبادرات  الضامن االجتامعي  أنظمة   بني مختلف 

نطاقاً. األوسع   العامة 

وتحليالتها، بحوثها،  الفنية-  لجانها  عىل  باالعتامد  اإليسا-   ركّزت 

رئيسية: أربعة مجاالت  املتبادلة يف  الفضىل   واملامرسات 

والنشاط التشغيل   دعم 
والتطور االجتامعي  الضامن  لربامج  بالنسبة  هام   التشغيل 

للضامن بالنسبة  الكربى  األهمية  من  لذا،  واملجتمعي.   االقتصادي 

املال إدامة رأس  التشغيل من خالل  التشجيع عىل   االجتامعي 

 البرشي واالستثامر فيه ومن خالل تجّنب أو تأخري خروج

العاملة. القوة  من   الشخص 

الصحة  دعم 
الكرمية البرشي والحياة  املال   الصحة مكّون رئييس ضمن رأس 

 للفرد، كام أنها عامل هام يف إدارة وضبط نفقات الضامن

املتكاملة الوقائية  الُنُهج  واعتامد  الصحة،  دعم   االجتامعي. 

الصحيّة ما هي إال تدابري الرعاية   والتوسع يف تعريق أنظمة 

املنافع. مختلف  إىل  الحاجة  من  للتخفيف   رئيسية 

واملسؤولية التمكني   دعم 
الضامن االجتامعي وما أنظمة  الذي تؤديه  التقليدي  الدور   كان 

 زالت تؤديه حامية األفراد يف حال أحداث معيّنة تم تعريفها.

 من األمور التي تكّمل هذا الوضع، املامرسات األخرية التي عززت

 الُنُهج يف الضامن االجتامعي والتي تعزز حرية االختيار لدى

واستقالليتهم. ومتكينهم،   املواطنني، 

االستدامة  دعم 
العامة السياسات  يف  دامئاً  تتكرر  التي  املقلقة  النقاط   من 

لقد أصبح هذا من الضامن االجتامعي.  املالية لربامج   االستدامة 

االجتامعي؛ الضامن  بالنسبة ألنظمة  تحديداً  الصلة  ذات   األمور 

وأنظمة والوفاة،  والعجز  الشيخوخة،  تشمل  النقاط   وهذه 

الصحي.  التأمني 

الُنُهج االستباقية والوقائية 
يف الضامن االجتامعي

تدعم اإليسا السياسات التي تتوقع املخاطر وتخفف من 
الحاجة إىل التعويض
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البوابة اإللكرتونية 
الجديدة لإليسا

سيتم والتي  لإليسا  الجديدة  اإللكرتونية  البوابة  تعمل   سوف 

 إطالقها يف أواخر عام 2013 عىل تيسري الحصول عىل قاعدة

البوابة معلومات شاملة، توفر هذه  اإليسا.  لدى  املتفرّدة   املعرفة 

الضامن االجتامعي يف  وأخبار، وبيانات، وتحليالت حول تطورات 

التميّز لدى اإليسا وغريه الدخول إىل مركز  العامل.  أنحاء   مختلف 

اإليسا. أعضاء  مقيّد ومقترص عىل  الرئيسية  املصادر  www.issa.int من 

املنشورات واملصادر

 املجلة الدولية للتأمينات االجتامعية
 نرشت املجلة الدولية للتأمينات االجتامعية ألول مرة عام 1948، وتُعترب املجلة الفصلية الرئيسية املنشورة يف العامل يف مجال

 الضامن االجتامعي. تقدم املقاالت التي يكتبها خرباء الضامن االجتامعي الرواد مقارنات دولية ونقاشات معّمقة لألسئلة

 املتعلقة مبختلف املواضيع مبا فيها إصدار خاص حول الوقاية يف الضامن االجتامعي، ودراسات تحليلية مقارنة لسياسات

 الضامن االجتامعي وأنظمته يف مختلف الدول.
 متاحة لالشرتاك. بدءاً من عام 2014 باللغة اإلنجليزية فقط

www.issa.int/review

إضاءات عىل السياسات االجتامعية
  متثل منشورات السياسات املنتظمة الصادرة عن اإليسا تحليالً مخترصاً للقضايا الرئيسية والتطورات الهامة يف عامل الضامن

 االجتامعي، وتغطّي مجموعة من املوضوعات ضمن منوذج سهل االستخدام.

 متاحة بالعربية، والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية، والروسية، واإلسبانية

www.issa.int/SPH

النرشة اإللكرتونية “مرصد الضامن االجتامعي”
 تركز النرشة اإللكرتونية الفصلية التي تصدرها اإليسا بعنوان “مرصد الضامن االجتامعي”عىل التطورات التي يشهدها الضامن

 االجتامعي حول العامل. تشمل النرشة بحوثاً ومسائل سياسات رئيسية يف الضامن االجتامعي، وملخصاً لإلصالحات الهامة،

 ومجموعة مختارة من املنشورات الحديثة الجديرة باالهتامم حول الضامن االجتامعي وملحة عامة عن أخبار اإليسا

 وفعالياتها الرئيسية.

 متاحة باإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية، واإلسبانية

www.issa.int/observer

مصادر معرفة الضامن االجتامعي لدى اإليسا 

www.issa.int

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading international  
organization bringing together national social security administrations and agencies. 
The ISSA provides information, research, expert advice and platforms for members to  
build and promote dynamic social security systems and policy worldwide.
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 �إ�ضاءة على

�ل�ضيا�ضة �الجتماعية

www.issa.int�إ�ضاءة على�ل�ضيا�ضة �الجتماعية

 اآ�سيا والبا�سيفيكي: تلبية االحتياجات املعّقدة 

ر دد ومباِدِ من خالل �سمان اجتماعي مجُ

متتاز نظم ال�صمان االجتماعي يف خمتلف اأنحاء اآ�صيا والبا�صيفيكي بقدراتها على و�صع واإجناز التدابري اخلا�صة بكل حالة من احلاالت والتي 

ف مع بيئة العمل املتغرية من خالل ا�صت�رشافها للم�صتقبل. من منظور 
ّ
تخفف من املخاطر اإذ اأنها قد اأ�صبحت جاهزة وقادرة على التكي

اإيجابي، ثمة نظرة واثقة نحو هذا امل�صتقبل ت�صتوحى من خالل الدليل الذي وّفرته اجلمعية الدولية لل�صمان االجتماعي )االإي�صا( على 

الغالب  ت�صتهدف يف  التي  ال�صمول  فتو�صعة  االإقليم.  االجتماعي يف  ال�صمان  نظم  �صهدتها خمتلف  التي  االأخرية  التطورات واالجتاهات 

الفئات االأكرث �صعفًا اأمام االأخطار اآخذة بالتحول اإىل حقيقة على اأر�ض الواقع؛ هناك �صعي متزايد للمبادرة بجهود التدخل املبكر للوقاية 

من االأحداث املحبطة وا�صتيعاب اآثارها مبا فيها الكوارث الطبيعية. هذا مع العلم اأن التحديات اجلديدة الناجمة عن التعقيدات املتفاقمة 

اإبداعًا  اأكرث  لتكون  اال�صتدامة  حدود  تتجاوز  ا�صتجابات  تتطلب  والبيئي  والدميوغرايف،  االجتماعي،  بالتغري  املحيطة  واالإ�صتفهامات 

وابتكاراً. كما تخل�ض هذه االإ�صاءة اىل اأن التو�صع يف اعتماد اأحدث اأ�صاليب االإدارة وتطبيقها لدى اإدارات ال�صمان االجتماعي ما هو اإال 

خطوة اأخرى رئي�صية نحو التو�صع يف اإدخال احليوية على نظم ال�صمان االجتماعي عرب االإقليم.

هان�ض - هور�صت كونكول�صكي - االأمني العام للجمعية الدولية لل�صمان االجتماعي )االإي�صا(

هذه الإ�ضاءة 

�آ�سيا  - يف  �الجتماعي  �ل�سمان  �أن  على  ت�ؤكد 

لتغطية  �ل�سم�ل  ت��سعة  على  قادر  و�لبا�سيفيكي 

�لفئات �مل�ست�سعفة

تدعم بر�مج �ل�سمان �الجتماعي يف �الإقليم من  -

و�ال�ست�رش�فية ملعاجلة  �ملبكرة  �لتدخالت  خالل 

�لتحديات �جلديدة وتلبية �ملطالب �ملعّقدة

نظم  - فيها  تت�سدى  �لتي  �لطريقة  عن  تك�سف 

�ل�سمان �الجتماعي ملجم�عة و��سعة �لنطاق من 

�ل�سدمات، و�الأزمات، و�لك��رث �لطبيعية.

تك�سف عن كيفية حت�سني �خلدمات �لتي تقدمها  -

�إد�ر�ت �ل�سمان �الجتماعي يف �الإقليم من خالل 

و�أ�ساليب  و�الت�ساالت  �ملعل�مات  تكن�ل�جيا 

�الإد�رة �حلديثة.
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اأهمية التدخالت املبكرة واال�ست�سرافية

هناك املزيد من الرباهني على اأن نظم ال�صمان االجتماعي الُقطرية يف اآ�صيا 

والبا�صيفيكي اآخذة باعتماد مواقف اأكرث قدرة على توّقع املخاطر والقالقل. 

اآ�صيا  التي ت�صمنها تقرير جديد �صادر عن االإي�صا بعنوان:  النتيجة  هذه هي 

املعقدة من خالل �صمان اجتماعي ُمدد  تلبية االحتياجات  والبا�صيفيكي: 

ومبادر. كما يوؤكد التقرير على اأن هذا التحول يف اأو�ضاط اإدارات ال�ضمان 

االجتماعي على اختالفها ناجم يف جزء كبري منه عن احلاجة اإىل معاجلة ثالثة 

حتّديات �صياقية.

ت�سرذم �سوق العمل

اإىل  العوملة  �صياق  يف  االقت�صادات  ت�صهده  الذي  ال�رشيع  التحول  اأّدى  لقد 

وترية  وارتفاع  العمل،  عقود  فرتات  وق�رش  العمل،  �صوق  املرونة يف  زيادة 

ISSA_SPH_25_A.indd   1 29.10.12   16:27
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 التطورات واالتجاهات يف الضامن االجتامعي
 تعرّف التقارير اإلقليمية يف هذه السلسلة، وتجمع، وتحلل التطورات واالتجاهات األخرية األكرث أهمية يف الضامن االجتامعي يف أفريقيا، وآسيا، والباسيفيك،

 وأوروبا، واألمريكيتني. كام تعرّف التحديات الرئيسية التي تواجه الضامن االجتامعي يف كل إقليم باالعتامد عىل بيانات موسعة وأمثلة ملموسة تقوم بجمعها

 األمانة العامة لإليسا.

متاحة باإلنجليزية. وتختلف النسخ باللغات األخرى وفقاً لإلقليم

www.issa.int/DT

برامج الضامن االجتامعي حول العامل
 تنرش النتائج املجّمعة يف هذه السلسلة والتي تشتمل عىل مجلدات حول آسيا والباسيفيك، وأفريقيا، واألمريكيتني، وأوروبا

 كل ستة أشهر عىل مدى سنتني. يقّدم كل مجلّد ملحة عامة حول خصائص برامج الضامن االجتامعي يف اإلقليم املعني. يعترب

 منشور برامج الضامن االجتامعي حول العامل منتجاً للجهود التعاونية بني إدارة الضامن االجتامعي يف الواليات املتحدة

األمريكية والجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا(.

متاحة باللغة اإلنجليزية

www.issa.int/SSPTW

توسعة الشمول بالضامن االجتامعي يف دول بريكس
 )الربازيل، روسيا، الهند، الصني، وجنوب أفريقيا(:

دراسة مقارنة
 تشتمل الدراسة املقارنة التي أجرتها اإليسا حول توسعة الشمول بالضامن االجتامعي يف دول بريكس عىل تحليل للتطورات

 امللحوظة التي شهدتها الحامية االجتامعية يف دول بريكس الخمس.

متاحة باإلنجليزية. ملخص تنفيذي باللغات الصينية، اإلنجليزية، الفرنسية، األملانية، الربتغالية، الروسية، واإلسبانية

www.issa.int/BRICS

احتساب العائد عىل الوقاية عاملياً للرشكات
 تشتمل الدراسة العاملية حول احتساب العائد عىل الوقاية عاملياً عىل تحليل للتكاليف واملنافع املتأتية من االستثامر يف

 الصحة والسالمة املهنية بالنسبة للرشكات يف 91 دولة.

www.issa.int/ROP

املزيد من املنشورات يف:

 www.issa.int/resources

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Asia and the Pacific, 2012

Social security coverage 
extension in the BRICS
A comparative study on the extension of 
coverage in Brazil, the Russian Federation, 
India, China and South Africa

www.issa.int/BRICS

Calculating the international return 
on prevention for companies:
Costs and benefits of investments
in occupational safety and health

The Americas:
Improving coverage and reducing 
inequality through the innovative 
transformation of social security

DEVELOPMENTS & TRENDS  DEVELOPMENTS & TRENDS

The Americas:
Improving coverage and reducing inequality through 
the innovative transformation of social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.

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

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issacomm@ilo.org | www.issa.int©
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Europe:
Enhancing the sustainability 
of comprehensive 
social security systems

DEVELOPMENTS & TRENDS  DEVELOPMENTS & TRENDS

Europe: Enhancing the sustainability 
of comprehensive social security systems

Europe: Enhancing the sustainability of comprehensive social security 
systems identifi es, synthesizes and interprets the most important recent 
developments and trends in social security in Europe. A key fi nding  is 
that social security administrations in the region remain dynamic and 
are capable of delivering positive and effective responses to the complex 
challenges confronting them.

This is the last in a four-volume set of Developments and Trends regional 
reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional Social 
Security Forums during the triennium 2011–2013. In combination with 
reports on Africa, the Americas and Asia and the Pacifi c, the regional 
format of this series supports endeavours to better document, understand 
and learn from the key challenges facing ISSA member organizations in 
the different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 125 organizations in Europe.

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

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issacomm@ilo.org | www.issa.int©
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Asia and the Pacific:
Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs

Asia and the Pacific:  
Addressing complex needs through innovative 
and proactive social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.

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

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issacomm@ilo.org | www.issa.int©
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Africa: 
A new balance 
for social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs

Africa: A new balance for social security

Africa: A new balance for social security identifies, synthesizes and 
interprets the most important recent developments and trends in Africa 
in social security. A key observation is that extending effective coverage 
for essential cash benefits and health care remains the continent’s major 
social security priority and greatest social policy challenge – but rapid 
extension is possible.

This is the first in a four-volume set of Development and Trends regional 
reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional Social 
Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on the Americas, Asia and the Pacific and Europe, the 
regional format of this series supports endeavours to better document, 
understand and learn from the key challenges facing ISSA member 
organizations in the different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 330 member organizations in 
over 150 countries, including 81 organizations in Africa.

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

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issacom@ilo.org | www.issa.int©

 IS
SA

 2
01

1.
 P

ho
to

s :
 iS

to
ck

Ph
ot

os
; M

ed
ia

Cl
ub

So
ut

hA
fr

ic
a 

IS
BN

 9
78

-9
2-

84
3-

11
97

-1

D
ev

elo
pm

en
ts &

 tr
en

D
s

a
fr

ica
: A

 N
Ew

 B
A

lA
N

CE Fo
R So

CIA
l SECu

RITy
issa

[ 19 ]

ي
سنو

[ ISSA ·التقرير ال
[ 2012 -2013 ·



ISSA
 ; iStockphoto: 2013.صور

ISSA ال
©

ISBN 978-92-843-6183-0

ISSA General Secretariat

4 route des Morillons 
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

للمعلومات حول االنضامم إىل اإليسا:
www.issa.int/join

www.issa.int/youtube

www.issa.int/flickr

www.issa.int/twitter




