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نظرة خاطفة عىل اإليسا
الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( 

هي املنظمة العاملية الرائدة عاملياً التي تجمع 

بني مؤسسات ووزارات ووكاالت الضامن 

االجتامعي. وترّوج اإليسا للتميّز يف إدارة 

الضامن االجتامعي من خالل املبادئ التوجيهية 

املهنية ومعارف الخرباء والخدمات والدعم  

بهدف متكني األعضاء من تطوير نظم وسياسات 

ضامن اجتامعي حيوية يف كافة أرجاء العامل. 

وتأسست اإليسا يف 1927 برعاية منظمة العمل 

الدولية. 

1927  4  546  
املنتدى العاملي الرابع للضامن االجتامعيإنشاء اإليسا

الثاين / نوفمرب 2016

 مامرسة جيدة

 يف مجال الضامن االجتامعي مدرجة يف قاعدة بيانات الجمعية الدولية 
للضامن االجتامعي

322  1,642  42,000  
منظمة عضو من 

156 بلداً 

 مشارك  
يف فعاليات اإليسا

 مقاال تم تنزيلها 
من املجلة الدولية للضامن االجتامعي

12  150+  1,883,487  
 مبدأً توجيهيا 

إلدارة الضامن االجتامعي )2016(
 منظمة عضو

شاركت يف فعاليات أكادميية اإليسا

 زيارة
للبوابة اإللكرتونية لإليسا.

جميع هذه األرقام خاصة بالعام 2015، ما مل تتم اإلشارة خالف ذلك. 

الرتويج االبتكارالخدماتاملعرفة املجتمع  

تدعم اإليسا مجموعة حرصية من األعضاء وتعزز 

التعاون والتبادل من خالل الفعاليات وشبكات 

الخرباء

تضع اإليسا املعايري املهنية وتجري البحوث وتحدد 

املامرسات الجيدة

توفر اإليسا الخدمات العملية والدعم ملديري 

الضامن االجتامعي

تسهل اإليسا النهج االبتكارية لتعزيز اإلدارة وتوقع 

املخاطر وإدارة التغريات

تدعم اإليسا الدعوة العاملية لتعزيز ضامن اجتامعي 

شامل
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شاركت يف فعاليات أكادميية اإليسا
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للبوابة اإللكرتونية لإليسا.

جميع هذه األرقام خاصة بالعام 2015، ما مل تتم اإلشارة خالف ذلك. 

دعم التميز يف مجال الضامن االجتامعي

الرتويج االبتكارالخدماتاملعرفة املجتمع  

تدعم اإليسا مجموعة حرصية من األعضاء وتعزز 

التعاون والتبادل من خالل الفعاليات وشبكات 

الخرباء

تضع اإليسا املعايري املهنية وتجري البحوث وتحدد 

املامرسات الجيدة

توفر اإليسا الخدمات العملية والدعم ملديري 

الضامن االجتامعي

تسهل اإليسا النهج االبتكارية لتعزيز اإلدارة وتوقع 

املخاطر وإدارة التغريات

تدعم اإليسا الدعوة العاملية لتعزيز ضامن اجتامعي 

شامل
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وتجتمع مؤسسات الضامن االجتامعي من أكرث من 150 بلداً يف 

اإليسا لوضع االسرتاتيجيات الرامية لرفع التحديات املشرتكة. ويف 

هذا الصدد، كانت آخر سنة يف فرتة الثالث سنوات سنة مثمرة جداً 

بالنسبة للمنظامت األعضاء. وتحقق خاللها تقدم ملحوظ يف بناء 

قدرة الجمعية عىل دعم األعضاء عىل العمل نحو تحقيق التميّز من 

خالل تنظيم مجموعة من الفعاليات الدولية الكربى التي شكلت 

منصات قيّمة للتحليل وتكوين العالقات يف أوساط قادة الضامن 

ومختصيه.  االجتامعي 

و تعززت املعرفة والخدمات التي يوفرها مركز اإليسا للتميّز لألعضاء 

بشكل كبري، من خالل تطوير أكادميية اإليسا وإعداد مبادئ توجيهية 

يف مجاالت أساسية جديدة وأوىل مراحل برامج االعرتاف والقياس 

املقارن. 

وبعد املنتدى اإلقليمي الذي انعقد يف افريقيا يف 2014، نُظمت ثالثة 

منتديات اقليمية من أصل أربعة )إقليم آسيا واملحيط الهادئ وإقليم 

األمريكيتني وإقليم أوروبا( خالل هذه الفرتة والتي عرفت مشاركة 

قرابة 900 شخص من املسؤولني الكبار وكبار مديري مؤسسات 

الضامن االجتامعي. وعىل الرغم من التنوع اإلقليمي، كان القاسم 

املشرتك املتمثل يف النزعة الواقعية جلياً يف كافة االجتامعات، إذ تقر 

املؤسسات بأنه ال ميكن الحفاظ عىل التقدم عىل األمد الطويل إال 

بقدر أكرب من االبتكار يف تسيري الخطط وإدارتها. 

ولقد سلط مؤمتران دوليان بارزان الضوء عىل املنصة الهامة التي 

تتيحها اإليسا للمختصني يف الضامن االجتامعي. فالتغري الرقمي –

والتشويش الرقمي- كانا محل تركيز املؤمتر الدويل املعني بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف مدينة أستانا الذي انعقد يف أيلول   /

سبتمرب 2015. وتتوقف استدامة الخطط عىل األمد الطويل عىل 

السنة التي يغطيها التقرير
مقدمة

يعترب هدف اإليسا املتمثل يف تعزيز التميّز 

اإلدارة أساساً لتوفري مستدام وناجح لخدمة 

الضامن االجتامعي. وقد حظي االلتزام السيايس 

املعزز بالحامية االجتامعية عىل املستويني 

الوطني والدويل مجدداً مبكان بارز يف أهداف 

األمم املتحدة للتنمية املستدامة، عىل الرغم من 

القيود الكبرية املفروضة يف العديد من البلدان. 

ويزداد اإلقرار بأن مؤسسات الضامن االجتامعي 

املدارة بشكل جيد وذات األداء العايل واملوثوقة 

متثل حجر األساس لتوسيع نطاق تغطية 

الشعوب وحاميتهم يف بيئة معقدة ورسيعة 

التغري. 
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مدينة بودابست، هنغاريا

املؤمتر الدويل الثامن عرش لإليسا بشأن 

االكتواريني واإلحصائيني يف مجال الضامن 

االجتامعي

مدينة أستانا، كازاخستان

املؤمتر الدويل الرابع عرش لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف الضامن 

االجتامعي



وسيتيح سياقاً حيوياً لتناول بعض املسائل الجوهرية التي تحدد 

مستقبل الضامن االجتامعي يف العامل. 

ونعرب عن امتناننا وتقديرنا لألعضاء والرشكاء واملوظفني الذين 

شاركوا بكرثة وساهموا بنشاط يف ضامن نجاح هذه السنة املثمرة 

ونتطلع إىل بدء مرحلة جديدة من التاريخ املميز للجمعية. 

العمل اإلكتواري األسايس وُعرضت ملحة عن الدور الحيوي واملتنامي 

لإلكتواريني يف املؤمتر الدويل لإلكتواريني واالحصائيني الذي انعقد يف 

بودابست يف أيلول/سبتمرب 2015. 

ووفقاً لنتائج االستبيان الذي أجري يف 2015، فقد حظي برنامج اإليسا 

بدعم أكرب من املنظامت األعضاء. وأعرب مثانية أعضاء من أصل عرشة 

عن دعمهم التام للتوجه االسرتاتيجي الجديد للجمعية، وأعرب هؤالء 

األعضاء عن بالغ رضاهم عن أداء ووجاهة أنشطة اإليسا. 

و تتطلع اإليسا إىل امليض قدماً، من خالالعتامد برنامجها الجديد 

للفرتة 2019-2017 الذي سريكز عىل تعزيز أكرب لدور اإليسا بوصفها 

الهيئة املسؤولة عن تحديد املعايري املهنية للضامن االجتامعي. 

وستتاح خدمات مناسبة وعملية لألعضاء تسمح برفع التحديات 

وتدعم التحسينات اإلدارية. وسوف تُعّزز قدرة اإليسا عىل البحث 

واالبتكار لضامن أن تبقى اإليسا يف واجهة التطورات الناشئة وأن 

تدعم األعضاء يف إدارة االبتكار. 

ومبا أّن اإليسا تستعد لالحتفال بذكرى تأسيسها التسعني يف 2017، 

فإن رسالتها التاريخية املتمثلة يف » ترويج الضامن االجتامعي  

وتطويره (...) من خالل تحسنها عىل املستويني التقني واإلداري بغية 

امليض قدماً بالظروف االجتامعية واالقتصادية للشعوب عىل أساس 

العدالة االجتامعية« يظل أكرث وجاهة من أي وقت مىض.

 ويعترب املنتدى العاملي للضامن االجتامعي الذي سيُعقد يف بنام يف 

ترشين الثاين / نوفمرب 2016 مثرة فرتة مثرية بالنسبة لإليسا دامت 

ثالث سنوات أحرزت فيها الجمعية تقدماً حاسامً نحو تزويد أعضائها 

بخدمات قامئة عىل املعرفة. وسيوفر املنتدى العاملي منصة أساسية 

للنقاش والتبادل بني صانعي القرار يف مجال الضامن االجتامعي، 

ايرول فرانك استوفيه

الرئيس

هانس-هورست كونكلوسيك

األمني العام
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مدينة بنام، بنام

املنتدى العاملي للضامن االجتامعي

مدينة ستوكهومل، السويد

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي 

ألوروبا

مدينة مكسيكو، املكسيك

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي 

لألمريكتني

مدينة مسقط، سلطنة ُعامن 

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي 

إلقليم آسيا واملحيط الهادئ



السنة يف صور
الفعاليات

إنطباعات مرئية من برنامج اإليسا 2015/16
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بناء التميّز يف إدارة الضامن االجتامعي
مركز اإليسا للتميّز

يقدم  مركز اإليسا للتميّز املعارف والخدمات الالزمة لدعم الحوكمة الرشيدة 

واألداء الجيد وجودة الخدمات يف مجال الضامن االجتامعي. 

مركز اإليسا للتمّيز يف إدارة الضامن االجتامعي

التوجيهية املبادئ 

متثل املبادئ التوجيهية لإليسا، التي يعتمد عليها مركز التميّز، 

معايري مهنية معرتف بها دولياً يف 12 مجاالً أساسياً يف إدارة 

الضامن االجتامعي. ويقَدم املركز قاعدة معارف شاملة بهدف 

دعم املديرين لتنفيذ املبادئ التوجيهية. 

األكادميية 

تتيح األكادميية لألعضاء الوصول إىل طرق حل املشكالت ووسائل 

التعلم ومنصات تبادل املعارف فضال عن بناء القدرات وفرص 

تطوير املوارد البرشية.

 كام تقدم ورشات عمل األكادميية فرصة للمختصني يف الضامن 

االجتامعي لتبادل املعارف مع النظراء وإيجاد الحلول للتحديات 

واالحتياجات التنظيمية املحددة استناداً إىل املبادئ التوجيهية 

لإليسا. 

وتساعد الدورة التدريبية لنيل الشهادة رفيعة املستوى بشأن 

املعايري املهنية الدولية يف الضامن االجتامعي املديرين عىل 

بناء قدراتهم املهنية يف منظامتهم بالتعاون مع رشكاء تدريب 

خارجيني أكفاء. 

املشورة والدعم التقنيني

ميّكن فريق املشورة والدعم التقنيني التابع لإليسا املؤسسات 

األعضاء من النفاذ إىل معارف وتوجيهات وخربات إضافية دعامً 

للتحسينات اإلدارية التي يجرونها.  

االعرتاف

سيتيح برنامج االعرتاف التابع لإليسا تقييامً واعرتافاً رسميني 

باملؤسسات التي تستخدم املبادئ التوجيهية لإليسا. وعقب 

تقييم مستوى االمتثال للمبادئ التوجيهية، تصبح املؤسسة قادرة 

عىل الحصول عىل االعرتاف بإنجازها اإلداري. 
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وبلغ تطوير مركز التميز يف اإليسا مستوى جديد يف 2016، إذ يشارك 

املرشفون واملديرون مبجموعة من املنتجات والخدمات االبتكارية 

التي تهدف إىل تعزيز إدارة الضامن االجتامعي.

وبعد الرتحيب الكبري الذي نالته املبادئ التوجيهية لإليسا، والتي 

صدرت للمرة األوىل يف عام 2013، عززت اسرتاتيجية مركز التميز 

توفري التدريب وبناء القدرات. وشهد برنامج أكادميية اإليسا تطوراً 

رسيعاً، حيث نظَم ائتالف اإليسا املكون من مؤسسات ذات مستوى 

عاملي يف عدة أقاليم من العامل أوىل الدورات التدريبية املوجهة 

للمختصني يف مجال الضامن االجتامعي بهدف نيل شهادة األكادميية. 

وتقدم تلك الدورات للمشاركني معارف تطبيقية حول املعايري املهنية 

الدولية يف مجال اإلدارة، وتزودهم مبجموعة محددة من املعارف 

القيمة ملؤسساتهم. واملوارد 

وباملوازاة، نظمت األكادميية عىل مدار عامي 2015 و2016، يف أكرث 

من 20 بلدا، ورش عمل تركز عىل تقديم حلول للتحديات الخاصة 

التي تواجه اإلدارات. وبحلول منتصف عام 2016، شارك قرابة 500 

مدير وموظف من مؤسسات الضامن االجتامعي يف نشاط أكادميية 

اإليسا.

ونُِفذت املرحلة التجريبية لربنامج االعرتاف التابع لإليسا يف أواخر 

عام 2015  وأوائل عام 2016، ويهدف الربنامج إىل متكني األعضاء من 

تقييم مدى التزامهم باملبادئ التوجيهية لإليسا، كام نُِفذ أيضا مرشوع 

تجريبي يف مجال تحصيل االشرتاكات واالمتثال.

ورّد قسم االستشارات التقنية وخدمات الدعم، ومقره أمانة اإليسا، 

عىل أكرث من 100 طلب من املنظامت األعضاء للحصول عىل 

املعلومات واملعارف والتحليل والخربة.

وأكّد استطالع آراء األعضاء الذي أُجري يف عام 2015 عىل الدعم 

القوي من األعضاء للركائز االسرتاتيجية الجديدة لإليسا، كام ساهمت 

املشاورات مع مكتب اإليسا واللجان التقنية التابعة لها يف تحديد 

أولويات تطوير املركز يف املرحلة املقبلة.

وسيواصل مركز التميز تطوير نطاق عمله وتقديم موارد فريدة 

ومتكاملة ملؤسسات الضامن االجتامعي بغض النظر عن اختصاصها أو 

حجمها أو موقعها الجغرايف وذلك من خالل موارد املعرفة املستهدفة، 

وخدمات األعضاء العملية ووضع مبادئ توجيهية جديدة.



املعايري املهنية للضامن االجتامعي
مركز التميّز

متثل املبادئ التوجيهية لإليسا املعايري املهنية الدولية الوحيدة إلدارة الضامن االجتامعي
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متّكن املبادئ التوجيهية لإليسا مديري الضامن االجتامعي من النفاذ إىل 

املعرفة الدقيقة والعملية الخاصة بأفضل املامرسات الدولية يف مجال 

من مجاالت اإلدارة. ولقيت املبادئ التوجيهية، املتوفرة بسبع لغات، 

اهتامماً متنامياً من املنظامت األعضاء يف اإليسا. 

وأكد استبيان آراء األعضاء الذي أجري يف 2015 أن أكرث من 60 يف 

املائة من املؤسسات األعضاء تستخدم، أو تنوي استخدام، أحد املبادئ 

التوجيهية أو عدداً منها. وتستخدم بعض هذه املؤسسات املبادئ 

التوجيهية عىل مستوى مجلس اإلدارة وأدرجت مؤسسات أخرى هذه 

املعايري املهنية الدولية يف نظمها الخاصة بالتخطيط االسرتاتيجي وإدارة 

الجودة. 

وأُعدت مبادئ توجيهية خاصة بأربعة مجاالت إضافية يف اإلدارة، فضال 

عن التعمق يف محتوى مبدئني توجيهيني سابقني بالتعاون مع اللجان 

التقنية لإليسا وسوف تُنرش هذه املبادئ يف ترشين الثاين / نوفمرب 2016.

املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن إدارة الضامن االجتامعي

الحوكمة الرشيدة	 

جودة الخدمات	 

تحصيل االشرتاكات واالمتثال	 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت**	 

استثامر صناديق الضامن االجتامعي	 

تعزيز القابلية املستدامة للتوظيف*	 

تواصل إدارات الضامن االجتامعي*	 

العمل اإلكتواري للضامن االجتامعي )مع منظمة العمل الدولية(* 	 

الحلول اإلدارية لتوسيع نطاق التغطية*	 

العودة إىل العمل وإعادة اإلدماج	 

الوقاية من املخاطر املهنية**	 

تعزيز الصحة يف مكان العمل	 

*مبادئ توجيهية جديدة

** مبادئ توجيهية منقحة
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الضامن االجتامعي والتحول الرقمي
مؤمتر دويل

مؤمتر اإليسا الدويل الرابع عرش بشأن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الضامن االجتامعي



تؤدي التكنولوجيات الجديدة وتكنولوجيات الهواتف النقالة دوًرا هاًما يف 

تغيري الطريقة التي يعيش بها الناس وكيفيةالقيامهم بأعاملهم و تواصلهم 

مع بعضهم البعض. وكان لهذا التوجه تأثري عىل أنظمة الضامن االجتامعي 

التي تخدم مئات املاليني من األفراد والتي تقود مسرية االبتكار يف توظيف 

املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت التي تتمحور حول املواطن .

وكان الدور االسرتاتيجي الذي تضطلع به التكنولوجيات يف تحسني مستوى 

أداء منظامت الضامن االجتامعي وجودة خدماتها  محّل تركيز مؤمتر اإليسا 

الدويل الرابع عرش بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الضامن 

االجتامعي الذي انعقد يف مدينة أستانة، كزاخستان  من 2 إىل 4 أيلول / 

سبتمرب 2015. واستقطب املؤمتر أكرث من  300 خبري وصانع قرار من أنحاء 

العامل واستضاف كّل من وزارة الصحة والتنمية االجتامعية وصندوق التأمني 

االجتامعي الحكومي لجمهورية كازاخستان هذا املؤمتر.

ومبا أن التكنولوجيات أصبحت متاحة أكرث ملؤسسات الضامن االجتامعي فإّن 

تنفيذ نظم ذات نطاق واسع وخاصة باملهام الحرجة صار يشكل تحديًا كبريًا 

للمؤسسات التي عليها إدارة النواحي التقنية واالقتصادية فضال عن مواكبة 

التطور التقني الرسيع.

ومن ضمن األمثلة التي تناولها املؤمتر الخدمات اإللكرتونية املحّسنة 

واالستخدام االبتكاري لتكنولوجيا الهواتف النقالة  التي مكنت مؤسسات 

الضامن االجتامعي من الوصول إىل فئات سكانية كان من الصعب الوصول 

إليها يف السابق مثل :العامل الريفيون. ومن ضمن النتائج التي ترتبت عىل 

االستخدام االبتكاري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تحسني مستوى 

التغطية، والتمويل، واالستدامة .

وتطرق املؤمتر إىل مسائل مثل تحليل طريقة تعزيز التعاون الدويل وتحسني 

التنسيق بني املؤسسات االجتامعية عىل املستوى الوطني وكيف تتطلب هذه 

املسائل تواجداً متزايداً ملؤسسات ضامن اجتامعي بهدف ضامن إمكانية 

التشغيل املتبادل وتبادل املعلومات الفعال وكذلك إدماج نظم املعلومات. 

وباإلضافة إىل سعي مؤسسات الضامن االجتامعي إىل التصدي للتكاليف 

املتزايدة وتعقيد النظم، فهي تسعى أيضاً إىل التوصل إىل حلول وتطبيقات 

مشرتكة.

كان وضع  اإليسا للمبادئ التوجيهية الدولية الخاصة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مجال الضامن االجتامعي  بنداً محورياً يف جدول األعامل، كام 

قًدمت مبادئ توجيهية ملجالني جديدين هام: اتفاقيات الضامن االجتامعي، 

وإدارة البيانات الرئيسية وذلك لتزويد مؤسسات الضامن االجتامعي باملعرفة 

الكافية يف هذا املجال املعقد. 

www.issa.int/ICT2015
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 العمل االكتواري والضامن االجتامعي:
 التنبؤ باملخاطر وضامن االستدامة 

مؤمتر دويل 

املؤمتر الدويل الثامن عرش لالكتواريني واإلحصائيني املختصني يف مجال الضامن االجتامعي



مل يسبق وأن كانت مسألة  دور االكتواريني وخربتهم يف تقييم أثر الضامن 

االجتامعي وضامن مالءمة النظم واستدامتها بهذه األهمية، وكانت هذه 

املسألة يف  صميم املناقشات التي جرت خالل املؤمتر الدويل لالكتواريني 

واإلحصائيني )ACT2015(، الذي انعقد يف بودابست، هنغاريا يف الفرتة 

18-16 أيلول / سبتمرب 2015، بدعوة من اإلدارة املركزية للتأمني الوطني عىل 

التقاعد. 

وشهد املؤمتر مشاركة أكرث من 300 خبري من كافة أرجاء العامل وتناول 

مجموعة من املسائل الرئيسية التي تواجه وضع السياسات يف مجال الضامن 

االجتامعي وتصميم املنافع ومتويلها وإدارتها واملساهمة التي تقدمها املهنة 

االكتوارية لضامن استدامة برامج الضامن االجتامعي. 

وتعترب اإلدارة الفعالة لصناديق احتياط الضامن االجتامعي مساهمة هامة من 

أجل استدامة النظم. ويف الوقت ذاته، يعكس التدقيق املتزايد ألداء االستثامر 

واملخاطر األكرث تعقيدا، التي يتعني التعامل معها والتحدي املتمثل يف توليد 

عائدات مالمئة، أهمية املساهمة االكتوارية. 

وتعترب صناديق احتياط الضامن االجتامعي وخطط املعاشات من ضمن أكرب 

املؤسسات املستثمرة، وحلل املشاركون يف املؤمتر اسرتاتيجيات وتوجهات 

االستثامر، مبا يف ذلك االهتامم املتزايد باالستثامر الذي يراعي املسؤولية 

االجتامعية. 

واتفق املشاركون عىل تنامي اإلقرار بكون الضامن االجتامعي استثامراً يف 

التنمية االجتامعية واالقتصادية يف البلد وليس كلفة، وللحفاظ عىل استدامة 

نظم الضامن االجتامعي ينبغي أن يكون تصميمها ومتويلها عىل قدر كاف من 

القوة واملرونة بغية التكيف مع البيئة الخارجية التي تتغري برسعة كبرية. 

كام شهد املؤمتر عرض مبادئ توجيهية جديدة خاصة بالعمل االكتواري 

وضعتها اإليسا بالرشاكة مع منظمة العمل الدولية. وحددت املبادئ 

التوجيهية املامرسات االكتوارية الجيدة يف مجاالت معينة مثل تكلفة الربامج 

الجديدة وتقييم النظم ووضع أطر تنظيمية وتقديم النتائج وعمليات 

النظراء. استعراض 

وسيواصل اكتواريو الضامن االجتامعي االضطالع بدور هام يف ضامن تنفيذ 

اسرتاتيجيات مناسبة لالستثامر ورصد نجاحها يف فرتة تشهد تغرياًت اقتصاديًة 

واجتامعية رسيعًة.

www.issa.int/ACT2015
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اإليسا 
حول العامل

* االفتتاح يف 2016

94

61

111

أفريقيا
 مكتب اإلرتباط لشامل أفريقيا

يستضيفه الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية

  الجزائر العاصمة، الجزائر

مكتب   االرتباط   لغرب   أفريقيا
   الصندوق   الوطني   للتأمينات   االجتامعية   –بضيافة   مؤسسة   التأمينات   االجتامعية   

أبيدجان،   ساحل   العاج   

مكتب   االرتباط   ألفريقيا   الوسطى
بضيافة   الصندوق   الوطني   للتأمينات   االجتامعية   

ياونديه،   الكامريون

مكتب   االرتباط   لجنوب   أفريقيا

بضيافة   وزارة   التنمية   االجتامعية

   جنوب   أفريقيا،بريتوريا

نقطة   االتصال   لرشق   أفريقيا 
   بضيافة  جمعية أفريقيا الرشقية والوسطى للضامن االجتامعي

   كينيا،نريويب

آسبا واملحيط الهادئ
مكتب   االرتباط   للدول   العربية

بضيافة   مؤسسة   الضامن   االجتامعي

   األردن–عّمن   

مكتب   االرتباط   لجنوب   آسيا
بضيافة   املؤسسة   الوطنية   لتأمني   املوظفني

نيو   دلهي،   الهند

مكتب   االرتباط   لجنوب   رشق   آسيا
تستضيفه الهيئة الوطنية للتأمني الصّحي 

سيؤول، جمهورية كوريا

مكتب إرتباط رشق آسيا
تستضيفه الهيئة الوطنية للتأمني الصّحي 

سيؤول، جمهورية كوريا 

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

بكني،   الصني

نقطة االتصال لخدمة املحيط الهادئ
باستضافة من صندوق االدخار الوطني الفيجي

سوفا، فيجي

94

املجموع

61

املجموع
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األعضاء املشاركون: 254 يف 143 بلداً 

األعضاء املنتسبون: 68 يف 40 بلداً 

322 عضو من 156 بلداً 

)حزيران/يونيـه 2016(

322
111

56

األمريكيتني
مكتب   ارتباط   أمريكا   الشاملية   وأمريكا   الوسطى

بضيافة   مؤسسة   الضامن   االجتامعي   والخدمات   االجتامعية   ملوظفي   الدولة

املكسيك،   املكسيك

مكتب   ارتباط   دول   اآلنديز
  Derrama Magisterial بضيافة   

ليام   –   البريو

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

أوروبا
شبكة   اإليسا   األوروبية

اللجنة   التوجيهية   برئاسة   مؤسسة   التأمينات   االجتامعية

وارسو،   بولندا

مكتب ارتباط لخدمة إقليم أوراسيا 
.باستضافة من صندوق التقاعد يف االتحاد الرويس

موسكو، االتحاد الرويس

56

املجموع

111

املجموع



عقد من الفرص للضامن االجتامعي يف آسيا واملحيط الهادئ
منتدى اقليمي 

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي إلقليم آسيا واملحيط الهادئ
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أكد املشاركون يف املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي إلقليم آسيا و املحيط 

الهادئ أن الضامن االجتامعي  يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ يستفيد حالياً 

من إطار مالئم لتحقيق تقّدم غري مسبوق يف توسيع نطاق الحامية. ولكن 

ذلك ال يجب أن مينع نظم الضامن االجتامعي من االستعداد لتحّديات جديدة 

يف حال توحيد التغطية الشاملة واستدامتها.

وكان املنتدى، الذي عرف مشاركة أكرث من 300 شخص، قد انعقد يف مسقط، 

ُعامن يف الفرتة 2-4 ترشين الثاين / نوفمرب 2015 بدعوة من الهيئة العامة 

للتأمينات االجتامعية يف سلطنة ُعامن.

ويشهد اقليم آسيا واملحيط الهادئ تغريات اجتامعية واقتصادية ودميوغرافية 

رسيعة، مام يطرح تحديات هائلة يواجهها املديرون وصناع القرار يف مجال 

الضامن االجتامعي. 

وحلل املؤمتر كيفية مساهمة املواءمة املحبّذة، بني النمو االقتصادي الحيوي 

واإلرادة السياسية اإليجابية و«النمو الدميوغرايف«، يف تحقيق التطورات 

األخرية الهاّمة واملتعلقة بتصميم الضامن االجتامعي ومتويله وتقدميه يف أنحاء 

واسعة من اإلقليم.

وخلُص املنتدى إىل أّن العقد القادم سيكون حاسام إلدارات الضامن االجتامعي 

يف اإلقليم. وسيتطلب تحقيق نتائج اجتامعية واقتصادية إيجابية نهجاً 

متامسكاً ومتكامالً يستند إىل التزام سيايس متواصل وضامن اجتامعي شامل 

باإلضافة إىل مجموعة موّسعة من السياسات االجتامعية وسياسات سوق 

العمل بهدف االستفادة من الزخم الحايل لتوسيع نطاق التغطية املستدامة 

السكان.  لفائدة 

جائزة اإليسا للمامرسة الجيدة ملنطقة 

آسيا واملحيط الهادئ 2015

ُسلّمت جائزة اإليسا للمامرسات الجيدة إىل ممثيل إدارة الخدمات البرشية 

)أسرتاليا( والدائرة الوطنية للمعاشات التقاعدية )جمهورية كوريا(. وشاركت 48 

مؤسسة من 16 بلداً يف هذه املسابقة اإلقليمية التي تُنظّم كل ثالث سنوات.

www.issa.int/rssf-asiapacific2015



الضامن االجتامعي – محرك أسايس للتغيري املجتمعي يف األمريكيتني
منتدى إقليمي 

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي لألمريكتني

20ISSA 

التقرير السنوي 2015/16



أيد املشاركون يف املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي لألمريكيتني أن 

النهج االبتكارية واإلرادة السياسية القوية هام عامالن أساسيان يف 

توسيع نطاق التغطية بالضامن االجتامعي يف املنطقة، وأكدوا التزامهم 

املشرتك بالتعاون يف املستقبل من أجل تطوير الضامن االجتامعي.

ومثّل املنتدى، الذي انعقد يف مدينة مكسيكو بني 11 و13 نيسان / 

أبريل 2016، فرصة مثينة لقادة ومديري الضامن االجتامعي الـبالغ 

عددهم 340 والقادمني من 28 بلداً لتشاطر التجارب واملامرسات 

الجيدة والحلول وتعزيزها. وقد ُعقد املنتدى باستضافة من مؤسسة 

.)ISSSTE( الضامن االجتامعي ملوظفي الدولة والخدمات االجتامعية

وحقق اقليم األمريكيتني نجاحات كبرية يف توسيع نطاق التغطية بالضامن 

االجتامعي خالل العقد املايض نتيجة لاللتزام السيايس املعّزز والسياسات 

املنسقة واملكاسب يف الكفاءة يف مجال اإلدارة. كام مكنت التحسينات عىل 

مستوى تصميم الضامن االجتامعي ومتويله وتوفري خدماته برامج الضامن 

االجتامعي من أن تصبح محركات أساسية للتغيري االجتامعي واالقتصادي 

اإليجايب يف اإلقليم، عىل الرغم من بيئة سياساتية غالباً ما تكون معقدة. 

واختتم املنتدى يف جو من التفاؤل عىل الرغم من التحديات الكربى وأشار 

إىل أهمية القدرة عىل االبتكار وااللتزام بتحسني إدارة الضامن االجتامعي 

بوصفهام رشطان للتطور االيجايب املستقبيل للضامن االجتامعي يف اإلقليم. 

جائزة اإليسا للمامرسات الجيدة لألمريكيتني 2016

قّدمت جائزة اإليسا للمامرسات الجيدة لألمريكيتني إىل اإلدارة 

الفدرالية للموارد العامة يف األرجنتني عن مرشوع ميكن من خالله 

إدخال تحسينات ملحوظة عىل الحامية االجتامعية لعاّمل املنازل. 

واستقطبت املسابقة 53 مشاركة من 17 مؤسسة من 9 بلدان.

www.issa.int/rssf-americas2016



االبتكار يف الضامن االجتامعي من أجل إدارة التغيري املعقد يف أوروبا
منتدى إقليمي 

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي ألوروبا
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اتفق املشاركون يف املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي عىل أن التغريات 

املستمرة التي تشهدها أسواق العمل وحاالت التفاوت املتزايدة وتنامي 

العاملة غري االعتيادية، باإلضافة إىل التوجهات الدميوغرافية تفيض إىل مطالب 

جديدة إزاء نظم الضامن االجتامعي يف أوروبا، ماّم يفرض عىل اإلدارات إجراء 

تغيريات جوهرية وتعزيز االبتكار.

 واستقطب املنتدى اإلقليمي عدداً قياسياً من صناع السياسات واإلداريني

 ) مشارك330( إىل ستوكهومل، السويد، من  18  إىل 20  نيسان / ابريل 2016. 

وانعقد املنتدى باستضافة من مؤسسة التقاعد السويدية. 

وعىل الرغم من سياق مشحون بالتغريات االجتامعية الكربى والقيود الرضيبية 

والشكوك االقتصادية، تتكيف نظم الضامن االجتامعي يف أوروبا بفعالية مع 

بيئة ال تنفك تزداد تعقيداً وصعوبة. وأظهرت أمثلة كثرية ُعرضت يف إطار 

املنتدى الطريقة التي تتجّدد بها أنظمة الضامن االجتامعي لتستجيب لهذه 

البيئة بشكل استباقي أو عىل سبيل رد الفعل عىل حّد السواء للتخفيف من 

املخاطر واملحافظة عىل تغطية شاملة.

وخلُص املنتدى إىل أن نظم الضامن االجتامعي يف أوروبا ميكنها مواصلة 

إتاحة نظم ضامن اجتامعي شاملة ومستدامة عىل الرغم من املشاكل الكربى 

واملعقدة التي سوف تشوب البيئة التشغيلية عىل األمد الطويل، وذلك من 

خالل مواصلة الرتكيز االسرتاتيجي عىل توفري الخدمات التي تتمحور حول 

املواطن وتوفري منافع وخدمات مالمئة طيلة الحياة. واتفق املشاركون عىل 

رضورة االستناد إىل قدر أكرب من التعاون والتكامل وتواصل أكرب مع العامة 

لزيادة فعالية اإلدارة. 

جائزة اإليسا للمامرسات الجيدة ألوروبا 2016

ُمنحت جائزة اإليسا للمامرسات الجيدة ألوروبا إلدارة الحامية االجتامعية، إيرلندا، 

تكرمياً لها عىل إنجازاتها يف دمج الرعاية الوطنية وخدمات التوظيف. وتلقت 

املسابقة 71 مشاركة من 27 منظمة من 19 بلداً.

www.issa.int/rssf-europe2016
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املعرفة من أجل تحقيق التميّز يف الضامن االجتامعي

بوابة الضامن االجتامعي اإللكرتونية الخاصة باإليسا

توفر بوابة الضامن االجتامعي االلكرتونية الخاصة باإليسا معلومات شاملة وأخبار وبيانات وتحليالت بخصوص تطورات الضامن االجتامعي حول العامل. ويحظى أعضاء اإليسا، دون سواهم، بخدمات 

حرصية مبا فيها حساب شخيص عىل موقع اإليسا ونفاذ كامل ملركز اإليسا للتميّز واملبادئ التوجيهية وغريها من املوارد األساسية. 

www.issa.int

املطبوعات واملوارد

www.issa.int/review

املجلة الدولية للضامن االجتامعي

نرُشت املجلة الدولية للضامن االجتامعي للمرة األوىل يف 1948.وتعترب املنشورة الربعية األكادميية الدولية الوحيدة التي تُعنى مبجال 

الضامن االجتامعي. وتضم املجلة مقاالت ألفضل الخرباء يقدمون من خاللها مقارنات دولية ومناقشات متعمقة يف مسائل موضوعية 

ودراسات تحليلية مقارنة لسياسات الضامن االجتامعي ونظمه. باإلضافة إىل ذلك، تنرش املجلة املشاكل الخاصة واملواضيعية املتعلقة 

باملسائل اإلدارية والسياساتية لفائدة املنظامت األعضاء يف اإليسا. 

الوصول عرب االنرتنت: امكانية النفاذ إىل املقاالت املكتوبة باللغة االنجليزية منذ 1967، وإىل املقاالت املكتوبة بالفرنسية واألملانية واإلسبانية يف الفرتة 

2013-2007. ويحظى أعضاء اإليسا بالوصول املجاين إىل املجلة عىل الحساب الشخيص يف موقع اإليسا. 

وتُنرش املجلة باللغة اإلنجليزية. كام تًنرش ملخصات لكافة املقاالت الجديدة باللغات اإلنجليزية والعربية والصينية والفرنسية واألملانية والربتغالية 

واإلسبانية والروسية 

International 
Social Security 

Review

JANUARY–MARCH 2016

VOLUME 69 | NUMBER 1
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 Adjustment mechanisms and intergenerational actuarial neutrality in pension reforms



برامج الضامن االجتامعي حول العامل

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2014

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

إن املعلومات املجتمعة يف هذه السلسلة والتي تتألف من مجلدات مخصصة ألقاليم آسيا واملحيط الهادئ، وأفريقيا، 

واألمريكتني وأوروبا، تنرش كل 6 أشهر عىل مدى سنتني. و يلقي كل مجلد الضوء عىل سامت برامج الضامن 

االجتامعي يف إقليم معني. وبرامج الضامن االجتامعي حول العامل هي نتاج جهود التعاون ما بني إدارة الضامن 

االجتامعي يف الواليات املتحدة األمريكية والجمعية الدولية للضامن االجتامعي.

متوفر باللغة االنجليزية.

املالءمة يف الضامن االجتامعي

www.issa.int/adequacy

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

UNEMPLOYMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

RETIREMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

كيف تكون املنافع أو الخدمات مالمئة؟ وما هي املعايري املرجعية التي تستخدم لتحديد املنافع والخدمات املالمئة 

وقياسها؟ تحلل هذه املجموعة املالءمة يف املعاشات والبطالة وتقرتح منوذجاً كمياً يحدد ويقيم قياس املالءمة متعدد 

التغريات. 

نظام استحقاقات التقاعد: متوفر باللغة االنجليزية. نظام استحقاقات البطالة: 

متوفر باللغتني االنجليزية والفرنسية. متوفر باللغة االنجليزية. 

www.issa.int/DT

التطورات واالتجاهات يف الضامن االجتامعي

2014

Africa
Strategic approaches to 
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

التقارير يف هذه السلسلة تُحدد وتجمع وتُحلل أهم التطورات األخرية 

واالتجاهات والتحديات الرئيسية التي تواجه الضامن االجتامعي يف كل 

إقليم، وذلك باستخدام بيانات واسعة وأمثلة ملموسة جمعتها األمانة 

العامة للجمعية.

متوفرة بلغات عدة بحسب اإلقليم.
2016

The Americas
Strategic approaches to  
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS DEVELOPMENTS  &  TRENDS

2016

Europe
Strategic approaches to  
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

2015

Asia
and the Pacific
Strategic approaches to 
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

االتجاهات الكربى والضامن االجتامعي

MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Climate change and 
natural resource scarcity
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Labour markets

M
E

G
A

T
R

E
N

D
S

 
S

E
R

I
E

S
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Work, family and gender
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تعتمد اإليسا عىل تحليل كيفية تأثري العوامل الخارجية –أو 

االتجاهات الكربى – عىل نظم الضامن االجتامعي يف غضون 

العقود املقبلة وكيف ميكن إلدارات الضامن االجتامعي التنبؤ 

باملخاطر والتخفيف من تأثريها عىل املجتمع. وأعدت اإليسا 

تقارير بخصوص أربعة مجاالت أساسية تؤثر فيها االتجاهات 

الكربى عىل السياق والطلب عىل نظم الضامن االجتامعي: 

أسواق العمل 

تغري املناخ وندرة املوارد البرشية 

الدميوغرافية التغريات 

العمل واألرسة ونوع الجنس
متوفر باللغة اإلنجليزية. أما املوجز التنفيذي فهو متوفر بلغات أخرى. 

www.issa.int/megatrends
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املنافع العائلية

التأمني ضد حوادث العمل واألمراض 

املهنية

تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت الدراسات اإلحصائية واألكتواريةواملالية

تحصيل االشرتاكات واالمتثال

التنظيم واإلدارة واإلبتكارسياسات التشغيل والتأمني ضد البطالة

جمعيات املنافع املتبادلة 

التحليل والبحث يف السياسات الرعاية الطبية والتأمني الصّحي

التأمني ضد الشيخوخة وعدم القدرة عىل 

العمل وتأمني الناجني

استثامر أموال الضامن االجتامعي 
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ا

حوكمة اإليسا وهيكلها التنظيمي 
الجمعية الدولية للضامن االجتامعي 

الرئيس
إيرول فرانك ستوفيه 

نائب الرئيس
سعيد أحِمدوش

أمني مال
فيليب كونَس

األمني العام 
هانس – هورست كونكلوسيك 

كبار موظفي اإليسا

تحصيل االشرتاكات واالمتثال

أقسام الوقاية الدولية

الجمعية العمومية 

املجلس

األمانة العامة

مكتب األمني العام

املوارد والخدمات

تطوير الضامن االجتامعي خدمات ودعم األعضاء 
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املكتب التنفيذي  لجنة املراقبة 
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