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 ملحة عامة عن الجمعية الدولية
للضامن االجتامعي

 الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( هي املنظمة العاملية الرائدة عىل صعيد العامل التي تجمع بني إدارات ووکاالت
 الضامن االجتامعي الوطنية. ترّوج اإليسا لنظام الضامن االجتامعي الحيوي کونه البعد االجتامعي يف عامل تقوده العوملة

 من خالل دعم التميّز يف إدارة أنظمة الضامن االجتامعي. توفرااإليسا ألعضائها املعلومات، ومشورة الخرباء، ومعايري
 الضامن االجتامعي، واإلرشادات العملية، وفرص القياس املقارن، واملامرسات الجيدة، وامللتقيات لألعضاء لبناء نظم

الضامن االجتامعي الحيوية والرتويج لها يف مختلف أنحاء العامل.

الجمعية التي تأسست يف 1927 تتخذ من مبنى منظمة العمل الدولية يف جنيف مقرّاً رئيسياً لها.

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي: حقائق وأرقام
جميع هذه األرقام خاصة بالعام 2011 ، ما مل يذکر خالفاً لذلك

335هيئة من
دولة أعضاء يف الجمعية الدولية 

157للضامن االجتامعي )أيار 2012(

عدد مرات تحميل مقاالت مجلة 

التأمينات االجتامعية الدولية

44,576

 مامرسة جيدة يف مجال الضامن

 االجتامعي مدرجة يف قاعدة بيانات

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

172

1,250

1,142
عدد املشارکني يف أنشطة الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )أبريل/نيسان 2012(

مشاهدة صفحات من املوقع اإللكرتوين 1,082,186

للجمعية الدولية للضامن االجتامعي

 مواد إخبارية منشورة يف املرصد

 اإلعالمي للضامن االجتامعي التابع

للجمعية الدولية للضامن االجتامعي
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 سيعقد املنتدى العاملي للضامن االجتامعي واجتامع
الهيئة العامة الحادي والثالثني للجمعية يف

 الدوحة- قطر يف الفرتة 10 إىل 15 نوفمرب/ترشين
 الثاين 2013. سيوفر هذا املنتدى فرصة حرصية
 للتشارك يف املعرفة، وعرض التوجيهات الجديدة

 واألدوات العملية، ومناقشة االسرتاتيجيات
 االبتكارية للتميّز يف إدارة نظم الضامن االجتامعي.

 سيعقد هذا املنتدى بضيافة کرمية من الهيئة
العامة للتقاعد والتأمينات االجتامعية يف قطر.

ملزيد من املعلومات:

www.issa.int/wssf2013

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

 الحاكمية
تتكون الهيئات االترشيعية للجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( من الجمعية العمومية، واملجلس، واملكتب التنفيذي، ولجنة املراقبة.

املسؤولون يف الجمعية الدولية للضامن االجتامعي
الرئيس : إيرول فرانك ستوفيه )هولندا(

نائب الرئيس : سليامن س. الحميّد )اململكة العربية السعودية(

أمني الصندوق : فيليب کونُس )سويرسا(

األمني العام : هانس هورست کونكولفسيك )الدمنارك(

الجمعية العمومية
(الهيئة الترشيعية العليا)

املجلس 
(الهيئة االنتخابية) 
املكتب  التنفيذي
 (الهيئة االدارية)  

لجنة املراقبة

 األمانة العامة 

مكتب األمني العام  الهياكل اإلقليمية 

 مرصد الضامن 
االجتامعي

 ترويج الضامن 
االجتامعي املوارد و الخدمات 

اللجان الفنية 
اللجنة الخاصة بالوقاية 
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مراجعة شاملة للسنة
 تعززت قدرات الجمعية الدولية للضامن االجتامعي ووصولها امليداين للرتويج للضامن

 االجتامعي وتطويره يف مختلف أنحاء العامل بشكل ملحوظ خالل السنة املاضية، وبخاصة
 نتيجة ملبادرتني حاسمتني ستؤديان إىل تعزيز دور الجمعية بشكل أكرب باإلضافة إىل رسم

 اتجاهاتها املستقبلية كونها املنظمة الدولية الرائدة عاملياً التي تجمع إدارات ووكاالت الضامن
 االجتامعي.

حظي التزام الجمعية الدولية للضامن االجتامعية بدعم التميّز 
وتغذيته يف إدارة الضامن االجتامعي بزخم جديد بفضل القرار 

املتخذ إلنتاج سلسلة من األدوات واإلرشادات العملية. وقد عملت 
أمانة )سكرتارية( الجمعية عىل إرسائ األساس الالزم ملرکز التميّز يف 
إدارة نظم الضامن االجتامعي بناء عىل توجيهات الحاکمية الرشيدة 

املقدمة إىل منتدى الضامن االجتامعي يف العام 2010.

سيشتمل مرکز التميّز عىل سلسلة من معايري االحرتاف الدولية يف 
إدارة نظم الضامن االجتامعي، وأدوات التقييم الذايت، واملامرسات 

الجيدة، وفرص القياس املقارن باإلضافة إىل عنرص تكريم املؤسسات 
التي تصل إىل مستوى عال من األداء.

إننا عىل قناعة بأن هذه املبادرة تحمل اإلمكانات الالزمة لدعم 
خدمات الضامن االجتامعي ونهوضها بشكل کبري باإلضافة إىل 

القيمة املضافة التي توفرها الجمعية ألعضائها يف السنوات القادمة 
مبا يتامىش مع الهدف االسرتاتيجي لتيسري عملية بناء القدرات لدى 

 أعضاء الجمعية يف مختلف أقطار العامل.
ثانياً، عقب إطالق اسرتاتيجية الجمعية الدولية للضامن االجتامعي 

حول توسعة الشمول، ساهمت الجمعية مساهمة حيوية يف 
مناقشة الحامية االجتامعية خالل مؤمتر العمل الدويل املائة يف العام 

2011 والذي حرضه مندوبو الدول املائة والثالثة والثامنني )183( 
االعضاء يف منظمة العمل الدولية. وکان من مثار هذا املؤمتر التوقيع 
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أيرول فرانك استوفيه

 رئيس الجمعية الدولية للضامن
االجتامعي )اإليسا(

هانس هورست کونكولفسيك

 األمني العام للجمعية الدولية
للضامن االجتامعي )اإليسا(

عىل مذکرة التفاهم بني الجمعية الدولية للضامن االجتامعي 
ومنظمة العمل الدولية، وهي األوىل من نوعها عىل مدى الخمسة 

ومثانني عاماً التي هي عمر الرشاکة بني الجمعية واملنظمة. تقّر هذه 
االتفاقية التاريخية املواد التكميلية وإمكانات تعزيز التنسيق بني 

قدرات الجمعية الدولية للضامن االجتامعي ومنظمة العمل الدولية 
وبخاصة بالنسبة لتوسعة الشمول، وتلزم الجمعية واملنظمة بالسعي 

إىل تعاون برامجي واسرتاتيجي وثيق.

عملت الجمعية مرة أخرى عىل تقديم مجموعة واسعة من الفرص 
الحرصية لألعضاء لتبادل الخربات حول املسائل ذات األولية وذلك 

بهدف توفري قيمة عالية املستوى لهؤالء األعضاء.

امتازت السنة )موضوع هذا التقرير( بسلسلة من األحداث 
واألنشطة الرئيسية استجابة إىل احتياجات األعضاء وأولوياتهم 

وبخاصة املؤمتر الدويل حول السالمة والصحة املهنية، و املنتدى 
اإلقليمي للضامن االجتامعي الخاص بأفريقيا حيث يشتمل هذا 
التقرير السنوي عىل ملخص لهام. باإلضافة إىل ذلك، ومن خالل 

تعزيز استخدام األدوات العملية املتوافرة من خالل اإلنرتنت 

بدأت االستعدادات والتحضريات للمنتدى العاملي للضامن 
االجتامعي الذي سيعقد يف قطر يف العام 2013 . سيتوج هذا 

املنتدى برنامج الجمعية الدولية للضامن االجتامعي الذي لثالث 
سنوات وسيكون مبثابة منّصة مرموقة لتبادل اآلراء والنقاشات فيام 

 بني قادة الضامن االجتامعي من حول العامل.
نود أن نغتنم هذه املناسبة لنتقدم بالشكر إىل العديد من 

املؤسسات األعضاء التي غمرتنا بكرم استضافتها لألنشطة واملكاتب 
اإلقليمية خالل السنة املاضية. فهذا الدعم وااللتزام من جانب 

األعضاء يف الجمعية الدولية للضامن االجتامعي لهو تأکيد آخر عىل 
قّوة جمعيتنا وحيويتها. نعرب عن أمتناننا أيضاً إىل موظفي الجمعية 
سواء کانوا يف أمانتها أو يف األقاليم ملا يبذلونه من جهود جبّارة وما 

يحققونه من إنجازات متميّزة.

والتغطية اإلعالمية لألنشطة الرئيسية، استطاعت الجمعية أن تضع 
معرفتها وخدماتها يف متناول أيدي أعضائها حيثام وجدوا يف مختلف 

األقاليم.
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 التميز يف إدارة الضامن
االجتامعي

 يشكل األداء اإلداري والعميل األمثل هدفاً أساسياً من أهداف برامج إدارة نظم الضامن
االجتامعي

 تسعى اإليسا إىل مساعدة أعضائها يف تحقيق تقّدم يف التقّدم نحو
 التميّز اإلداري من خالل تزويدهم باملنتجات والخدمات املالمئة

ذات الجودة العالية.
 يتمثل أحد العنارص التي يقوم عليها برنامج الجمعية الدولية
  للضامن االجتامعي يف إعداد األدوات العملية ملدراء الضامن

 االجتامعي وإدارييه. عقب إطالق التوجيهات الخاصة بالحاکمية
 الرشيدة ملؤسسات الضامن االجتامعي يف العام 2010 ، واصلت
 أمانة الجمعية إعطاء األولوية لتطوير وبلورة التوجيهات الالزمة

 للمجاالت الرئيسية األخرى ضمن إدارة الضامن االجتامعي. تهدف

 هذه التوجيهات إىل تزويد مؤسسات الضامن االجتامعي باملعايري
 االحرتافية، وأدوات التقييم الذايت، وحلول املامرسات الجيدة

 باإلضافة إىل کونها جزءاً من اسرتاتيجية اإليسا الرامية إىل تطوير
قدرات مؤسسات الضامن االجتامعي.

 ستغطي التوجيهات التي تعمل اإليسا عىل إعدادها حالياً عىل
 مجموعة من املجاالت مبا فيها استثامر أموال الضامن االجتامعي،

 وجودة الخدمة، وتوظيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف
 الضامن االجتامعي، واالمتثال وتحصيل املساهامت، والوقاية

والعودة إىل العمل.

 هذا الباروميرت عبارة عن أداة
 فريدة من نوعها متوفرة من خالل

 اإلنرتنت ومتّكن مدراء الضامن
 االجتامعي من مقارنة األداء اإلداري

 ملؤسساتهم مع املعدالت العاملية،
 واملامرسات الفضىل بناء عىل

مؤرشات األداء الرئيسية.

 سوف تساعد املعلومات املستخلصة من أداة القياس املقارن
 املؤسسات عىل تقييم وضعها الحايل باإلضافة إىل تعريف

 اسرتاتيجيات تعزيز األداء مع الرتکيز عىل ضامن االعرتاف باألداء
عىل املستوى الوطني.

إرشادات إلدارة الضامن االجتامعي

الباروميرت الدويل ملؤسسات الضامن االجتامعي

ISSA Good Governance Guidelines for Social Security 

Institutions:

www.issa.int/goodgovernance
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 ترويج الضامن االجتامعي عىل
املستوى العاملي

عملت اإليسا عىل الخروج بصيغة نهائية لرشاکة اسرتاتيجية مع منظمة العمل الدولية.

 الدورة املائة ملؤمتر العمل الدويل يف جنيف يف حزيران من العام
2011 ؛ ورفعت من مستوى اسرتاتيجية اإليسا الرامية

إىل توسعة الشمول.

 کان من مثار هذه النقاشات خالل مؤمتر العمل الدويل أن متكّنت
اإليسا من الخروج بصيغة نهائية لالتفاقية مع منظمة

 العمل الدولية بهدف تعزيز التعاون يف مجال الضامن االجتامعي.
تبنّي هذه االتفاقية إمكانية دعم وتعزيز تنسيق القدرات

 بني منظمة العمل الدولية واإليسا، کام تلزمهام بالتعاون بشكل أکرب
يف الربامج واالسرتاتيجيات التي تحكم عدداً من

 مجاالت عملها الرئيسية. ويجدر بالذکر أن هذه هي االتفاقية األوىل
من نوعها التي تتعلق بالرشاکة يف الربامج منذ تأسيس

اإليسا تحت رعاية منظمة العمل الدولية قبل 85 عاماً مضت.

 عززت اإليسا أيضاً تعاونها ورشاکاتها االسرتاتيجية مع عدد من
املنظامت األخرى عىل املستويني اإلقليمي والعاملي

 بهدف التشجيع عىل مؤازرة املنظامت لبعضها البعض وتبادل
الخربات يف هذا املجال.

 املهمة الرئيسية التي أنشئت من أجلها اإليسا هو الرتويج لتطوير
الضامن االجتامعي يف مختلف أنحاء العامل ما يدعوها

  إىل بذل کل الجهود لدعم وإدامة الضامن االجتامعي عاملياً. وقد
ساهمت اإليسا مساهمة نشطة يف النقاشات حول توسعة

املتحدة املعروفة ب» أرضيةالشمول من خالل مبادرة األمم
 الحامية االجتامعية »Social Protection Floor خالل
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 ثقافة عاملية ترݢّز عىل
الوقاية

 أکد املؤمتر الدويل حول السالمة والصحة املهنية عىل دور الضامن
االجتامعي يف ضامن السالمة والصحة املهنية

  شارکت اإليسا يف تنظيم املؤمتر التاسع عرش حول السالمة والصحة
 املهنية يف إسطنبول، ترکيا يف الفرتة بني 11-15 أيلول 2011 والذي

شهد أکرب حشد لخرباء الصحة والسالمة عىل مدى تاريخه کله.

 حدد املشارکون يف املؤمتر االتجاهات والعوامل التي تؤثر عىل
 السالمة والصحة يف مكان العمل مبا فيها أثر األزمة االقتصادية،

 واملخاطر املحتملة للتقنيات الجديدة مثل تكنولوجيا النانو
 )التكنولوجيا الدقيقة(، والتغري املناخي، وآثار العوملة باإلضافة إىل
 الهجرة املتزايدة وتنامي قطاع االقتصاد غري املنظم )غري الرسمي(.
 وقد خلص املشارکون إىل أنه، ومن أجل معالجة تحديات السالمة

 والصحة اآلخذة بالتعقيد أکرث فأکرث، ال بّد من وجود نهج أکرث
 تكاملية وشمولية للوقاية، وإدخال سياسات الوقاية من املخاطر،

والرتويج للسياسات الصحية، والعودة إىل العمل.

 أنهت الوفود املجتمعة أعاملها يف املؤمتر بدعوة إىل أن يكون العمل
 الكريم عمالً آمناً باإلضافة إىل مناشدتها تجديد االلتزام ببناء وإدامة

ثقافة الوقاية عاملياً.
 عرضت اإليسا خالل املؤمتر نتائج الدراسة حول العائد عىل الوقاية

 والتي تقيس التكاليف االقتصادية للسالمة والصحة واملهنية
 ومنافع االستثامر فيها. قارنت الدراسة البيانات املتعلقة بالتدخالت

واشتملت عىل تحليل للمامرسات املتبعة يف
 300 رشکة من 15 بلدا؛ بيّنت النتائج أن العائد عىل االستثامرات
 يف الوقاية قد يكون قوياً ويصل إىل 2.2:1 أو حتى أعىل بالنسبة

 للتدخالت املبارشة. عىل سبيل املثال، االستثامر يف الفحوص الطبية
الوقائية والتدريب عىل أسس السالمة

ومامرساتها. ستنرش اإليسا التقرير النهايئ حول الدراسة يف 2012 .

 من األنشطة البارزة التي للمؤمتر کان املهرجان العاملي لألفالم
والوسائط املتعددة والذي عرض 232 عمالً من 30 بلداً.

 ويف الحفل الختامي للمؤمتر، قامت لجنة التحكيم الدولية مبنح
الجوائز األوىل ألفالم من الربازيل، وسويرسا، واململكة

 املتحدة. أما يف قطاع الوسائط املتعددة، فقد منحت الجائزة األوىل
إىل عمل من إنتاج السويد.

 نظّم املؤمتر الدويل باالشرتاك بني اإليسا ومنظمة العمل الدولية
واستضافته وزارة العمل والضامن االجتامعي يف ترکيا.

املهرجان العاملي الثامن 
لألفالم والوسائط املتعددة

شاهد األفالم الفائزة :

www.issa.int/8thIFMF

 ميكن االطالع عىل الوثائق، وأفالم الفيديو، والصور من خالل املوقع
اإللكرتوين:

www.issa.int/worldcongress2011
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    األمانة العامة

     مكتب ارتباط/شبكة العمل

   نقطة االتصال

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 صندوق تأمني املوظفني

کواال ملبور، ماليزيا

نقطة االتصال لألعضاء من الصني
 بضيافة إدارة التأمينات االجتامعية التابعة لوزارة املوارد البرشية والضامن

االجتامعي
بكني، الصني

 اإليسا حول
العامل

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

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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املنظامت األعضاء يف اإليسا )أيار، 2012(

أوروبا
شبكة اإليسا األوروبية

اللجنة التوجيهية برئاسة مؤسسة التأمينات االجتامعية
وارسو، بولندا

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

 باكو، أذربيجان

املجموعاألعضاء املشاركوناألعضاء املؤازرون

751085أفريقيا

441357األمريكيتان

471764آسيا- الباسيفيك

10128129أوروبا

26768335املجموع
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 حان الوقت للضامن
االجتامعي يف أفريقيا

 سلّط املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي يف أفريقيا الضوء عىل مساهمة الحامية
االجتامعية يف التنمية املستدامة يف املنطقة

 أصبحت الحكومات األفريقية أكرث إقباالً عىل اعتامد الحامية
 االجتامعية وسيلة ملكافحة الفقر وعدم املساواة والتشجيع عىل

 الصحة العامة والحياة الكرمية ملواطنيها. كانت املساهمة األساسية
 للضامن االجتامعي يف التنيمة االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة
 هي محور املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي يف أفريقيا والذي

عقد يف آروشا- جمهورية تنزانيا املتحدة يف الفرتة 5 إىل 7 ديسمرب/
كانون األول 2011.

 ضّم املنتدى حوايل 250 مشاركاً عىل مستوى الوزراء، واملدراء
 التنفيذيني، وكبار املدراء يف مؤسسات الضامن االجتامعي من 35

 دولة أفريقية عملوا عىل تحليل التطورات يف توسعة الشمول،
 وكفاية املزايا واالبتكار يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 ففي حني أن برامج الضامن االجتامعي تتواجد يف جميع الدول
 األفريقية تقريباً، والعديد منها يعمل عىل توسعة الشمول، إال أن

 العديد من املواطنني مل يحصلوا عىل الحامية االجتامعية بعد.

 يف تقرير تم اإلعالن عنه خالل املنتدى بعنوان: أفريقيا، رصيد
 جديد للضامن االجتامعي، قدمت اإليسا تحليالً لبعض التطورات

 واالتجاهات األخرية يف الضامن االجتامعي يف القارة األفريقية. يشري
 التقرير إىل أمثلة ومامرسات جيدة ضمن برامج الضامن االجتامعي

 التي نجحت يف توسعة الشمول ليغطّي العامل الذين مل تتوفر
 لهم الحامية من قبل، األشخاص يف سن الشيخوخة، والعائالت.

 أقّر املشاركون يف املنتدى أن مؤسسات الضامن االجتامعي تواجه
 عقبات مستمرة تعرتض سبيل نجاحها يف توسعة الشمول وبخاصة

 عندما يتعلق األمر بشمول القطاع غري املنظّم وسكان املناطق
 الريفية.

 ناشد املشاركون يف املنتدى مؤسسات الضامن االجتامعي ودعوها
 إىل زياة التعاون والرشاكات لالنتقال إىل ما هو أبعد من مجرد املهام

 التقليدية بحيث تتمكن من املساهمة بتوسعة الشمول، والرتكيز
بشكل أكرب عىل النهج الوقائية وكفاية املزايا.

الوثائق، أفالم الفيديو، والصور:

www.issa.int/rssf-africa11
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 منح جائزة اإليسا للمامرسات
الجيدة يف أفريقيا

 تسلّم الصندوق الوطني للتأمني الصحي يف جمهورية تنزانيا املتحدة
 أثناء املنتدى جائزة اإليسا للامرسات الجيدة يف أفريقيا مكافأة له

 عىل نهجه االسرتاتيجي لتحسني حزمة املزايا الطبية ومرافق الرعاية
 الصحية والتي متخضت عن إتاحة الخدمات الطبية عىل نطاق أوسع

 وزيادة عدد السكان الذين يشملهم التأمني الصحي يف البلد.

 كام قامت لجنة التحكيم الدولية التي اختارت العمل الفائز مبنح
 ثالث شهادات تكريم أبرزت بشكل خاص املامرسات الجيدة يف
 الضامن االجتامعي يف الكامريون، والكيب فريد )الرأس األخرض(،
 وراوندا. كام منحت اللجنة شهادات تكريم لعدد من مبادرات

الضامن االجتامعي األخرى يف مختلف أنحاء املنطقة.

 املامرسات الجيدة لإليسا يف قاعدة البيانات الخاصة بالضامن
االجتامعي:

www.issa.int/goodpractices
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 ضامن استدامة نظم الضامن
االجتامعي

 يجب عىل مؤسسات الضامن االجتامعي ابتكار الوسائل الالزمة لضامن
االستدامة عىل املدى الطويل

 التغيريات الدميوغرافية، وغياب االستقرار االقتصادي، واملطالب
 االجتامعية کلها تفرض ضغوطات عىل استدامة العديد من برامج

  التقاعد وصناديف الضامن االجتامعي، والنهج االبتكارية املباِدرة
 التي تعتمدها بعض الربامج، کانت جميعها محور النقاشات التي

 دارت خالل التجّمع العاملي للمدراء والخرباء يف أبو ظبي يف آذار
.2012

 ملعرفة املزيد:

www.issa.int/abudhabi2012

 قام املتحدثون واملشارکون يف لجان الخرباء خالل التجّمع مبراجعة
 وتحليل الطريقة التي تعالج فيها مؤسسات الضامن االجتامعي

 تحديات االستدامة مبا فيها سياسات ومامرسات االستثامر وإدارة
املخاطر باإلضافة إىل برامج التقاعد املرنة.

 تدير صناديق الضامن االجتامعي يف مختلف أنحاء العامل محافظ
 استثامرية رئيسية، وقد اشتمل برنامج الندوة عىل مراجعة ملجموعة

 اإلرشادات الجديدة الصادرة عن اإليسا فيام يتعلق باالستثامر
 والتي صممت لتحديد املبادئ العامة الستثامرات صناديق الضامن

 االجتامعي. کام اشتمل الربنامج عىل تبادل الخربات للمساعدة
 يف طرح وتطبيق النهج املرنة للتقاعد، وإدارة األصول والخصوم

)املوجودات واملطلوبات( ضمن الربامج التقاعدية.
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 مؤسسات الضامن االجتامعي مطالبة باستمرار بالتوسع بربامج
 واسعة الشمول وتوفري التغطية الشاملة للفئات السكانية

 املستضعفة (الواقعة تحت الخطر) والتي تتطلب يف أغلب األحيان
أدوات إدارية معقدة.

 تناول املؤمتر الدويل الثالث عرش حول تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت يف الضامن االجتامعي الذي انعقد يف برازيليا- الربازيل

 يف الفرتة بني 17 إىل 20 نيسان 2012 املساهمة الرئيسية لهذه
 التكنولوجيا يف تنفيذ برامج الضامن االجتامعي واسعة النطاق

وتطوير نظم الضامن االجتامعي املتكاملة واملوجهة إىل املواطن.

 احتلت مؤسسات الضامن االجتامعي موقع الصدارة يف النهج التي
 تتمحور حول الزبائن )املتعاملني مع الضامن االجتامعي( والهادفة

 إىل استخدام التقنيات الجديدة وتكامل برامج محددة منها عىل
 سبيل املثال، التمكني من تبادل البيانات بني مختلف املؤسسات
الوطنية باإلضافة إىل العمليات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية.

 تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت يف الضامن

االجتامعي

 ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يف تنفيذ برامج الضامن
االجتامعي واسعة النطاق باإلضافة إىل تطوير

خدمات متكاملة موّجهة إىل املواطن

 ملعرفة املزيد:

www.issa.int/ICT2012
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 توسعة الشمول بالضامن
االجتامعي

واصلت اإليسا تطوير االسرتاتيجيات الالزمة لتوسعة الشمول بالضامن االجتامعي

 تبقى توسعة الشمول أحد أعظم التحديات التي تواجه الضامن
 االجتامعي يف يومنا هذا. فالدراسات تقّدر أن ما نستبه 80-70

 باملائة من سكان العامل ال يحصلون عىل الحامية االجتامعية
 الشاملة.

 عرضت االسرتاتيجية األوىل التي وضعتها اإليسا لتوسعة الشمول
 بالضامن االجتامعي خالل املنتدى العاملي للضامن االجتامعي يف

 العام 2010. تعرّف االسرتاتيجية التحديات ذات األولوية التي
 تواجه توسعة الشمول، والفرص املحددة ملؤسسات الضامن
 االجتامعي، والعملية التعاونية التي تقودها اإليسا لتحديد

 خطط العمل الالزمة ملؤسسات الضامن االجتامعي للتقدم
 نحو توسعة الشمول. تدرك االسرتاتيجية بأن التوسعة

 املستدامة تتطلب الحاکمية الرشيدة، والتمويل، وإدارة
برامج الضامن االجتامعي.

 بدعوة من منظمة العمل الدولية، تقّدمت اإليسا ببيان حول الهدف
االسرتاتيجي للحامية االجتامعية أثناء النقاشات التي

عقدت يف مؤمتر العمل الدويل يف العام 2011.
شدد بيان اإليسا عىل أهمية املساهمة املحددة ملؤسسات الضامن

 االجتامعي يف توسعة الشمول. کانت إحدى النتائج التي متخض عنها
املؤمتر توقيع اإليسا عىل مذکرة تفاهم مع منظمة

 العمل الدولية تلتزم مبوجبها اإليسا واملنظمة بتوثيق الرشاکة فيام
بينهام يف مجال الشمول بالضامن االجتامعي.

 ملعرفة املزيد:

www.issa.int/extension
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 BRICS هي: الربازيل، اتحاد الدول الروسية، الهند، جمهورية الصني الشعبية،
 وجمهورية جنوب أفريقيا والتي تشكل يف مجموعها أكرث من 04 باملائة من

 سكان العامل و 20 باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل للعامل أجمع. يف السنوات
 األخريى، حظيت دول الـ BRICS باهتامم عاملي متزايد ليس فقط بسبب

 تحقيقها ملعدالت منو اقتصادي رسيع وما واكبه من نهضة يف الوضع السيايس،
 بل أيضاً بسبب التزامها الجوهري بالحامية االجتامعية وتوسعة الشمول

امللحوظة لديها.

 انطالقاً من هذه االتجاهات املهمة، قامت اإليسا بإطالق مرشوعها لرصد
 ومتابعة التطورات يف الضامن االجتامعي يف دول الـ BRICS مع الرتكيز

 بشكل خاص عىل توسعة الشمول.

 ركّزت اإليسا أيضاً عىل بندين آخرين لهام األولوية بالنسبة لتوسعة الشمول:
 مبادرة جديدة مع دول أوراسيا تعمل عىل متكني تبادل الخربات وتحديد

 املبادئ العامة للحامية االجتامعية للعامل الوافدين. ويف مبادرة ذات صلة،
 نرشت اإليسا دليالً عملياً حول توسعة الشمول بحيث يغطّي العاملني

 لحسابهم الخاص وهم الفئة السكانية التي ترتك يف أغلب
األحيان دون حامية.

BRICS توسعة الشمول يف دول 

 ملعرفة املزيد:

www.issa.int/BRICS
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 املصادر املعرفية حول الضامن
االجتامعي

 تعمل بوابة اإليسا اإللكرتونية عىل تيسري الوصول إىل قاعدة
 ومصادر املعرفة املتفرّدة املوجودة لدى اإليسا. توفر هذه

 البوابة معلومات شاملة، وأخباراً، وبيانات، وتحليالً للتطورات
 التي يشهدها الضامن االجتامعي يف مختلف أنحاء العامل.

 الوصول إىل شبكة إيسا اإللكرتونية الخارجية )اإلكسرتانت(
 متاح للمنظامت األعضاء فقط.

بوابة إيسا اإللكرتونية وقواعد بياناتها

املطبوعات والدوريات

 املجلة الدولية للتأمينات االجتامعية
 نرشت املجلة الدولية للتأمينات االجتامعية للمرة األوىل يف عام 1948. وتعترب املنشورة الربعية األكادميية الدولية

 الوحيدة التي تُعنى يف مجال التأمينات االجتامعية. تضم املجلة مقاالت ألفضل الخرباء يقدمون من خاللها مقارنات

 دولية ومناقشات متعمقة يف أسئلة تخص مواضيع معينة، مبا يف ذلك الحاكمية الجيدة لإلدارة يف مجال الضامن

االجتامعي )أكتوبر- دجمرب 2011(، كام وتقدم دراسات حول أنظمة الضامن االجتامعي يف عدة دول.

متوفرة للمشرتكني باللغات االنجليزية والفرنسية واألملانية واالسبانية.

www.issa.int/review

إضاءة عىل السياسات االجتامعية
 تقدم منشورات اإليسا املنتظمة حول السياسات تحليالً دقيقاً للمسائل الرئيسية والتطورات املهمة يف عامل الضامن

االجتامعي وتغطي مجموعة من املوضوعات ضمن مناذج مبّسطة.

متوفرة باللغات العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية، والروسية، واإلسبانية

www.issa.int/SPH

www.issa.int
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www.issa.int/resources :يوجد املزيد من املنشورات يف

 النرشة اإللكرتونية ملرصد الضامن
االجتامعي

 النرشة اإللكرتونية الفصلية الصادرة عن اإليسا واملعروفة بـ مرصد الضامن االجتامعي عىل التطورات
 التي يشهدها الضامن االجتامعي يف مختلف أنحاء العامل. تشتمل النرشة عىل تحليل للمسائل البحثية

 والسياساتية الرئيسية يف مجال التأمينات االجتامعية، وملخص لإلصالحات املهمة، واختيار املالحظات الحديثة
 املنشورة حول الضامن االجتامعي باإلضافة إىل ملحة عامة عن أخبار اإليسا واألنشطة الرئيسية  التي تنظمها.

متاحة باللغات اإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية، واإلسبانية

www.issa.int/observer

التطورات واالتجاهات يف الضامن االجتامعي
 تعرّف التقارير اإلقليمية ضمن هذه السلسلة، وتجمع، وتحلل التطورات واالتجاهات الحديثة األكرث أهمية يف الضامن

 االجتامعي يف أفريقيا، وآسيا، والباسيفيك، وأوروبا، واألمريكيتني. كام تسلط الضوء عىل التحديات الرئيسية التي تواجه

 الضامن االجتامعي يف كل منطقة مستخدمة البيانات املوسعة واألمثلة امللموسة التي عملت عىل جمعها األمانة العامة

للجمعية.

وهي متوفرة باإلنجليزية. وتختلف النسخ باللغات األخرى حسب اإلقليم أو املنطقة

www.issa.int/DT

برامج الضامن االجتامعي حول العامل
 نتائج هذه السلسلة مجتمعة والتي تشتمل عىل مجلدات عن آسيا، الباسيفييك، أفريقيا، األمريكيتني وأوروبا كل

 ستة أشهر عىل مدى سنتني. يقدم كل مجلد ملحة عامة عن خصائص برامج الضامن االجتامعي يف إقليم معني. برامج

الضامن االجتامعي عرب العامل هي نتاج جهود التعاون بني إدارة نظم الضامن االجتامعي يف الواليات املتحدة واإليسا.

متوفرة باإلنجليزية

www.issa.int/SSPTW

 إرشادات الحاكمية الرشيدة
ملؤسسات الضامن االجتامعي

 تشتمل هذه اإلرشادات عىل مجموعة أدوات التقييم الذايت وهي األوىل ضمن

 سلسلة من اإلرشادات العملية املوجهة إىل أعضاء مجالس اإلدارة، وكبار املدراء،

 واإلداريني.

 متوفرة فقط ألعضاء اإليسا باإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية،
واإلسبانية

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

www.issa.int/youtube

www.issa.int/flickr

www.issa.int/twitter
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