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مبادئ توجيهية
بشأن إدارة الضامن
االجتامعي

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

نظرة خاطفة عىل اإليسا
الجمعية الدولية للضامن االجتامعي هي املنظمة الدولية الرائدة يف العامل التي تجمع املؤسسات واإلدارات والوكاالت الحكومية الناشطة يف مجال الضامن االجتامعي  .تدعم
الجمعية التم ّيز يف إدارة الضامن االجتامعي من خالل املبادئ التوجيهية املتخصصة ومعرفة الخرباء والخدمات والدعم لتمكني أعضائها من تطوير نظم وسياسات الضامن
االجتامعي الحيوي يف مختلف أرجاء العامل .ولقد تأسست الجمعية الدولية للضامن االجتامعي (اإليسا) يف سنة 1927تحت رعاية منظمة العمل الدولية.

327
157
بلدا

مؤسسة عضوا ً يف

أكرث من

(حزيران/يونيو ) 2015

800

مشارك يف فعاليات اإليسا

32,366

144,693

مقاالً تم تنزيلها من املجلّة
الدولية للضامن االجتامعي

1,155,377

زائرا ً

زيارة للبوابة االلكرتونية لإليسا

تشتمل قاعدة بيانات اإليسا عىل

372

88

عاماً منذ إنشاء اإليسا يف العام

مامرسة جيدة مستقاة من  85بلدا
يف مجال الضامن االجتامعي

1927

مركز اإليسا للتم ّيز يف إدارة الضامن االجتامعي
إطالق مركز التميّز واملبادئ
التوجيهية لإليسا
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وضع قامئة بأسامء
الخرباء

إطالق خدمة املشورة
والدعم التقنيني

أول دورة تدريبية لنيل
شهادة األكادميية

أول ورشة عمل
لألكادميية

تقديم املبادئ التوجيهية
الجديدة لإليسا

إطالق برنامج االعرتاف
باملنجزات وتكرميها
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مق ّدمة

السنة التي يغطّيها التقرير
تواصل وترية التغيري يف مؤسسات
الضامن االجتامعي تسارعها يف مواكبة
التح ّوالتاالجتامعيةواالقتصادية
وما تفرضه من متطلبات جديدة
عىل إدارات الضامن االجتامعي .
واستجابت اإليسا لهذه التحوالت
من خالل االبتكار الدينامييك وإعادة
الرتكيز عىل واليتها األساسية املتمثّلة يف
دعم التم ّيز يف الضامن االجتامعي.

يف حني أن العديد من نظم الضامن االجتامعي ما زالت
تواجه تح ّديات االستدامة املتصلة بالتطورات الدميوغرافية
واملحددات املالية ،تعزز توسع نطاق الضامن االجتامعي
بفضل تجديد االلتزام السيايس واألهمية التي حظيت
بها الحامية االجتامعية يف برامج التنمية الدولية يف
العديد من األقاليم .عىل املستوى العاملي ،يحصد الضامن
االجتامعي اعرتافا متزايدا ً عىل أنه استثامر أسايس وليس
فقط كلفة مرتتّبة عن املجتمع باإلضافة إىل كونه أداة
مه ّمة يف تحقيق العدالة االقتصادية واالجتامعية.
عىل الرغم من السياقات املتنوعة واملعقّدة ،تشرتك
إدارات الضامن االجتامعي يف التزامها باالبتكار
وتعزيزاألداء .واتخذت اإليسا خطوات هامة لتعزيز
دعمها العميل للمؤسسات األعضاء من خالل إصدارها
ملبادئ توجيهية رائدة يف سنة  .2013وتحدد هذه
املبادئ التوجيهية املعايري املهنية الدولية املتعلقة
باملجاالت األساسية يف إدارة الضامن االجتامعي .وقد
شكّلت خدمات تعزيز املعارف و تعلّمها وتبادلها
املقدمة من مركز اإليسا للتميز محور هذه الجهود.
طرحت اإليسا خدمة املشورة والدعم التقنيني يف كانون
الثاين/يناير  2014وتوفر هذه الخدمة الرتتيبات الالزمة
لحصول املؤسسات األعضاء عىل مشورة ودعم الخرباء .كام
تم إفتتاح أكادميية اإليسا يف ترشين األول/أكتوبر 2014
وتقدم األكادميية روزنامة متن ّوعة من الورش العملية
املتمحورة حول تنفيذ املشاريع باستخدام املبادئ التوجيهية
لإليسا .ويف العام  ،2015أطلقنا الربنامج التدريبي لنيل
شهادة األكادميية باالشرتاك مع معاهد تدريب معروفة عاملياً
بهدف توفري التدريب الالزم لكوادر الضامن االجتامعي
يف املجاالت التي تغطّيها املبادئ التوجيهية لإليسا عىل
أيدي خرباء مختارين .وسيجري تجريب برنامج جديد
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لالعرتاف مبدى تطبيق املؤسسات األعضاء يف اإليسا للمعايري
املهنية الدولية التي تعتمدها اإليسا يف أواخر 2015
وسيطبق هذا الربنامج عىل مراحل خالل سنة .2016
شهد العام املنقيض انطالقة مثرية لربنامج اإليسا الجديد
املتعلق باألنشطة.فقد استقطب املنتدى اإلقليمي
للضامن االجتامعي املنعقد يف الدار البيضاء يف (كانون
األول/ديسمرب  ،)2014وهو األول ضمن سلسلة
من املنتديات التي ستقام يف أفريقيا ،عددا ً قياسياً
من املشاركني وعكس املنتدى خاصة اآلراء اإليجابية
بشأن الحامية االجتامعية يف مختلف أرجاء القا ّرة.
أما املؤمتر الدويل لإليسا بشأن البحوث (القدس ،ترشين
الثاين/نوفمرب  ،)2014فقد شكّل منربا للخرباء وصانعي
السياسات ملناقشة وتحليل بعض القضايا الحاسمة األهمية
التي تواجه الضامن االجتامعي يف الوقت الراهن.

نحن ممت ّنون لجميع املؤسسات األعضاء واللجان
التقنية والرشكاء واملوظفني الذين ساهموا جميعاً
يف إنجاح هذا الربنامج املتم ّيز السنة املاضية
والذين يشهدون عىل أعىل مستوى بالتزام وانخراط
الجميع وهو ما يشكل نقطة ق ّوة جمعيتنا.

إيرول فرانك ستوفيه
رئيس اإليسا

عكس حضور حوايل  4,000مشارك من  143بلدا،
النجاح غري املسبوق للمؤمتر العاملي بشأن السالمة والصحة
يف العمل (فرانكفورت ،آب/أغسطس  ،)2014والذي
نظم باإلشرتاك مع منظمة العمل الدولية والهيئة األملانية
لتأمينات الحوادث وشكّل هذا النجاح أيضا تأكيدا عىل
قوة الشبكة العاملية للوقاية والرؤية الهادفة إىل تخفيض
الحوادث الخطرية والقاتلة املرتبطة بالعمل إىل الصفر.
يقدم هذا التقرير السنوي أبرز جوانب برنامج
اإليسا الدينامييك لألنشطة خالل األشهر اإلثني
عرش املاضية .وبإلقاء نظرة إىل املستقبل ،يظّل
تعزيز التم ّيز يف إدارة الضامن االجتامعي من خالل
االبتكار وااللتزام سمة مت ّيز رؤيتنا وبرنامجنا إذ أننا
نسعى دامئا إىل تقديم خدمة أفضل ألعضائنا.

هانس-هورست كونكلوسيك
أمني عام اإليسا

الفعاليات

السنة يف صور
إنطباعات مرئية من برنامج اإليسا 2014/15
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املبادئ التوجيهية

مركز التم ّيز

أبطال التم ّيز يف الضامن االجتامعي
أعضاء اإليسا يثبتون أن اإلدارات عالية األداء تشكل رشطا رئيسيا لضامن
اجتامعي مستدام وفعال

لقي نشاط مركز اإليسا للتم ّيز يف سنته األوىل ترحيبا
كبريا من املؤسسات األعضاء حيث انخرط كباراملسؤولني
و املديرون واملسؤولون اإلداريون يف استخدام طائفة
جديدة من املنتجات والخدمات التي تهدف إىل تعزيز
الحوكمة الرشيدة و ضامن أداء عال وتحسني جودة
الخدمة يف إدارة الضامن االجتامعي .كام وسع مركز التميز
نطاق طائفة خدماته الجديدة املقدمة إىل املؤسسات
األعضاء .وشاركت أكرث من  80مؤسسة من  55بلدا
يف ورش عمل األكادميية يف السنوات الست األوىل
عقب إطالقه وتبني التعليقات األولية لألعضاء مستوى
عال من الرضا عن املحتوى والجودة واملالءمة .ويف
العام  ،2014تكاتفت جهود مجموعة من مؤسسات
تدريب ذات مستوى عاملي لتكوين اتحاد اإليسا بهدف
تنظيم دورات تدريبية عالية املستوى للحصول عىل
الشهادة يف املبادئ التوجيهية لإليسا يف عدة أقاليم.
كام استجابت خدمة املشورة والدعم التقنيني املوجودة
يف األمانة العامة لإليسا ألكرث من  100طلب مقدم من
املؤسسات األعضاء للحصول عىل املعرفة والتحليل والخربة.
كام سيمكّن برنامج اإليسا لالعرتاف الذي سيخترب أواخر
 ٬2015األعضاء من تقييم تنفيذهم للمعايري الدولية.
تؤكّد التعليقات األولية أن املؤسسات األعضاء يف جميع
األقاليم قد اعتمدت واحدا ً أو أكرث من املبادئ التوجيهية
بعض منها عىل مستوى املجلس يف حني أن مؤسسات
أخرى أدرجت هذه املعايري املهنية الدولية ضمن خططها
وعب األعضاء عن
اإلسرتاتيجية ونظم إدارة الجودة لديهاّ .
دعمهم الكامل لإليسا يف تركيزها اإلسرتاتيجي عىل املبادئ
التوجيهية  ٬ومن املتوقع إجراء مزيد من املشاورات لتحديد
األولويات النهائية للمرحلة القادمة من مراحل تطور املركز.
من خالل مصادر املعرفة املو ّجهة ،سيتواصل تعزيز
الخدمات العملية املوجهة لألعضاء وتقديم مبادئ توجيهية
جديدة وتطوير نطاق عمل مركز التم ّيز وتوفري مصدر
فريد من نوعه ومتكامال ملؤسسات الضامن االجتامعي
بغض النظر عن واليتها أو حجمها أو موقعها الجغرايف.

 2013ترشينالثاين/نوفمرب

املشورة والدعم التقنييني
 2014شباط/فرباير
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يلبي فريق اإليسا الخاص باملشورة والدعم التقنييني
احتياجات املؤسسات األعضاء عند طلبها املشورة والدعم
التقنيني بهدف تنفيذ املبادئ التوجيهية لإليسا.

قامئة الخرباء املعتمدين
 2014آذار/مارس

تجمع قامئة الخرباء املعتمدين املعارف واملواهب
من املؤسسات األعضاء يف اإليسا كونها أحد املوارد
الالزمة لبناء القدرات والتشاور بني األعضاء.

ورش عمل األكادميية
 2014ترشيناألول/أكتوب

تقدّم ورش عمل األكادميية فرصة للمختصني يف مجال الضامن
االجتامعي لتبادل الخربات وتحديد الحلول الكفيلة بالتصدّي
للتحدّيات التنظيمية باالعتامد عىل املبادئ التوجيهية لإليسا.

الدورات التدريبية لنيل شهادة األكادميية
2015

حزيران/يونيو

متنح الدورات التدريبية عالية املستوى فرصة الحصول عىل
شهادة األكادميية بشأن املبادئ التوجيهية لإليسا بالتعاون مع
رشكاء تدريب خارجيني مؤهلني بهدف مساعدة مدراء الضامن
االجتامعي عىل بناء قدرات إحرتافية ضمن مؤسساتهم.

برنامج االعرتاف
 2016النصف األول

سوف يقدم برنامج االعرتاف الذي تعتمده اإليسا التقويم
الرسمي واالعرتاف للمؤسسات التي تستخدم املبادئ التوجيهية
لإليسا .وعقب تقييم مدى االلتزام باملبادئ التوجيهية ،سوف
تتمكن املؤسسة من الحصول عىل االعرتاف بتميزها اإلداري

املبادئ التوجيهية الجديدة لإليسا
2016

www.issa.int/excellence

يف صلب عمل مركز التم ّيز ،متثّل املبادئ التوجيهية لإليسا معايري
مهنية دولية معرتف بها يف املجاالت األساسية يف إدارة الضامن
االجتامعي وتغطّي املبادئ التوجيهية حالياً مثانية مجاالت.

ترشيناألول/أكتوبر

سيتم تقديم مبادئ توجيهية إضافية للمؤسسات األعضاء
أثناء انعقاد املنتدى العاملي للضامن االجتامعي بحيث
تغطّي هذه املبادئ مجاالت جديدة يف إدارة الضامن
ُحي املبادئ التوجيهية الحالية.
االجتامعي أو ت ّ

مركز التم ّيز

املعايري املهنية الدولية يف الضامن االجتامعي
أعضاء اإليسا يطبقون بنجاح املبادئ التوجيهية لإليسا يف املجاالت األساسية إلدارة
الضامن االجتامعي

املبادئ التوجيهية إلدارةالضامن االجتامعية

من منطلق اعتبار املبادئ التوجيهية لإليسا حجر
الزاوية ملركز التم ّيز ،تجمع هذه املبادئ للم ّرة األوىل
املعايري املهنية املعرتف بها دولياً إزاء ما يشكّل التم ّيز
ضمن مجال محدد يف إدارة الضامن االجتامعي وترفد
املبادئ التوجيهية مبجموعة مختارة من دراسات
الحالة واملامرسات الجيدة وغريها من املراجع.
تؤكد األمثلة من جميع األقاليم بأن املؤسسات
األعضاء تقوم باالطالع عىل املبادئ التوجيهية
وتعتمدها مبوجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة
يقيض باستخدام املبادئ التوجيهية كمقياس إداري.
والتزمت مجالس إدارات مؤسسات الضامن االجتامعي
يف املكسيك واملغرب والفليبني بتنفيذ املبادئ
التوجيهية .وقد انطلق كبار املديرين يف تطبيق
املبادئ التوجيهية أو يف إجراء تقييم ذايت يف مجال
إداري محدد ضمن مؤسساتهم يف أسرتاليا وآيرلندا
واألردن وهولندا و ُعامن سعياً منهم لتطبيق هذه
املبادئ .ويجري العمل حالياً عىل تطوير منتجات
معرفية جديدة باإلضافة إىل مجاالت خدمية أخرى
ملساعدة األعضاء يف تطبيق املبادئ التوجيهية.
سيجرب برنامج اإليسا لالعرتاف يف أواخر العام
 2015ويتوقع أن يكون متاحاً لجميع أعضاء اإليسا
خالل  . 2016وسيسمح هذا الربنامج للمؤسسات
بتقييم تنفيذها لواحدة أو أكرث من املبادئ
التوجيهية لإليسا من خالل عملية تقييم خارجية.
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•الحوكمة الرشيدة
•تحصيل االشرتاكات واالمتثال
•تكنولوجيا املعلومات واالتصالت
•استثامر أموال الضامن االجتامعي
•العودة إىل العمل وإعادة اإلدماج
•جودة الخدمات
•الوقاية من املخاطر املهنية
•تعزيز الصحة يف مكان العمل
املبادئ التوجيهية الجديدة وامل ُحيّنة (تكون هذه املبادئ
متاحة يف أواخر )2016
•العمل االكتواري(بالرشاكة مع منظمة العمل الدولية)
•االتصال من جانب مؤسسات الضامن االجتامعي
•توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي
حي)
• تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت (محتوى ُم ّ

•االحتفاظ بالوظائف والعودة إىل العمل بعد البطالة
حي)
•الوقاية من األمراض املهنية ( ُمحتوى ُم ّ

www.issa.int/guidelines

115

115

327

املؤسسات األعضاء يف اإليسا
(يونيو/حزيران )2015

60
بضيافة مؤسسة الضامن االجتامعي

مكتب اإلرتباط لشامل أفريقيا

مكتب االرتباط لجنوب آسيا

الجزائر العاصمة ،الجزائر

يستضيفه الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية

األردن–عمن 

ّ

 الهند،نيو دلهي

مكتب إرتباط رشق آسيا

 الكامريون،ياونديه

تستضيفه الهيئة الوطنية للتأمني الص ّحي

بضيافة الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية 

مكتب االرتباط لجنوب أفريقيا

اللجنة التوجيهية برئاسة مؤسسة التأمينات االجتامعية

نقطة االتصال لألعضاء من الصني

نقطة االتصال لرشق أفريقيا 

نقطة االتصال للدول الناطقة بالربتغالية
بضيافة املؤسسة الوطنية للضامن االجتامعي

ن

ن

ن

ن

ن

ن

12

93

86

ءاملنت
ضا سبو

29

املجموع

115

ءاملش
ضا اركو

ن

ءاملنت
ضا سبو

املجموع

ءاملش
ضا اركو

برازيليا ،الربازيل

42

ءاملنت
ضا سبو

ن
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األع

14

60

81

بيونس آيرس ،األرجنتني

بإنتظار إنتقال املقر إىل موقع جديد

األع

ءاملنت
ضا سبو

املجموع

ءاملش
ضا اركو

بضيافة اإلدارة الوطنية للضامن االجتامعي

أوراسيا

 كينيا،نريويب

 الصني،بكني

مكتب االرتباط للقرن الجنويب لألمريكيتني

 بولندا،وارسو

 جنوب أفريقيا،بريتوريا

بضيافة إدارة التأمينات االجتامعية التابعة لوزارة املوارد البرشية والضامن االجتامعي

ليام  –البريو

شبكة اإليسا األوروبية

بضيافة وزارة التنمية االجتامعية

سيؤول ،جمهورية كوريا

بضيافة Derrama Magisterial

أوروبا

األع

سيؤول ،جمهورية كوريا

مكتب ارتباط دول اآلنديز

األع

مكتب االرتباط لجنوب رشق آيسا

46

 املكسيك،املكسيك

 ساحل العاج ،أبيدجان

تستضيفه الهيئة الوطنية للتأمني الص ّحي

األع

مكتب ارتباط أمريكا الشاملية وأمريكا الوسطى

بضيافة مؤسسة الضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية ملوظفي الدولة

 الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية –بضيافة مؤسسة التأمينات االجتامعية 

مكتب االرتباط ألفريقيا الوسطى

ءاملش
ضا اركو

األمريكيتني

مكتب االرتباط لغرب أفريقيا

بضيافة املؤسسة الوطنية لتأمني املوظفني

12

93

أفريقيا

مكتب االرتباط للدول العربية

59

األع

آسبا واملحيط الهادئ

59

األع

اإليسا
حول العامل

60

93

17

املجموع

59

الوقاية

ثقافة عاملية للوقاية
املؤمتر العاملي العرشون الرائد يف مجال السالمة والصحة أثناء العمل يؤكد من جديد االلتزام الدويل ببناء
ثقافة عاملية للوقاية مع تح ّول دور الضامن االجتامعي من كونه «دافع» إىل «فاعل»

يع ّد االلتزام بـاسرتاتيجية «الرؤيا صفر» أي عامل دون
حوادث مميتة أو خطرة يف مكان العمل وإرساء ثقافة
عاملية للوقاية أبرز مخرجات املؤمترالعاملي العرشين بشأن
السالمة والصحة والذي عقد يف الفرتة من  25إىل 27آب/
أغسطس  2014يف مدينة فرانكفورت ،أملانيا.
ُعقد املؤمتر بتنظيم مشرتك بني اإليسا ومنظمة العمل الدولية
واستضافته الهيئة األملانية للتأمني ضد الحوادث االجتامعية
وشارك يف املؤمترحوايل  4,000مشاركاً من  143بلدا وهو
املؤمتر األضخم يف تاريخ املؤمتر الذي يرجع إىل  55سنة.
التغي ،ال تزال القوة
يف سياق بيئة اقتصادية رسيعة ّ
العاملة تواجه تح ّديات عديدة سواء كانت تقليدية أو
جديدة متصلة باملخاطر الصحية املتصلة بالعمل وهو
ما يؤدي إىل عبء كبري عىل االقتصادات الوطنية.
وفقاً ملنظمة العمل الدولية املمثلة ألول مرة يف املؤمتر العاملي
يف شخص مديرها العام غاي رايدر  ،ما زالت مستويات الحوادث
واألمراض املهنية «غري قابلة للتحمل» إذ أنها تحصد أكرث من
 2.3مليون ضحية كل سنة .وقد التزم املدير العام بتعزيز
السالمة املهنية واعتبارها من بني األولويات األساسية للمنظمة.
أكد املؤمتر من جديد عىل مفهوم الوقاية املرتكزة عىل الفرد
كعنرص اسرتاتيجي رئييس يف إطار نظرة حديثة وشاملة
لوقاية تضمن أماكن عمل ساملة وتدعم يف الوقت ذاته
الص ّحة والرفاه وقابلية العمل والعودة إىل العمل.
حيث أن معظم تكاليف التعويضات والرعاية الصحية وإعادة
التأهيل تقع عىل عاتق إدارات الضامن االجتامعي دعت اإليسا
أيضاً إىل وضع برامج للضامن االجتامعي تكفل تح ّوله من «دافع»
«فاعل» وأن يتم الرتكيز بشكل أكربعىل اسرتاتيجيات الوقاية.
ً
إىل
ق ّدمت املبادئ التوجيهية الدولية لإليسا املتعلقة
باملجاالت الرئيسية للوقاية خالل املؤمتر .وتدعم املبادئ
التوجيهية مؤسسات الضامن االجتامعي يف مساهمتها يف
ثقافة الوقاية العاملية وتأمني االستدامة لربامجها.
من بني املبادرات األخرى ،تشرتك اإليسا مع منظامت دولية
أخرى يف تعزيز معايري السالمة والصحة يف جميع مراحل
سالسل اإلمداد العاملية نظرا لتنامي العوملة االقتصادية وهو
ما يتطلب حلوالً دولية ومتكاملة إلدارة املخاطر املهنية.

www.issa.int/prevention
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املعرفة

البحث والتطوير من أجل دعم التم ّيز يف
الضامن االجتامعي
اإليسا تواصل دعمها للبحث والتحليل ،وتقاسم املعارف يف املجاالت ذات األولوية التي تؤث ّر
عىل إدارات الضامن االجتامعي

طورت اإليسا تحليلها لالتجاهات والتح ّديات التي تؤثر عىل
ونسقت البحوث يف مجاالت
إدارات الضامن االجتامعيّ ،
رئيسية عديدة ذات أولوية بالنسبة للمؤسسات األعضاء.
إن ضامن كفاية واستدامة نظم الضامن االجتامعي من األمور التي
أدرجت عىل جدول أعامل املؤمتر الدويل لإليسا بشأن البحوث الذي
استضافه معهد إرسائيل الوطني للتأمني يف القدس يف الفرتة املمتدة
من  3إىل  5ترشين الثاين/نوفمرب .2014واستقطب املؤمتر خرباء
أكادمييني متخصصني يف الضامن االجتامعي من أكرث من  35بلدا.
حلّل املشاركون اآلثار االجتامعية واالقتصادية للضامن االجتامعي
باإلضافة إىل التصميم الفاعل للمنافع وكيفية إنجازها .وقد أكد
املؤمتر من جديد عىل أهمية الحفاظ عىل ثقة الناس يف الضامن
االجتامعي من خالل ضامن استناد السياسات املعتمدة إىل أدلّة.
ظل موضوع توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي محور تركيز
ّ
رئييس ،ونرشت اإليسا كتيّباً عمليّاً يتضمن التدابرياإلدارية التي
للعمل املهاجرين الذين
يجب اتخاذها لضامن تغطية فعالة ّ
ميثّلون نسبة كبرية من الق ّوة العاملة يف العديد من األقاليم.
وميثل توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي أيضا تح ّدياً
معقّدا ً لسياسات وبرامج الضامن االجتامعي عىل حد سواء.
واصلت اإليسا تحليلها للطريقة التي ستؤثر فيها العوامل الخارجية أو
االتجاهات الكربى عىل نظم الضامن االجتامعي خالل العقود القادمة
والطريقة التي ميكن إلدارات الضامن االجتامعي من خاللها أن تتوقع
وتخفف هذه اآلثار عىل املجتمع .أما التقرير الثاين ضمن سلسلة
الضامن االجتامعي واالتجاهات الكربى ،فقد تناول النتائج املحتملة
لتغري املناخ وشُ ّح املوارد الطبيعية وآثار ذلك عىل الضامن االجتامعي.
يف مجاالت أخرى ،استكملت مرحلة جديدة من التحليل
لصناديق إحتياطي الضامن االجتامعي ويقوم صندوق اإليسا
اإلحتياطي للرصد بتقييم وتحليل مختلف النواحي املتصلة
بإدارة صندوق اإلحتياطي مبا يف ذلك تخصيص األصول واألداء؛
وقد وفّر هذا الصندوق معلومات رضورية للمؤسسات األعضاء
ملساعدتها يف إدارة صناديق اإلحتياطي الخاصة بها.
باإلضافة إىل ما تق ّدم ،خصص عدد خاص مزدوج من
مجلة اإليسا املعروفة بـاملجلة الدولية للضامن االجتامعي
الستكشاف بعض األدواراألساسية التي تؤ ّديها إدارات
الضامن االجتامعي من حيث مساهمتها يف تحقيق األهداف
االجتامعية واالقتصادية من منظوراملفهوم اإلسرتاتيجي الذي
تعتمده اإليسا لتحقيق الضامن االجتامعي الدينامييك.

www.issa.int/megatrends
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التم ّيز يف الضامن االجتامعي يف أفريقيا

كانت للتحسينات املدخلة عىل تصميم وإدارة نظم الضامن
االجتامعي أثراقتصادي واجتامعي إيجايب عىل ماليني األفارقة
وشكلت هذه التحسينات محور تركيز املنتدى اإلقليمي
للضامن االجتامعي ألفريقيا والذي عقد يف مدينة الدار
البيضاء ،املغرب من  3إىل  5كانون األول/ديسمرب .2014

املشاركون يف املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي ألفريقيا يعربون عن تفاؤلهم بتطوير
الضامن االجتامعي يف القارة

أق ّر تقرير اإليسا بشأن التطورات واالتجاهات الذي عرض يف
املنتدى بعنوان :أفريقيا :ال ُن ُهج االسرتاتيجية التي تهدف إىل
تحسني الضامن االجتامعي بأن اإلقليم قد شهد تق ّدماً ملحوظاً يف
توسيع نطاق توسيع تغطية االجتامعي وتقديم خدماته .ويشري
التقرير إىل أن رفع مستوى االبتكار والتنسيق والفعالية يف برامج
الحامية االجتامعية جاء نتيجة تحقيق خطوات هامة عىل صعيد
االلتزام السيايس بهدف تعزيز الحامية االجتامعية يف اإلقليم.

أفريقيا

يرى نائب رئيس اإليسا سعيد أحمدوش أن الضامن االجتامعي
يف أفريقيا قد وصل إىل «مفرتق طرق» حيث أن الحامية
االجتامعية تكتسب زخام يف أجندات التنمية الوطنية ناهيك أن
مؤسسات الضامن االجتامعي قد أصبحت تتسم بشكل متزايد
مبنهجيات ابتكارية وتطبيق ذيك للتقنيات الجديدة .وواصل السيد
أحمدوش حديثه قائالً إ ّن املؤسسات مدعوة إىل السعي املتواصل
يف سبيل تحسني كفاءتها وفاعليتها بهدف ضامن نظم مستدامة
وتوسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي عىل األمد البعيد.

جائزة اإليسا للمامرسات الجيدة ألفريقيا
ُم ِن َحت الجائزة املم ّيزة بالتعادل إىل مؤسستني تم إنتقاؤهام من
بني عدد كبري من املتق ّدمني لنيل الجائزة .وكان ذلك خالل املنتدى
اإلقليمي للضامن االجتامعي ألفريقيا الذي تنظّمه اإليسا.
فازت وزارة الضامن االجتامعي ومؤسسات التكافل
الوطني واإلصالح وتم تكرميها عن مشاركتها املتمثّلة
يف طرح السجل االجتامعي للموريشيوس.
عىل الصعيد ذاته ،كان الربنامج الشامل لعالوات التقاعد
الذي اعتمده املغرب موضع اعرتاف وتكريم بفضل إدارة
عالقات العمالء مبرونة كاملة وعرب قنوات متعددة.
حظيت مثاين مؤسسات أيضاً بتنويه خاص وإشادة بإنجازاتها.
واستقطبت املسابقة  58مشاركة من  29مؤسسة يف  22بلدا.

www.issa.int/rssf-africa2014
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املنشورات واملصادر

برامج الضامن االجتامعي عرب العامل

دعم وتطوير املعرفة من أجل التميز يف
الضامن االجتامعي

Social Security Programs
Throughout the World:
The Americas, 2013

البوابة اإللكرتونية لإليسا

Social Security Programs
Throughout the World:
Europe, 2014

Social Security

تقدم البوابة اإللكرتونية لإليسا معلومات وأخبارا ً وبيانات وتحاليل شاملة بشأن إدارة الضامن االجتامعي يف مختلف أرجاء العامل .وتوفر هذه البوابة خدمات حرصية مبا يف ذلك
فضاء خاص مبستخدم البوابة ( )My ISSAونفاذ مطلق إىل مركز اإليسا للتميز واملبادئ التوجيهية لإليسا وغريها من املصادر الرئيسية املتاحة ألعضاء اإليسا.

Social Security Programs
Throughout the World:
Africa, 2013

Social Security

Social Security Programs
Throughout the World:
Asia and the Pacific, 2014

Social Security

Social Security

تنرش النتائج املشرتكة لهذه السلسلة والتي تشمل مجلّدات بشأن آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا واألمريكيتني وأوروبا كل ستة أشهر عىل مدى سنتني .كام يقدّم كل مجلّد ملحة عامة عن خصائص برامج الضامن االجتامعي يف إقليم
معينة .تشكل برامج الضامن االجتامعي عرب العامل حصيلة تظافر جهود تعاونية بني إدارة الضامن االجتامعي يف الواليات املتحدة األمريكية واإليسا.
متاح باللغة االنجليزية

www.issa.int/SSPTW

التطورات واالتجاهات يف الضامن االجتامعي
DEVELOPMENTS & TRENDS

Africa
Strategic approaches to
improve social security

2014

بدءا بأفريقيا ،تحدد التقارير املدرجة يف هذه السلسلة وتجمع وتحلل أه ّم التطورات واالتجاهات األخرية يف مجال الضامن االجتامعي عىل املستويني اإلقليمي والعاملي وتحدد هذه
املوسعة واألمثلة امللموسة التي تجمعها األمانة العامة لإليسا.
التقاريرالتح ّديات الرئيسية التي تواجه الضامن االجتامعي يف كل إقليم باإلعتامد عىل البيانات ّ
متاحة باللغة االنجليزية .تختلف النسخ باللغات األخرى وفقاً للمنطقة.

www.issa.int/DT

كت ّيبات بشأن توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي

HANDBOOK

HANDBOOK

on the extension of social security
coverage to the self-employed

EXTENSION OF SOCIAL SECURITY

EXTENSION OF SOCIAL SECURITY

ميكن للتحدّيات اإلدارية املتعلقة بتغطية فئات معينة من السكان أن تتحول إىل عقبات خطرية بالنسبة
ملؤسسات الضامن االجتامعي .وتعترب الكتيبات التي تصدرها اإليسا مرجعاً عمليّاً لصانعي القرار واملديرين،
والخرباء املختصني يف إدارة الضامن االجتامعي باإلضافة إىل ذلك تقدم هذه الكتيبات أيضا التدابري التي يجب
اتخاذها لتوسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي.

تعترب املجلة الدولية للضامن االجتامعي التي ن ُِشت ألول مرة يف العام  1948املجلّة الفصلية الرئيسية عىل املستوى العاملي يف مجال الضامن االجتامعي وتحرراملقاالت
التي تنرش يف هذه املجلّة من قبل خرباء بارزين يف مجال الضامن االجتامعي وتقدّم هذه املقاالت مقارنات ونقاشات مع ّمقة للمسائل املواضيعية والدراسات التحليلية
املقارنة لسياسات ونظم الضامن االجتامعي .وباإلضافة إىل املسائل العادية ،تنرش املجلّة مسائل خاصة ومواضيعية تتناول فيها مواضيع سياساتية وإدارية تحظى باهتامم
كبري من املؤسسات األعضاء يف اإليسا.

العمل املهاجرين
كتّيب بشأن توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي لتغطية ّ

االطالع عىل املجلّة عرب املوقع اإللكرتوين :منذ العام  1967بالنسبة للمقاالت املنشورة باللغة اإلنجليزية؛من  2013 - 2008بالنسبة للمقاالت املنشورة بالفرنسية
واألملانية واالسبانية .يستفيد أعضاء اإليسا من الدخول املجاين إىل املجلّة عرب حساباتهم الخاصة.

كتيب بشأن توسيع نطاق تغطية الضامن االجتامعي لتغطية العاملني لحسابهم الخاص

تنرش املجلّة باللغة االنجليزية .كام أن ملخّصات جميع املقاالت الجديدة متاحة باالنجليزية والعربية ،والصينية والفرنسية واألملانية والربتغالية والروسية واالسبانية.

متاح باالنجليزية والفرنسية واألملانية واالسبانية

متاح باالنجليزية والفرنسية واألملانية واالسبانية والروسية
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التغري املناخي وشُ ّح املوارد الطبيعية
يتدارس التقرير آثار التغري املناخي وشُ ّح املوارد الطبيعية عىل نظم الضامن االجتامعي سواء كانت هذه
اآلثار مبارشة أو غري مبارشة كام أنه يسلّط الضوء عىل االستجابات لهذه اآلثارعىل صعيد السياسات
املعتمدة واإلجراءات اإلدارية املتخذة.
متاح باللغة باالنجليزية .امللخص التنفيذي متاح باللغات :العربية والصينية
واالنجليزية والفرنسية واألملانية والروسية ،واالسبانية.

االتجاهات الكربى يف سوق العمل والضامن االجتامعي
يتناول التقرير الطريقة التي متكّن إدارات الضامن االجتامعي من التخفيف
من أثر االتجاهات الكربى يف سوق العمل والتأثري فيها.
متاح باللغة االنجليزية
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