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هي  )اإليسا(  االجتماعي  للضمان  الدولية  الجمعية  إن 

المنظمة الدولية الرائدة عالميـاً  التـي تجمع بيـن مؤسسـات 

ووزارات الضمـان االجتماعي. وتروج اإليسا للتميز في إدارة 

األعضاء  مؤسساتها  تزويد  خالل  من  االجتماعي  الضمان 

إطار  في  القدرات  لبناء  وأنشطة  مهنية  توجيهية  بمبادئ 

مركز التميز التابع لها، وذلك من خالل اقتراح حلول ابتكارية 

الضمان  تواجه  التي  األساسية  للتحديات  للتصدي 

عن  فضالً  الفريدة،  الدولية  البيانات  وتشاطر  االجتماعي 

تنظيم فعاليات إقليمية وعالمية رفيعة المستوى. 

وتأسست اإليسا في عام 1927، تحت رعاية منظمة العمل 

الدولية، لتدعم مؤسساتها األعضاء في وضع نظم وسياسات 

حيوية في مجال الضمان االجتماعي في جميع أرجاء العالم.

االجتماعي  الضمان  تعزيز 

في العالم بأسره
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وصول أوسع وأبعد

رسالة من الرئيس

كانت هذه السنة واحدة من أكثر السنوات نشاطا واألكثر ازدحاما بالفعاليات في 

تاريخ الجمعية الدولية للضمان االجتماعي )اإليسا(. ونظمنا سبعة مؤتمرات 

مواضيعية وإقليمية، باإلضافة إىل حلقات دراسية عىل األنترنت ودورات تدريبية 

مانحة للشهادة، وورش عمل إلكترونية واجتماعات مكتب اإليسا ومنتدى اللجان 

الفنية. وبشكل عام، تشير التقديرات إىل أن أكثر من 10000 مشارك سجلوا في 

إحدى فعاليات اإليسا العام الماضي.

فعالية حضورية ألول مرة منذ أكثر من عامين. 

االجتماعي  الضمان  لمجلس  ممتنون  ونحن 

الدولي  المؤتمر  الستضافة  إلستونيا  الوطني 

المعلومات  لتكنولوجيا  عشر  السادس 

للضمان  اإلقليمي  والمنتدى  واالتصاالت 

الجميلة.  تالين  مدينة  في  ألوروبا  االجتماعي 

ويمكننا أيًضا ضمان مشاركة جمهور أوسع في 

هجين،  حل  باستخدام  المهمة،  األحداث  هذه 

عىل الرغم من استمرار التقلبات الدولية.

لقد فرض الصراع الدولي تحديات جديدة علينا. 

ووظائفهم  منازلهم  يفقدون  الناس  ألن  ونظًرا 

وأصدقاءهم  وأسرهم  وتعليمهم 

ستضطلع  وحياتهم،  وصحتهم 

مرة  االجتماعي  الضمان  مؤسسات 

الدعم  تقديم  في  حاسم  بدور  أخرى 

وتلتزم  األزمات.  أوقات  في  الضروري 

إقامة  في  أعضائها  بدعم  اإليسا 

وتبادل  المعرفة  وبناء  االتصاالت 

حدة  تخفيف  في  للمساعدة  الخبرات 

الوضع قدر استطاعتها. 

“المزيد من الناس 
يشاركون في أحداث 

اإليسا وأنشطتها أكثر 

من أي وقت مضى”.

العديد  في  ولكن  بعد،  الجائحة  تنته  لم  نفسه،  الوقت  وفي 

من األماكن حول العالم يبدو أنها تحت سيطرة أكبر. وجعل 

السكان  اإلصابة  بعد  ما  ومناعة  اللقاحات  بين  الجمع 

نكون  أن  يجب  ذلك،  ومع  مقاومة.  أكثر  والمجتمعات 

أنحاء  جميع  في  بإنصاف  يتم  لم  اللقاحات  فتوزيع  يقظين. 

العالم، وقد تظهر أنواع جديدة أكثر شراسة من الفيروس. 

مستعدة  االجتماعي  الضمان  مؤسسات  أن  هو  نعرفه  وما 

موجة  تظهر  عندما  مضى،  وقت  أي  من  أفضل  بشكل 

بدور  االجتماعي  الضمان  واضطلع  التحديات.  من  جديدة 

والمجتمعات  العمل  وأصحاب  األفراد  مساعدة  في  حاسم 

خالل الجائحة منذ أوائل عام 2020. وقد أظهرت مؤسسات 

الضمان االجتماعي سرعًة في األداء وتصميًما وقدرة عىل 

االبتكار.

وتحليل  جمع  عىل  األزمة،  هذه  طوال  اإليسا،  وركزت 

ومشاركة تجارب أعضائنا. إذ كان طموحنا هو تعظيم تبادل 

لمساعدة  االجتماعي  الضمان  مؤسسات  بين  المعرفة 

وموظفيهم.  عمالئهم  من  لكل  حلول  إيجاد  في  أعضائنا 

وشاركنا هذه المعرفة من خالل الحلقات الدراسية الشبكية 

والمنشورات والمقاالت التحليلية عبر اإلنترنت.

وتطلعا إىل المستقبل، سيتم تقديم ومناقشة ثمار كل ذلك 

خالل المنتدى العالمي للضمان االجتماعي الذي سيستضيفه 

في   ،)CDG Prévoyance( للتأمينات  والتدبير  اإليداع  صندوق 

أكتوبر/  إىل 28  من 24  الفترة  في  بالمغرب  مراكش  مدينة 

المناسبة  اللحظة  أيًضا  هذه  وستكون  األول 2022.  تشرين 

هذه  كانت  فقد  لإليسا.  كرئيس  سنواتي  عىل  ألشكركم  لي 

السنوات مختلفة كما كان يتوقع الجميع، وأنا فخور حًقا بما 

تمكنا من تحقيقه مًعا خالل هذه الفترة الصعبة. 

البروفيسور الدكتور يواكيم بروير

رئيس الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
إىل  المتزايد  اإليسا  وصول  يوضح  وهذا 

مؤسساتها األعضاء البالغ عددها 320 في 161 

وضحاها،  ليلة  وبين  عديدة،   
ٍ
نواح ومن  بلد. 

في  ثورة  إحداث  إىل  كوفيد-19  جائحة  دفعتنا 

لكل  البدني  الحضور  فمن  عملنا.  طريقة 

كل  تنظيم  تم  تقريبا،  واألحداث  االجتماعات 

الفرصة  هذا  وأعطى  اإلنترنت.  عبر  فجأة  شيء 

للمزيد من الناس للمشاركة في أنشطتنا.

الدولي  مجتمعنا  تعزيز  تم  لذلك،  ونتيجة 

ووضعنا  االجتماعي.  الضمان  لمؤسسات 

االجتماعي،  للضمان  أقوى  إلدارة  األساس 

تقديم  في  أفضل  وكفاءة  أعىل  جودة  وضمان 

خالل  من  االجتماعي  الضمان  وخدمات  مزايا 

فعالياتنا  في  الموظفين  من  المزيد  إشراك 

الخبرات  وتبادل  واإلقليمية،  العالمية 

والممارسات الجيدة ووجهات النظر.

وكان من دواعي سرورنا أيًضا أنه في مايو/أيار 

إىل  أخرى  مرة  أعضائنا  دعوة  من  تمكننا   2022
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لقاء مع األمين العام

في هذا اللقاء، يتحدث األمين العام لإليسا، مارسيلو أبي راميا كايتانو، عن كيفية 

ابتعاد النقاشات حول الضمان االجتماعي تدريجياً عن التركيز القوي عىل جائحة 

كوفيد-19. 

تجاوز جائحة كوفيد-19

 Marcelo Abi-Ramia Caetano 
ISSA Secretary General

ما هي المنتجات والخدمات الجديدة التي 

يتعين أن تقدمها اإليسا ألعضائها؟

 كان عاما ثريا للغاية من حيث إنتاج المعرفة. فنحن ننتج 
مقاالت تحليلية ننشرها عىل موقع اإليسا عىل أساس 

أسبوعي تقريًبا. وأصدرنا أربعة تقارير إقليمية حول 

أولويات الضمان االجتماعي، وسبعة تقارير تقنية. وأود 

أن أسلط الضوء عىل إطار عمل الرؤى السلوكية الجديد 

لإليسا، ودليل حول توسيع نطاق الحماية االجتماعية 

للعمال المهاجرين والالجئين وعائالتهم الذي ُوضع تحت 

إشراف مكتب العمل الدولي. وكل هذا بفضل المشاركة 

القوية ألعضائنا الذين يواصلون المساهمة بخبراتهم 

وممارساتهم الجيدة ووقتهم. ولذلك نحن ممتنون حًقا. 

	ما الذي سيحدث مستقبال؟

 

نحن نعمل اآلن بأقصى سرعة من أجل الفعالية الرئيسية 

العالمي  المنتدى  أي  سنوات،  ثالث  كل  تعقد  التي  لإليسا 

األول.  أكتوبر/تشرين  في   )WSSF( االجتماعي  للضمان 

السنوات  هذه  عىل  نظرة  إللقاء  الفرصة  ذلك  لنا  وسيتيح 

يمكننا  كيف  في  والتفكير  االستثنائية،  الماضية  القليلة 

استضافة  وسيتم  المستقبل.  إىل  والتطلع  منها  التعلم 

المنتدى العالمي للضمان االجتماعي من صندوق اإليداع 

والتدبير في مراكش بالمغرب، ونحن نتطلع حًقا إىل قضاء 

وقت مميز للمشاركة والتعلم والتواصل مع أعضائنا.

ما الذي ميز العام الماضي بالنسبة 

لإليسا؟

 كان الشيء األكثر روعة أننا نظمنا سبعة من 
فعالياتنا الرئيسية في فترة سبعة أشهر 

ونصف فقط. ففي الفترة من سبتمبر أيلول 

إىل مايو/أيار، عقدنا جميع المنتديات 

اإلقليمية األربعة، المؤتمر العالمي بشأن 

السالمة والصحة المهنيتين، باإلضافة إىل 

المؤتمر الدولي لإلكتواريين واإلحصائيين 

وأخصائيي االستثمار لعام 2022، والمؤتمر 

الدولي بشأن تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لعام 2022. ويعود حدوث هذا 

األمر بتلك الطريقة في حد كبير منه إىل 

جائحة كوفيد-19، مما أدى إىل تأجيل العديد 

من األحداث. وفي النهاية، تم تنظيم خمسة 

من هذه المشاريع الكبرى ألول مرة كفعاليات 

هجينا يجمع  عىل اإلنترنت، بينما وجدنا حالً 

بين المشاركة عىل عين المكان والمشاركة 

عبر اإلنترنت الثنين منها. ولقد كنا سعداء 

للغاية بالبرامج التي وضعناها، والمشاركة 

القوية التي تحققت في جميع الفعاليات 

السبعة. 

كيف تغير عالم الضمان االجتماعي 

العام الماضي؟

أعتقد أن أكثر ما يلفت االنتباه هو كيف أن 

جائحة كوفيد-19 لم تعد الشيء الوحيد الذي 

تتم مناقشته. فمن أوائل عام 2020 إىل أواخر 

عام 2021، دارت جميع المناقشات بشكل 

أساسي حول الجائحة. وهذا ال يعني أننا لم 

نغّط مواضيع أخرى. ومن نواح كثيرة، 

لالبتكار  أصبحت جائحة كوفيد-19 محركاً 

ولتسريع التحوالت في جميع مجاالت إدارة 

الضمان االجتماعي. وكنا قادرين عىل حشد 

االهتمام وتبادل المعرفة مع أعضائنا وفيما 

بينهم كما لم يحدث من قبل. ومع ذلك، 

وبحلول منتصف عام 2022، 

نرى أن المناقشات مضت 

قدًما وأنه تتم اآلن مناقشة 

مواضيع أخرى. وفي الوقت 

نفسه، يثير الصراع الدولي 

تحديات جديدة حيث تبذل 

مؤسسات الضمان االجتماعي 

كل ما في وسعها لدعم السكان 

المتضررين. وكما هو الحال في 

أي أزمة اجتماعية دولية، 

ستدعم اإليسا أعضاءها في هذه 

الجهود انطالقا من حقوق 

اإلنسان والعدالة االجتماعية.



مدراء عامون من بلجيكا، كولومبيا، اسبانيا، استونيا، فنلندا، ماليزيا بصحبة ثلة من كوادر االيسا خالل مؤتمر اإليسا الدولي بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الضمان االجتماعي لسنة 2022.

المؤتمر	العالمي	الثاني	والعشرون	بشأن	

السالمة	والصحة	في	
العمل	لعام	2021

23-20 أيلول/ سبتمبر 2021 - كندا
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الفعاليات 

عام من الفعاليات الكبرى

لم يسبق لإليسا أن نظمت الكثير من الفعاليات الكبيرة في مثل هذه الفترة 

القصيرة من الزمن. فجميع مؤتمراتنا اإلقليمية والدولية انعقدت في الفترة ما بين 

سبتمبر/أيلول 2021 ومايو/أيار 2022. وننتظر اآلن المنتدى العالمي للضمان 

االجتماعي في أكتوبر/تشرين األول 2022، الستكمال برنامج المؤتمر للفترة الثالثية 

2022-2020 لإليسا 

المؤتمر العالمي للسالمة والصحة 

المهنيتين

كان المؤتمر العالمي الثاني والعشرون للسالمة 

والصحة المهنيتين أول مؤتمر دولي انعقد في 

الفترة من 20 إىل 23 سبتمبر/أيلول 2021. وقد 

“الوقاية  المعنون  المؤتمر  موضوع  تحديد  تم 

في عصر مّتصل - حلول عالمية لتحقيق عمل 

من  طويلة  فترة  قبل  للجميع”،  وصحي  آمن 

أهمية  أكثر  وأصبح  كوفيد-19،  جائحة  ظهور 

ألول  تقريًبا  العالمي  المؤتمر  تنظيم  تم  حيث 

مرة افتراضيا بسبب الجائحة عىل وجه التحديد. 

الرقمي  التحول  مثل  قضايا  عىل  التركيز  وتم 

الجديدة  التكنولوجيات  واستخدام  للعمل، 

الصحة  وحماية  االجتماعي،  والحوار  للوقاية، 

العقلية، وتعزيز ثقافة الوقاية العالمية، وقدمت 

مثل  تفاعلية،  عناصر  الرقمي  البث  منصة 

االتصال  وغرف   )brain dates( العقل  مواعيد 

مندوب  تستوعب 2000    )connection rooms(
من أكثر من 120 بلد. 

مع  بالتعاون  العالمي  المؤتمر  اإليسا  ونظمت 

وتم   ،1955 عام  منذ  الدولية  العمل  منظمة 

معهد  من  والعشرين  الثانية  الدورة  استضافة 

الكندي  والمركز  كندا،   ،)IWH( والصحة  العمل 

.)CCOHS( للصحة والسالمة المهنية

 

 المؤتمر الدولي لالكتواريين واإلحصائين 

وأخصائيي االستثمار لعام 2022

انعقد المؤتمر الدولي لالكتواريين واإلحصائيين وأخصائيي 

 2022 لعام  االجتماعي  الضمان  مجال  في  االستثمار 

افتراضيا في الفترة من 28 إىل 31 مارس/ آذار 2022، ونظم 

األكثر  العالمي  الحدث  هو  وهذا  األنترنت.  عىل  مرة  ألول 

أهمية لهذه المهن في مجال الضمان االجتماعي. 

المدى  طويلة  واآلفاق  الراهنة  القضايا  عىل  المؤتمر  وركز 

وكان  االجتماعي.  الضمان  الستدامة  حاسمة  تعتبر  التي 

تأثير جائحة كوفيد-19عىل برامج الضمان االجتماعي مسألة 

طبيعية بالنظر إىل الوضع الحالي، ولكن تمت معالجة اآلثار 

وطريقة التعامل معها من منظور طويل المدى. 

في  بلد   131 من  مسجل   1000 من  يقرب  ما  وشارك 

مواضيع  تناولت  التي  الجلسات  من  متنوعة  مجموعة 

حاسمة مثل تمويل الرعاية طويلة األجل، وتأثير التحول إىل 

االجتماعي،  الضمان  برامج  عىل  األخضر  االقتصاد 

االستثمارية  االفتراضات  بوضع  المتعلقة  واالعتبارات 

واالكتوارية.

المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لعام 2022

ال يمكن المبالغة في تقدير أثر تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت عىل إدارة وبرامج الضمان االجتماعي. وال يعد 

التحول الرقمي ظاهرة جديدة بأي حال من األحوال، لكن 

جائحة كوفيد-19 أدت إىل تحقيق وتيرة أعىل بكثير من 

االبتكار واإلنجاز في هذا المجال. 

وتم تنظيم المؤتمر الدولي السادس عشر حول تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في الضمان االجتماعي لعام 2022 

في تالين بإستونيا، في الفترة من 4 إىل 6 مايو/ أيار 2022، 

بدعوة من مجلس الضمان االجتماعي الوطني إلستونيا. 

وتشتهر إستونيا عالمًيا بكونها واحدة من أكثر الدول 

.”E-stonia“ المرقمنة في العالم وغالًبا ما يشار إليها باسم

وكان المؤتمر فرصة ألكثر من 650 مشاركا مسجال من 105 

بلد الستكشاف ومناقشة التحديات والحلول والممارسات 

الجيدة التي تركز عىل موضوع التحول الرقمي من أجل 

ضمان اجتماعي قابل للتكيف ومتمحور حول األشخاص. 

وحظيت منطقة االبتكار بتقدير خاص، حيث قدمت 

عروًضا حية وفرصة فريدة للتعلم والمناقشة والمشاركة 

واالستلهام.
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المنتدى االفتراضي ألفريقيا - منصة 

أحداث جديدة

االجتماعي  للضمان  االفتراضي  المنتدى  كان 

ألفريقيا أول منتدى إقليمي لإليسا يتم تنظيمه 

مشارك   800 من  أكثر  ومع  افتراضية.  بصيغة 

مسجل من جميع أنحاء القارة، كان هذا الحدث 

يمثل نجاحًا فوريًا لمنصة األحداث االفتراضية 

التفاعلية الجديدة لإليسا. وتم تنظيم هذا الحدث 

األول  تشرين  أكتوبر/   7 إىل   5 من  الفترة  في 

والتعلم  للمشاركة  ثرية  تجربة  وأصبح   ،2021
والتواصل بين األقران.

مؤسسات  أن  االفتراضي  المنتدى  وأظهر 

الضمان االجتماعي في إفريقيا تركز بشدة عىل 

الرقمية  الحلول  وكانت  التكنولوجي.  التحول 

األعمال  استمرارية  لضمان  مهمة  الجديدة 

وتقديم الخدمات خالل أزمة كوفيد19-، كما تم 

محاولة  في  استراتيجي  بشكل  استخدامها 

والوصول  االجتماعي  الضمان  تغطية  لتوسيع 

إىل المجموعات التي يصعب تغطيتها.

المنتدى االفتراضي لألمريكيتين 

- مشاركة قياسية

االجتماعي  للضمان  االفتراضي  المنتدى  بلغ 

 1000 من  بأكثر  قياسيا  رقما  لألمريكيتين 

 3 إىل   1 من  الفترة  في  مسجل.  مشارك 

من  تمكنوا  وقد   ،2021 األول  كانون  ديسمبر/ 

الضمان  دور  حول  ثرية  مناقشات  متابعة 

كوفيد-19،  جائحة  مواجهة  في  االجتماعي 

واالبتكار  القيادة  حول  دورات  إىل  باإلضافة 

الصحية  والتغطية  التقاعدية  والمعاشات 

واالعتبارات الجنسانية والوقاية وغير ذلك. 

في  يتمثل  للمنتدى  البارزة  األحداث  أحد  وكان 

السابق  العام  األمين  غوريا،  أنخيل  مع  محادثة 

لمنظمة التعاون التعاون والتنمية في الميدان 

عىل  الضوء  غوريا  السيد  وسلط  االقتصادي. 

أهمية مواجهة االقتصاد الموازي، وال سيما في 

مبتكرة  خطوات  واتخاذ  الرقمي،  العمل  سوق 

الضمان  برامج  في  ممكن  عدد  أكبر  إلدراج 

االجتماعي.

المنتدى االفتراضي آلسيا والمحيط الهادي 

- قارة ديناميكية

أظهر المنتدى االفتراضي للضمان االجتماعي آلسيا 

والمحيط الهادئ الذي نُظم في الفترة من 22 إىل 24 

فبراير/شباط 2022، دينامية المنطقة فيما يتعلق بتنمية 

الضمان االجتماعي. وعىل الرغم من االختالفات الكبيرة 

في نضج أنظمة الضمان االجتماعي، تظهر المؤسسات 

في جميع أنحاء القارة حركية كبيرة وحيوية مبتكرة، سواء 

في مواجهة الجائحة أو في مجاالت أخرى. 

وأجريت محادثة خاصة مع أرميدا سالسياه أليستاهبانا، 

نائبة األمين العام لألمم المتحدة، واألمينة التنفيذية للجنة 

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط 

الهادي )ESCAP(. وأشارت إىل الدور األساسي للحماية 

االجتماعية في تلبية احتياجات السكان في عالم يزداد 

تعقيًدا، مع وجود مخاطر جديدة كما حصل مع جائحة 

كوفيد-19.

المنتدى اإلقليمي ألوروبا - وأخيرا التقينا عىل 

نحو حضوري

كان المنتدى اإلقليمي للضمان االجتماعي ألوروبا أول 

فرصة لالجتماع بشكل حضوري بعد أكثر من عامين من 

األحداث االفتراضية. وأصبح المنتدى اإلقليمي الذي 

استضافه المجلس الوطني إلستونيا للضمان االجتماعي 

في تالين من 2 إىل 3 مايو/آيار 2022، فرصة رائعة لألعضاء 

في جميع أنحاء المنطقة لتقييم تطورات الضمان 

االجتماعي ومناقشة األولويات للسنوات المقبلة. 

ونظرا للصعوبات المستمرة المتعلقة بالسفر بالنسبة 

للبعض، تم تقديم حل هجين مع إمكانية المشاركة عبر 

اإلنترنت. وكانت ممارسات اإلدارة في الضمان االجتماعي 

واإلدماج االجتماعي وشيخوخة السكان السريعة من بين 

المواضيع التي نوقشت بإسهاب. وكانت الرقمنة والتحول 

التكنولوجي أيًضا موضوعا حاضرا في كل المناقشات.

الفعاليات
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يتم تمثيل اإليسا في جميع أنحاء العالم من خالل شبكة من مراكز التنسيق 

ومكاتب االتصال التي تستضيفها المؤسسات األعضاء في اإليسا.

تساهم هذه الهياكل في تعزيز التعاون في مجال 

الضمان االجتماعي عبر منطقة و/أو داخل 

مجتمع لغوي معين. وتعّين المؤسسة المضيفة 

ضابط اتصال يساعد اإليسا عىل تسهيل الدعم 

واألنشطة بما يتماشى مع أولويات برنامج 

اإليسا. إن الميزة الشائعة هي العديد من ندوات 

اإليسا التي تساعد في تنظيم واالستجابة 

لالحتياجات واالهتمامات المحددة للمؤسسات 

التي تغطيها.

وخالل االثني عشر شهرًا الماضية، تم إطالق 

مركز تنسيق للبلدان الناطقة بالفرنسية كهيكل 

جديد وأعيد إطالق مركز التنسيق للبلدان 

الناطقة بالبرتغالية. كما انتقل مركز التنسيق 

الخاص بالدول العربية من المؤسسة العامة 

للضمان االجتماعي في األردن إىل المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت 

ومكتب االتصال لشمال إفريقيا التي انتقلت 

من الصندوق الوطني للتأمين االجتماعي 

للموظفين في الجزائر، إىل الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي في تونس. ونشكر الجهات 

المستضيفة السابقة والجديدة عىل خدمتها 

والتزامها تجاه اإليسا.

األمانة العامة لإليسا
جنيف، سويسرا

في  عضو  مؤسسة   320
بلدا  161

اإليسا حول العالم

تمثيليات اإليسا
أفريقيا

مكتب االتصال ألفريقيا الوسطى
باستضافة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

كينشاسا، جمهورية كونغو الديمقراطية

نقطة االتصال لشرق أفريقيا
للضمان  أفريقيا  ووسط  شرق  جمعية  من  باستضافة 

االجتماعي

نيروبي، كينيا

مكتب االتصال لشمال أفريقيا
باستضافة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

تونس العاصمة، تونس

مكتب االتصال ألفريقيا الجنوبية
باستضافة من صندوق إسواتيني الوطني لالدخار

مانزيني، إسواتيني

مكتب االتصال لغرب أفريقيا
لصندوق  التابع  االجتماعي  التأمين  معهد  من  باستضافة 

الوطني للتأمين االجتماعي

أبيدجان، كوت ديفوار

األمريكيتان

األمريكيتان
Derrama Magisterial باستضافة من

ليما، بيرو

مكتب االتصال لبلدان الكاريبي الناطقة باللغة اإلنكليزية
باستضافة من المرفق الوطني للتأمين في سانت فينسنت 

وجزر غرينادين 

كينغستاون، سانت فينسنت وجزر غرينادين 

مكتب االتصال ألمريكا الشمالية والوسطى
والضمان  االجتماعي  الخدمات  معهد  من  باستضافة 

االجتماعي لموظفي الدولة

مدينة مكسيكو، المكسيك

مكتب االتصال للمخروط الجنوبي األمريكي
باستضافة من اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي

بوينس آيرس، األرجنتين

نقطة االتصال للبلدان الناطقة بالبرتغالية
باستضافة من المعهد الوطني للضمان االجتماعي

برازيليا، البرازيل

آسيا والمحيط الهادئ

مكتب االتصال للبلدان العربية
باستضافة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الكويت، الكويت

مكتب االتصال لشرق آسيا
باستضافة من الهيئة الوطنية للتأمين الصحي

سيول، جمهورية كوريا

مكتب االتصال لجنوب آسيا
باستضافة من شركة التأمين عىل موظفي الدولة

نيودلهي، الهند

مكتب االتصال لجنوب شرق آسيا
باستضافة من منظمة الضمان االجتماعي

كوااللمبور، ماليزيا

نقطة االتصال لألعضاء الصينيين
باستضافة من إدارة التأمين االجتماعي

التابعة لوزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي

بيجين، الصين

نقطة االتصال لبلدان جزر المحيط الهادئ
باستضافة من صندوق فيجي الوطني لالدخار

سوفا، فيجي

أوروبا

شبكة اإليسا األوروبية
باستضافة من معهد التأمين االجتماعي

وارسو، بولندا

مكتب االتصال للمنطقة األوروبية اآلسيوية 
باستضافة من صندوق المعاشات التقاعدية لالتحاد الروسي

موسكو، االتحاد الروسي

نقطة االتصال للبلدان الناطقة بالفرنسية
الفرنسية  للمؤسسات  التنسيق  لجنة  من  باستضافة 

األعضاء في اإليسا 

باريس، فرنسا
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معارف

معرفة أكبر مع وصول 
أفضل

لقد عززت اإليسا إنتاجها المعرفي. ويتم إنتاج المزيد من التقارير والتحليالت، بناًء 

عىل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة ألعضاء اإليسا. إن المبادئ التوجيهية 

الجديدة والمعدلة لإليسا هي أيًضا في طور اإلعداد. وستساعد مكتبة اإليسا الجديدة 

عىل اإلنترنت في الوصول إىل كل هذا وأكثر. 

عام  في  الجديدة  الثالثية  الفترة  بدأت  أن  منذ 

2020، ركزت اإليسا عىل تعزيز إنتاجها المعرفي. 
ولطالما مثلت أحداث اإليسا ومسابقات جائزة 

الممارسة الجيدة وعمل اللجان الفنية والهياكل 

المعارف.  حيث  من  ذهب  منجم  اإلقليمية 

تلك  من  المزيد  استخالص  هو  الطموح  وكان 

أعضائنا  وصول  وتحسين  وتحليلها  المعرفة 

إليها. 

داعم  إىل  الجائحة  تحولت  عديدة،   
ٍ
نواح ومن 

بسرعة  اإليسا  ووضعت  المعرفة.  هذه  إلنتاج 

وندوات  تحليلية  بمقاالت  كوفيد19-،  مرصد 

قطرية  بيانات  وقاعدة  اإلنترنت  عبر  مخصصة 

ولقد  الصلة.  ذات  االجتماعي  الضمان  لتدابير 

فترة  طوال  ألعضائنا  قيمة  أداة  المرصد  كان 

الجائحة، وقد نالت اعتراًفا دولًيا بجودتها.

االهتمام  من  لكثير  ا يالء  إ تم  حين  وفي 

في  للجائحة  االجتماعي  الضمان  الستجابات 

أظهر  فقد  الثالثية،  الفترة  من  المبكرة  المرحلة 

العام  تنوًعا  أكثر  نهجًا  اإليسا  في  المعرفة  إنتاج 

الجديد  التحليالت  قسم  ويعرض  الماضي. 

الخاص بنا عىل موقع اإليسا اإللكتروني مقاالت 

السلوكية  الرؤى  مثل  مختلفة  مواضيع  حول 

وتحليالت البيانات والرعاية طويلة األجل وجودة 

الخدمة والضمان االجتماعي القائم عىل أساس 

المساواة بين الجنسين، وغير ذلك الكثير.

مواضيع التقارير والمنشورات 

التقنية لإليسا 2022-2021  

رؤى سلوكية   -
األمن السيبراني  -
اإلدماج الرقمي  -

المرونة التشغيلية الرقمية  -
إدارة الموارد البشرية  -

اإلتفاقات الدولية   -
الرعاية طويلة األجل  -
العمال المهاجرون   -

الممارسات الجيدة والندوات الشبكية

يمكن لإليسا االستفادة، مما مجموعه تقريبا 500 مساهمة 

للممارسة  اإليسا  لجائزة  األربعة  اإلقليمية  المسابقات  في 

من  كبيرة  مجموعة  من  و2022،   2020 عامي  بين  الجيدة 

هذه  تكون  ما  غالًبا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  أعضائها.  خبرات 

اإليسا  ندوات  في  للمناقشات  أساًسا  الجيدة  الممارسات 

آخر  بعًدا  ذلك  ويضيف  األحداث.  من  وغيرها  الشبكية 

لألمثلة التي تعمل كأساس للتحليل.

وأصبحت الندوات الشبكية وسيلة قوية للمشاركة في خلق 

شبكية  ندوة  من 120  أكثر  تنظيم  وتم  اإليسا.  في  المعرفة 

منذ عام 2020، مع تقديم مئات األمثلة العملية ومناقشتها. 

المصورة  الشبكية  الندوات  جميع  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

للمعرفة  دائًما  مصدًرا  يوفر  مما  اإليسا،  موقع  عىل  متاحة 

لجميع المؤسسات األعضاء في اإليسا.

التقارير والمنشورات

الضمان  أولويات  حول  الرئيسية  التقارير  إصدار  تم 

لإليسا  األربعة  اإلقليمية  المنتديات  من  لكل  االجتماعي 

لمؤسسات  العالمية  المواضيع  غطت  وقد  الماضي.  العام 

التغطية،  نطاق  وتوسيع  اإلدارة  مثل  االجتماعي  الضمان 

واستجابات  االجتماعي،  واإلدماج  المسنين،  والسكان 

الضمان االجتماعي لجائحة كوفيد-19.

 
العام  التقنية  واألدلة  التقارير  من  العديد  اإليسا  ونشرت 

منفصل.  وقائع  صندوق  في  رؤيتها  يمكن  والتي  الماضي، 

التابعة  الفنية  اللجان  من  عدد  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

سيتم  جديدة  توجيهية  ومبادئ  تقارير  إصدار  بصدد  لإليسا 

في  االجتماعي  للضمان  العالمي  المنتدى  في  تقديمها 

أكتوبر/ تشرين األول 2022.

 

مكتبة اإليسا اإللكترونية

مستخدم  تجربة  الجديدة  اإللكترونية  اإليسا  مكتبة  ستوفر 

ومن  اإليسا.  معارف  كل  إىل  الوصول  حيث  من  محسنة 

متعدد  البحث  خالل  من  أو  كلمة  عن  بسيط  بحث  خالل 

األوجه، يمكن ألعضاء اإليسا العثور بسهولة عىل التحليالت 

التوجيهية  والمبادئ  الجيدة  والممارسات  والمنشورات 

واألحداث وغيرها بناًء عىل مجاالت اهتمام محددة. 
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  ISSR لمحة عن مجلة

•  المجلة الدولية الرئيسية في مجال الضمان 
االجتماعي

•  المجلة التي استمر نشرها أطول مدة مقارنة بأي 
مجلة أخرى: 75 عاًما

•  يتم نشرها ربع سنويًا في صيغة ورقية وإلكترونية 
Wiley عن طريق

•  يتم تنزيل مقاالت المجلة 60 ألف مرة سنويًا

•  يتم إصدار أعداد خاصة سنويًا حول موضوعات 
اإليسا الرئيسية والموضوعات اإلقليمية

•  يتم نشرها باإلنجليزية، مع مستخلصات بالعربية 
واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والبرتغالية 

والروسية واإلسبانية.

INTERNATIONAL	SOCIAL	SECURITY	REVIEW	مجلة

وصول فريد إىل األبحاث الرائدة 
ألعضاء اإليسا 

ISSR	لمجلة	التحريري	المجلس	
الشراكة الدولية ومشاركة المعارف

واختيار  النظراء  لمراجعة  التحريرية  العملية  بتوجيه  سنوات،  ثالث  كل  العام  األمين  يعينه  الذي  التحريري،  المجلس  يقوم 

المقاالت. ويسهم في التخطيط للقضايا المستقبلية، بما في ذلك االقتراحات للمسائل الخاصة والموضوعية، ويلعب دوًرا 

فاعالً في البحث عن المقاالت والمساهمات والموافقة عليها. والمجلس التحريري مدعوم من جانب مجلس استشاري يضم 

أكاديميين يحظون بسمعة دولية مع تخصصات بحثية في سياسة وإدارة الضمان االجتماعي.

تحت رعاية كرزيستزستوف هاجيميجر )الرئيس(، وأعضاء المجلس التحريري الخارجيين: ووتر فان جينيكين )نائب الرئيس(، 

ويليم أديما )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(، كريستينا بيهرينتدت )منظمة العمل الدولية( وكاتيا هوجو )معهد األمم 

المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية(

تنشر مجلة INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY REVIEW، وهي المنشور البحثي 

الرائد لإليسا، بحًثا تحليلًيا نقديًا ودراسات مقارنة للجودة األكاديمية. كما تنشر أعدادا 

خاصة تتناول األولويات الرئيسية لإليسا. المجلة متاحة مجانا ألعضاء اإليسا.   

 Krzysztof( مقابلة مع كرزيستوف هاجميير

المجلة  تحرير  هيئة  رئيس   ،)Hagemejer
التطبيقية  العلوم  جامعة  في  الفخري  واألستاذ 

بون راين زيغ )H-BRS(، ألمانيا. 

ما هي في وجهة نظرك أهمية البحوث 

 International المنشورة في مجلة

Social Security Review، ال سيما 

بالنسبة للمنظمات األعضاء في اإليسا 

في جميع ربوع العالم؟ 

وتعميم  تطوير  دعم  في  الجمعية  والية  تتمثل 

وآثاره  االجتماعي  الضمان  عن  المعارف 

لمؤسسات  والترويج  واالقتصادية  االجتماعية 

محكم  بشكل  المصممة  االجتماعي  الضمان 

والُمدارة بشكل جيد، والتشارك مع مؤسسات 

اآلخرين  األطراف  متعددي  مصلحة  وأصحاب 

عىل جميع المستويات. 

المصدر  هي  الرفيعة  الجودة  ذات  والبحوث 

المتعلقة  واألدلة  للمعرفة  به  الموثوق  الوحيد 

بتأثيرات برامج الضمان االجتماعي التي تنجزها 

عىل  وغيرها  اإليسا  في  األعضاء  المؤسسات 

العامة  والمالية  االقتصاد  وأداء  الفقر  من  الحد 

والعديد من الجوانب األخرى للحياة المجتمعية. 

سياسات  تنفيذ  أو  السياسات  صنع  يمكن  وال 

اإليسا  أعضاء  جانب  من  االجتماعي  الضمان 

دون المعرفة المقدمة من خالل البحوث عالية 

الحوكمة  أسس  أحد  تشكل  فهي   - الجودة 

الرشيدة في مجال الضمان االجتماعي. 

كيف ترى تطور المجلة لمواصلة 

المساعدة في تحقيق هذه األهداف 

المهمة؟ 

الجديدة  البحوث  نشر  في  المجلة  دور  يظل 

واألزمات  الشك  يشوبه  عالم  في  ضرورياً 

المتكررة والمتنوعة. 

وكل ثالث سنوات، يحدد 

أعضاء اإليسا األولويات 

الرئيسية للدراسة 

والتحليل، أبرزها في 

أعداد خاصة. واسترشاداً 

بعملية استعراض نظراء 

صارمة، وبإشراف من 

هيئة التحرير في المجلة، 

تُنشر البحوث ذات 

الجودة الرفيعة ويجري 

تشاركها مع مجتمع 

الضمان االجتماعي الذي يكن كل احترام للمجلة. وهذا 

الرابط الوثيق بين األولويات التشغيلية ألعضاء اإليسا 

والمخرجات التحليلية للمجلة أمر حيوي. 

ما هي في اعتقادك التحديات الرئيسية 

ألنظمة الضمان االجتماعي - وبالتالي 

موضوعات البحث الرئيسية - في السنوات 

القادمة؟

بالمضي قدًما، ستظل الحوكمة الرشيدة للضمان االجتماعي 

وجودة مؤسسات الضمان االجتماعي ذات أهمية قصوى. 

فالحوكمة الرشيدة تُولِّد الثقة وتعزز إرادة المجتمع في إنشاء 

سياسة مناسبة ومساحة مالية للضمان االجتماعي. وتحظى 

البراهين البحثية عن كيفية تعزيز الضمان االجتماعي للنمو 

الشامل والتناغم االجتماعي بأهمية مماثلة. وتنبع تحديات 

شيخوخة  تؤثر  كيف   - الديمغرافية  التغيرات  من  أخرى 

والرعاية  الصحية  والرعاية  المعاشات  تمويل  في  السكان 

مناسب  اجتماعي  ضمان  توفير  وكيفية  األمد  طويلة 

للمهاجرين والنازحين. 

وال ينبغي أن ننسى أن السكان المقيمين في معظم البلدان 

ال يملكون إال تغطية محدودة بالضمان االجتماعي. ويجب 
سد  إىل  الرامية  والطرائق  السبل  بشأن  البحوث  تظل  أن 

جميع الفجوات في مقدمة األولويات. ويتفاقم هذا التحدي 

بسبب االقتصاد الرقمي واألشكال الجديدة للعمل وعالقات 

العمل المتطورة حتى في البلدان ذات المستويات المرتفعة 

إىل  والحاجة  المناخ  وتغير  العولمة  وتزيد  التغطية.  من 

تحوالت مراعية للبيئة من الحاجة إىل سياسات اجتماعية 

الهيكلية.  للتعديالت  السلبية  االجتماعية  اآلثار  من  تخفف 

تلبية  أجل  من  يبتكر  أن  االجتماعي  الضمان  عىل  ويجب 

أن  بمكان  البالغة  األهمية  ومن  الجديدة.  الطلبات  هذه 

تحظى هذه االبتكارات بدعم من نتائج البحوث ذات الجودة 

الرفيعة – مما يفسر ضرورة استمرار المجلة في االضطالع 

بدورها في السنوات المقبلة.

www.issa.int/review

http://www.issa.int/review
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أحداث اإليسا عىل اإلنترنت

إرساء المشاركة وبناء 
المعرفة 

تستمر ندوات اإليسا واألحداث عىل اإلنترنت في كونها مصدًرا رائًعا للمشاركة وخلق المعرفة. ولم 

نشهد مثل هذا العدد الكبير من األعضاء النشطين من قبل كمتحدثين ومناقشين ومشاركين في 

أحداثنا، وهو األمر الذي يعزز أيًضا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة. 

أطلقت اإليسا أول ندوة عبر اإلنترنت في آذار/

كوفيد-19  جائحة  فرضت  حيث   ،2020 مارس 

تنظيم جميع األنشطة عىل اإلنترنت. ومنذ ذلك 

عبر  ندوة   120 من  أكثر  اإليسا  نظمت  الحين، 

األحداث  من  العديد  إىل  باإلضافة  اإلنترنت، 

 7 من  الصفحات  في  موضح  هو  كما  الكبرى. 

رئيسية  أحداث  سبعة  اإليسا  نظمت   ،9 إىل 

عام  منتصف  من  هجين  أو  افتراضي  بشكل 

حظي  وقد   ،2022 عام  منتصف  إىل   2021
جميعها بحضور كبير. 

االفتراضية"  "الثورة  كانت  كثيرة،  نواح  ومن 

عامالً في تغيير قواعد اللعبة من حيث مشاركة 

أعضاء اإليسا. إن إمكانية الدخول ببساطة إىل 

حدث من مكان العمل أو مكتب المنزل منحت 

المزيد من األشخاص الفرصة للمشاركة. ومنذ 

عام 2020، قام 9,200 من موظفي المؤسسات 

األعضاء في اإليسا بإنشاء حسابات عىل موقع 

عىل  قادرين  ليكونوا  رئيسي  بشكل  اإليسا، 

المشاركة في حدث ما. 

ومن خالل تقديم الترجمة الفورية، غالًبا بثالث 

االفتراضية  للفعاليات  يكون  لغات،  أربع  أو 

وفي  مختلفة.  مناطق  من  مهتم  دولي  جمهور 

األنترنت  عبر  الندوات  سهلت  نفسه،  الوقت 

هياكل  داخل  والتبادل  التعاون  من  المزيد 

هو  كما  محددة،  لغوية  ومجتمعات  إقليمية 

مفصل في مقالتنا في الصفحة 24.

المساهمة في خلق المعرفة

اإللكترونية  الندوات  تمثل  نفسه،  الوقت  في 

واألحداث األخرى عبر اإلنترنت أكثر من مجرد 

مشاركة المعرفة. ولقد أصبحت من نواح كثيرة 

عبر  الندوات  وأتاحت  المعرفة.  لخلق  دينامو 

المتحدثين  إشراك  خالل  من  اإلنترنت، 

النظر  ووجهات  الخبرات  ذوي  والمناقشين 

الفريدة، فرصة لتطوير األفكار وتبادل المفاهيم 

ذات االهتمام المشترك. وال تقوم الندوات عبر 

اإلنترنت فقط بتغذية إنتاج المقاالت التحليلية 

بل  اإللكتروني،  اإليسا  موقع  عىل  المنتظمة 

أصبحت مختبرات تنتج عددا من المنشورات 

عالية الجودة. 

ومن األمثلة عىل ذلك سلسلة الندوات عبر اإلنترنت حول 

الرعاية طويلة األجل، والتي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 

منظوًرا  اإلنترنت  عبر  الندوات  بعض  واتخذت   .2020
وأوراسيا،  وأوروبا  آسيا  وشرق  األمريكيتين  من  إقليمًيا، 

والتجارب  االستراتيجيات  عىل  اآلخر  البعض  ركز  بينما 

أكثر  منها  العديد  وكان  الدولية.  الجيدة  والممارسات 

مجتمعات  تجارب  أو  بالصحة  العالقة  متناولة  موضوعية، 

المنفعة المتبادلة. وساهمت جميعها في إنتاج تقرير اإليسا 

حول الرعاية طويلة األجل: الجهود العالمية واالهتمام الدولي 

تشرين  أكتوبر/  في  نشره  تم  والذي  الصحي،  المنظور  من 

األول 2021. 

ومثال آخر هو الندوات عبر اإلنترنت حول الرؤى السلوكية، 

خالل  ألعضائها  اإليسا  عليه  أكدت  الذي  الموضوع  وهو 

العامين الماضيين. وساهمت ندوات اإليسا عبر اإلنترنت 

السلوكية  الرؤى  عمل  إطار  في  أيًضا  الموضوع  هذا  في 

الجديد لإليسا، والذي تم إصداره في نوفمبر/ تشرين الثاني 

في  باستفاضة  الموضوع  هذا  تغطية  وتمت   .2021
عبر  ندوات  سلسلة  وأخيًرا،   .21 إىل   20 من  الصفحات 

اإلنترنت مخصصة كانت أساسية في إعداد تقرير اإلدماج 

الرقمي: تحسين تقديم خدمات الضما االجتماعي، المنشور 

في  يونيو/حزيران  2022.

مشاركة وتنظيم قويان

كانت هناك مشاركة قوية في ندواتنا عبر اإلنترنت وغيرها 

مناطق  عبر  بالتساوي  الموزعة  االفتراضية،  األحداث  من 

اإليسا. وبالنظر إىل الندوات عبر اإلنترنت، جاء 27 في المائة 

من المشاركين من أفريقيا، و 29 في المائة من األمريكيتين، 

و 20 في المائة من آسيا والمحيط الهادئ و 24 في المائة 

من أوروبا.

من  للعديد  أيًضا  مهمة  اإلنترنت  عبر  الندوات  وكانت 

التنسيق  مراكز  من  العديد  أن  كما  الفرعية،  المناطق 

تنظيم  في  أساسية  كانت  لإليسا  التابعة  االتصال  ومكاتب 

ندوات شبكية ذات اهتمام محدد.

لإليسا  التابعة  الفنية  اللجان  اضطلعت  أخرى،  حاالت  وفي 

بدور مركزي في تنظيم الندوات عبر اإلنترنت، مما ساعدها 

الضمان  من  محددة  مجاالت  في  أجنداتها  تطوير  عىل 

االجتماعي.

أرقام بارزة - الندوات عبر األنترنت 

• تنظيم 122 ندوة عبر األنترنت
•  435 متحدث من المؤسسات العضوة والشريكة

• 19200 مشاركا مسجال في المجمل
•  157 متوسط عدد المشاركين المسجلين

•  43 مؤسسة في المتوسط
•  42 بلد في المتوسط 

تشمل كل الندوات عبر األنترنت من آذار/مارس 2020 إىل آيار/مايو 2022

تسجيالت الفعاليات

إذا فاتتك ندوة عبر اإلنترنت أو حدث افتراضي آخر، 

يمكنك العودة ومشاهدتها في أي وقت عىل موقع 

اإليسا. إن جميع األحداث االفتراضية مسجلة 

ويمكن ألعضاء اإليسا الوصول إليها من صفحة 

الويب الخاصة بكل حدث.

سلسلة الندوات عبر األنترنت

قامت اإليسا بتنظيم سلسلة من الندوات عبر 

األنترنت حول مواضيع محددة متعلقة بأولوياتها 

الثالثية لعام 2022-2020.

• الرعاية طويلة األجل
• إعادة التأهيل

• جائحة كوفيد-19
• اإلدماج الرقمي

• التغطية الصحية

ورش العمل اإللكترونية

تم اختبار ورش عمل اإليسا اإللكترونية بنجاح كبير، 

ويتم دمجها اآلن في المنتجات والخدمات المعيارية 

للجمعية.
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رؤى سلوكية 

تطبيق منظور سلوكي إلعادة ابتكار الضمان 
االجتماعي 

يقدم نهج الرؤى السلوكية )BI( مجموعة جديدة قوية من األدوات لتوسيع وتعميق توجه الضمان االجتماعي المتمحور حول 

العميل، والهدف النهائي هو ضمان مواءمة أوثق لمخرجات الضمان االجتماعي مع األهداف السياساتية المرغوبة. ووضعت 

اإليسا إطار عمل رؤى سلوكية لدعم وتعزيز المؤسسات األعضاء في استخدام أدوات الرؤى السلوكية. 

النضج  من  مختلفة  مراحل  في  اإليسا  أعضاء 

في استخدام الرؤى السلوكية البتكار السياسات 

عىل  والقادة  فالمبتدئون  والخدمات.  والبرامج 

حد سواء يتحسنون بشكل كبير من خالل نهج 

الرؤى السلوكية. إن األساليب التجريبية القوية 

تدعم تطبيق الرؤى السلوكية. وتتضمن مرحلة 

الجذور  عىل  تركز  تحليلية  طرًقا  االكتشاف 

التدخالت  واستخدام  للتحدي،  السلوكية 

عىل  للتأثير  األدلة  عىل  القائمة  السلوكية 

المخرجات. 

كأداة  السلوكية  العدسة  استخدام  ويعطي 

لتحسين  ومبتكًرا  جديًدا  منظوًرا  تحليلية 

التغطية  توسيع  مثل  مجاالت  في  المخرجات 

واالمتثال للمساهمات ومنع االحتيال والتهرب 

باإلضافة إىل استخدام طرائق عمل جديدة مثل 

اإلنترنت  وحلول  المحمول  الهاتف  تطبيقات 

لتحسين االستجابة الحتياجات العمالء. 

في  أطلق  الذي  السلوكية  الرؤى  إطار  وُوضع 

الوثيق  بالتعاون   ،2021 األول/ديسمبر  كانون 

واإلدارة  للتنظيم  لإليسا  الفنية  اللجنة  مع 

واالبتكار، والتي يرأسها الدكتور محمد أزمان بن 

لمنظمة  العام  والمدير  التنفيذي  الرئيس  محمد،  عزيز 

إطار  ويستند  بماليزيا.   )PERKESO( االجتماعي  الضمان 

في  )واردة  أساسية  أخالقية  اعتبارات  سبع  إىل  العمل 

 .FORGOOD الجدول أدناه(، يلخصها االختصار

هل للسياسة السلوكية تأثيرات غير مرغوبة في إعادة اإلنصاف 

التوزيع؟

هل السياسة السلوكية مفتوحة أم خفية ومناِورة؟االنفتاح 

هل تحترم السياسة استقاللية الناس وكرامتهم وحرية االحترام

االختيار والخصوصية؟

هل تخدم السياسة السلوكية أهداًفا جيدة ومشروعة؟األهداف 

هل يقبل الناس وسائل وغايات السياسة السلوكية؟اآلراء 

هل توجد سياسات أفضل وهل هناك ما يبررها؟الخيارات 

هل لصناع السياسة الحق والقدرة عىل التنبيه التفويض 

باستخدام السلطة المفوضة لهم؟

وترتبط القدرات واألساليب التنظيمية الموصوفة في إطار 

الرشيدة،  الحوكمة  بشأن  لإليسا  التوجيهية  بالمبادئ  العمل 

والمبادئ  الخدمة،  جودة  بشأن  لإليسا  التوجيهية  والمبادئ 

واالمتثال،  المساهمات  جمع  بشأن  لإليسا  التوجيهية 

والمبادئ التوجيهية لإليسا بشأن االتصال من جانب إدارات 

حول  لإليسا  التوجيهية  والمبادئ  االجتماعي،  الضمان 

اإليسا  أعضاء  وشارك  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا 

خالل  من  السلوكية  الرؤى  أدوات  تطبيق  في  خبراتهم 

للممارسات  اإليسا  بيانات  وقاعدة  االفتراضية.  األحداث 

الجيدة هي مصدر آخر للمعرفة للحصول عىل أمثلة عملية.

بعض األمثلة من قاعدة بيانات اإليسا 

للممارسة الجيدة

فنلندا: تستخدم مؤسسة التأمين االجتماعي )Kela( الرؤى 

مجموعات  عىل  للتأثير  االتصال  استراتيجية  في  السلوكية 

سكانية معينة للتقدم بطلب للحصول عىل مزايا البرنامج.

 Local( كينيا: يستخدم صندوق معاشات السلطات المحلية
Authorities Pension Trust LAPTRUST( في كينيا التكنولوجيا 
أجل  من  لالدخار  الشعوري  إجراء  اتخاذ  عىل  الناس  لحث 

شيخوختهم.

 The( المركزي  االدخار  صندوق  مجلس  نفذ  سنغافورة: 

عىل   #ICanAdult حملة   )Central Provident Fund Board
التفكير  في  البدء  عىل  األلفية  جيل  لتشجيع  إنستاغرام 

والتخطيط لمستقبله.

إطار	الرؤى	السلوكية	
لإليسا

نهج موصى به

الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
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التميز في الضمان االجتماعي

الفائزون بجائزة اإليسا 

للممارسة الجيدة

حققت جميع مسابقات جائزة اإليسا اإلقليمية للممارسة الجيدة للفترة الثالثية 

2020-2022 عدًدا قياسًيا من المشاركات. ولذلك يسعدنا أن نقدم الفائزين األربعة. 

	ألوروبا 2022

	الفائز:  

وكالة المعاشات السويدية 

)Swedish Pensions Agency( 

	الممارسة	الجيدة:  

 The Withdrawal( ط السحب مخطِّ

)Planner

استحقت وكالة المعاشات السويدية 

)Pensionsmyndigheten( جائزة اإليسا 
للممارسة الجيدة ألوروبا عن مخططها لسحب 

المعاشات التقاعدية )Uttagsplaneraren( وهي 

أداة رقمية للمساعدة في تخطيط وسحب 

المعاشات التقاعدية من مختلف الصناديق 

والمصادر المختلفة، بما في ذلك مدخرات 

التقاعد الحكومية والخاصة. والهدف هو أن 

يقوم األفراد المتقاعدون أو عىل وشك من 

التقاعد بالتخطيط وسحب معاشهم التقاعدي 

بثقة وسهولة. وباإلضافة إىل إنشاء التوقعات، 

يمكن للمستخدم تحديد قيمه الشخصية 

باإلضافة إىل المعلومات الشخصية في قائمة 

المهام. وتم تقديم ما مجموعه 96 مشاركة من 

32 مؤسسة في 20 بلد للمسابقة.

	آلسيا والمحيط الهادئ 2021

	الفائز: 

 BPJS Kesehatan، )وكالة الضمان 

	االجتماعي الصحي(، إندونيسيا  

	الممارسة الجيدة:  

 The( البرنامج الوطني لألمن الصحي

)National Health Security Programme

فازت الهيئة المسؤولة عن إدارة الضمان 

 ،)BPJS Kesehatan( االجتماعي الصحي

بإندونيسيا، بالمسابقة الخاصة بمنطقة آسيا 

والمحيط الهادئ إلنجاز أكبر مخطط صحي 

للدافع الواحد في العالم. وتمكنت وكالة 

الضمان االجتماعي الصحي من زيادة التغطية 

من خالل مخططها للحماية الصحية من 

133.4 مليون عضو في عام 2014 إىل 222.4 
مليون عضو في عام 2020. وفي الفترة نفسها، 

تحسن معدل رضا العمالء من 78.6 في المائة 

إىل 81.5 في المائة. وجاءت هذه الممارسة 

الجيدة في المقدمة في إحدى المسابقات 

بمشاركة قياسية بلغت 168 مشاركة من 30 

مؤسسة ضمان اجتماعي في 19 بلد.

	ألفريقيا 2020

	الفائز: 

  IPS-CNPS، كوت ديفوار

	الممارسة الجيدة: 

 تطبيق االشتراكات اإللكترونية 

)e-Contributions app(

للتأمين  الوطني  الصندوق   - االجتماعي  التأمين  معهد  فاز 
 Institution de prévoyance sociale - Caisse( االجتماعي 

nationale de prévoyance sociale - IPS-CNPS( بكوت ديفوار 
اشتراكات  إقرارات  أتمتة  في  لعمله  األفريقية  بالمسابقة 

تطبيق  خالل  من  العمل  ألرباب  االجتماعي  الضمان 

األداة  تطوير  وتم   .)e-Cotisations( اإللكترونية  االشتراكات 

ونشرها كجزء من منصة الويب الجديدة e-CNPS. وتسمح 

لصاحب العمل بالتصريح باشتراكات الضمان االجتماعي، 

التي  والمكافأة  عامل  كل  اسم  يعرض  نفسه،  الوقت  وفي 

 36 من  مشاركة   97 تقديم  وتم  االشتراكات.  عنها  تُدفع 

منظمة في 27 بلد في المسابقة. 

	لألمريكيتين 2020

	الفائز:  

مؤسسة التوظيف والتنمية االجتماعية 

 Employment and Social( الكندية

)Development Canada 

	الممارسة الجيدة:  

)Acceleration Hub( مركز التسريع

الكندية  االجتماعية  والتنمية  التوظيف  مؤسسة  فازت 

)ESDC( في مسابقة األمريكيتين للممارسة الجيدة لتحويل 
ومركز   )Design-thinking( التصميمي  التفكير  الخدمة: 

المبادرة  هذه  واستخدمت   .)Acceleration Hub( التسريع 

جمع  وتم  الخدمات.  بتقديم  للنهوض  شامالً  نهجًا  الرائدة 

أفكار مبتكرة من الموظفين والعمالء والشركاء. وتم تحويل 

أفضل األفكار إىل حلول خدماتية متمركزة عىل العميل من 

وأساليب  الغامرة  التصميمي  التفكير  عمليات  خالل 

المؤسسة  وقامت  للتكرار.  والقابلة  السريعة  التصميم 

خالل  من  األمام  إىل  أخرى  خطوة  المبادرة  بأخذ   )ESDC(
إنشاء مركز التسريع، وهو مساحة مادية لالبتكار. وكان هناك 

في 18  االجتماعي  للضمان  مؤسسة  من 30  مشاركا   138
بلد في المسابقة. 

“باإلضافة إىل المشاركات الفائزة، تلقينا 
العديد من الممارسات الجيدة الممتازة 

األخرى من أعضاء اإليسا في جميع 

المناطق.”

مارسيلو أبي راميا كايتانو، األمين العام لإليسا 

1300 ممارسة جيدة

أكثر من 1300 ممارسة جيدة 

من المؤسسات األعضاء في 

اإليسا متاحة عىل قاعدة بيانات 

اإليسا للممارسات الجيدة. 

 www.issa.int/gp

http://www.issa.int/gp


اإليسا التقرير السنوي 242021/22
25 اإليسا التقرير السنوي 2021/22

الجماعات	اللغوية	لإليسا

بلدان	مختلفة،	لغة	واحدة

في حين أن اإليسا هو مجتمع عالمي متعدد اللغات، فقد عززنا أيًضا دعمنا 

للمؤسسات التي ترغب في التعاون بشكل أوثق عىل أساس لغة وثقافة مشتركة. 

الناطقة بالعربية

في فبراير/شباط 2022، تولت المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية في الكويت رئاسة مكتب 

سنوات  وبعد  العربية.  بالدول  الخاص  االتصال 

شركة  قدمتها  التي  القّيمة  الخدمة  من  عديدة 

المضيف  عّبر  األردنية،  االجتماعي  الضمان 

الجديد طموحات لبناء المزيد من التعاون بين 

الشرق  في  العربية  باللغة  الناطقة  المؤسسات 

األوسط. 

الناطقة بالفرنسية

الناطقة  للبلدان  التنسيق  مركز  إطالق  تم 

واستضافته   .2022 مارس/آذار  في  بالفرنسية 

العضوة  الفرنسية  للمؤسسات  التنسيق  لجنة 

للحوار  فريدة  مساحة  يوفر  وهو  اإليسا،  في 

االجتماعي  الضمان  مؤسسات  بين  والتعاون 

مركز  ويغطي  العالم.  في  بالفرنسية  الناطقة 

التنسيق أكثر من 30 بلدا، معظمها في إفريقيا 

وأوروبا، وكذلك كندا. 

الناطقة بالبرتغالية

اإليسا  نظمت   ،2021 سبتمبر/أيلول  في 

"إعادة إطالق" لمركز التنسيق للبلدان الناطقة 
أن  لالهتمام،  المثير  ومن  البرتغالية.  باللغة 

لديها  بالبرتغالية  الناطقة  الدول 

اجتماعي  ضمان  اتفاق  أيًضا 

يجعل  مما  األطراف،  متعدد 

أهمية.  أكثر  المؤسسي  التعاون 

الوطني  المعهد  ويستضيف 

 Instituto( االجتماعي  للضمان 

 Nacional do Seguro Social -

التنسيق  مركز  البرازيل  في   )INSS
إفريقيا  في  مؤسسات  وتضم 

وأوروبا. 

الجماعات اللغوية األخرى

تم إطالق مركز التنسيق لبلدان الكاريبي الناطقة 

وعمل   ،2021 مارس/آذار  في  اإلنكليزية  باللغة 

لسنوات  الصينيين  لألعضاء  التنسيق  مركز 

بين  والتواصل  التعاون  تيسير  عىل  عديدة 

والمنطقتين  القارية  الصين  في  األعضاء 

اإلداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو.

عبر العالم

لدى اإليسا 19 مركز 

تنسيق ومكتب اتصال 

في جميع أنحاء العالم بناًء 

عىل القرب اللغوي و/أو 

اإلقليمي.  

اليوم	الدولي	للمرأة

بينما تم إحراز تقدم، ال يزال يتعين عمل المزيد لضمان المساواة بين الجنسين في 

الضمان االجتماعي. وقابلت اإليسا أربع قيادات نسائية في مجال الضمان 

االجتماعي في إطار اليوم الدولي للمرأة في 8 مارس/آذار 2022. وفيما يلي 

اقتباسات مختارة من هذه المقابالت. 

المساواة بين الجنسين في 
الضمان االجتماعي

“بينما يوفر الضمان االجتماعي الدعم 
والحماية والمساواة، ال يزال المجتمع 

بحاجة إىل كسر المزيد الحواجز لجعل 

المساواة بين الجنسين واقًعا وضمان 

حصول المرأة عىل فرص متكافئة”.

كارين دي سوتر )Karen De Sutter(، القائمة بأعمال الرئيس 

 Caisse التنفيذي، الصندوق الفرعي الستحقاقات البطالة

 auxiliaire de paiement des allocations de chômage –
CAPAC(، بلجيكا.

“أعتقد اعتقاًدا راسخًا أن تعزيز المساواة 
بين الجنسين في كل األبعاد وتمكين 

النساء والفتيات هو الطريقة األكثر فعالية 

لبناء عالم أكثر سالًما وإدماجا وازدهاًرا. 

ومنظمات الضمان االجتماعي هي جهات 

فاعلة رئيسية في تعزيز المساواة بين 

الجنسين”.

كريستين أندروود )Kristen Underwood(، المديرة العامة، أمانة 

 Seniors and( سياسة كبار السن والمعاشات التقاعدية

Pensions Policy Secretariat(، مؤسسة التوظيف والتنمية 
االجتماعية الكندية.

“نحن بحاجة إىل مجتمع يتمتع بالمساواة، 
ووظائف الئقة بالمرأة، لتقليص الفجوات 

في المعاشات التقاعدية والرواتب، 

للعائالت ككل من أجل رعاية المسنين 

واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحيث 

ال تكون النساء وحدهن مسؤوالت عن هذه 

المسائل”.

آنا مارلين أورتيز روي )Ana Marilyn Ortíz Ruíz(، المديرة 
 Instituto( العامة لمعهد الضمان االجتماعي في غواتيماال

.)Guatemalteco de Seguridad Social – iGSS

“من الضروري أن يراعى البعد الجنساني 
عند تصميم أنظمة الضمان االجتماعي. وال 

ينبغي أن تقتصر المزايا عىل العاملين في 

الوظائف الرسمية؛ وينبغي أن تكون متاحة 

للنساء في جميع القطاعات”.

ليىل نعيجة)Leila Naija( ، الرئيسة المديرة العامة، الصندوق 

الوطني للتأمين عىل المرض، تونس

www.issa.int/iwd2022

www.issa.int/iwd2022
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اإلدماج	االجتماعي

العمال	المهاجرون	واالتفاقات	
الدولية

يعيش حوالي 281 مليون شخص في بلد غير بلدهم. وسافر الكثير منهم من أجل العمل، 

وبعضهم برفقة أفراد األسرة، والبعض اآلخر فرّ من أجل اللجوء. وتركز اإليسا عىل النُّهج 

المؤسسية لضمان تغطية الضمان االجتماعي. 

فرًصا  أتاح  معولم  اقتصاد  عىل  اعتدنا  لقد 

لقمة  لكسب  الخارج  إىل  لالنتقال  لألشخاص 

العيش وإطعام أسرهم. في الوقت نفسه، رأينا 

كيف يمكن لجائحة عالمي أو كوارث طبيعية أو 

صراعات أن تغير واقع الناس بسرعة. وغالًبا ما 

هشاشة  أكثر  المهاجرين  األوضاع  هذه  تجعل 

من غيرهم. ولذلك، فإن ضمان حصول العمال 

الحماية  عىل  وأسرهم  والالجئين  المهاجرين 

االجتماعية الكافية هو أمر بالغ األهمية.  

نشرت   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفي 

اإليسا  مع  بالتعاون  الدولية  العمل  منظمة 

والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل 

توسيع  بعنوان  منشورا   )ITCILO( الدولية 

المهاجرين  للعمال  االجتماعية  الحماية 

والالجئين وأسرهم: دليل لواضعي السياسات 

األمد  طويل  تعاون  نتاج  وهو  والممارسين. 

عبر  ندوة  تنظيم  وتم  القضايا،  هذه  بشأن 

الدليل  لتقديم  مارس/آذار 2022  في  اإلنترنت 

عىل:  والتركيز 

تفكيك الحواجز التي تحول دون الوصول إىل   •
الحماية االجتماعية

مقاربات في توسيع الحماية االجتماعية إىل   •
العمال المهاجرين وأسرهم

عىل  القائمة  السياساتية  الخيارات   •
الممارسات الوطنية والمؤسسية

آفاق العامل وصاحب العمل   •

ويتاح الدليل وتسجيل الفيديو للندوة فى موقع 

اإليسا اإللكتروني.  

االتفاقات الدولية

الوصول  ضمان  في  األدوات  أهم  من  الدولية  االتفاقات 

دراسة  اإليسا  وأجرت  االجتماعية.  الحماية  إىل  المناسب 

والثنائية.  األطراف  متعددة  االتفاقات،  هذه  لمثل  شاملة 

ونُشر التقرير العام التفاقات الضمان االجتماعي الدولية في 

يناير/كانون الثاني 2022، ويوضح ما يلي:

متعددة  اتفاقات  و10  ثنائي  اتفاق   645 حوالي  هناك   •
األطراف سارية المفعول. 

ومتعددة  الثنائية  االتفاقات  في  سريع  نمو  هناك  كان   •
األطراف.

لكن  االتفاقات،  معظم  عىل  تحوز  األوروبية  البلدان   •
المناطق األخرى تلحق بالركب بسرعة.

حول  اإلنترنت  عبر  شاملة  بيانات  قاعدة  التقرير  وسيتبع 

االتفاقات والمبادئ التوجيهية للضمان االجتماعي الدولية 

زيادة  إىل  ذلك  وسيؤدي  وضعها.  عىل  اإليسا  تعمل  التي 

إىل  اإليسا  في  األعضاء  المؤسسات  وصول  تقوية 

المعلومات واألدوات القيمة لتعزيز نهجها لتوفير الضمان 

جهود  في  أيًضا  اإليسا  وتساهم  للمهاجرين.  االجتماعي 

والتنسيق  التعاون  توثيق  نحو   )BRICS( البريكس  بلدان 

بشأن الضمان االجتماعي. 

أدوات اإليسا األخرى والدعم المقدم

تغطية  توسيع  حول  دليال  اإليسا  أصدرت   ،2014 عام  في 

الضمان االجتماعي للعمال المهاجرين. وباإلضافة إىل ذلك، 

يمكن أن تكون العديد من المبادئ التوجيهية لإليسا مفيدة 

تكنولوجيا  بشأن  لإليسا  التوجيهية  المبادئ  مثل  للغاية، 

المعلومات واالتصاالت، والتي توفر إرشادات حول كيفية 

والمؤسسات.  البلدان  بين  البيانات  تبادل  مع  التعامل 

وعندما يتعلق األمر باالتفاقات الدولية والعمال المهاجرين، 

فإن مثل هذه القضايا لها أهمية حاسمة.



اإليسا التقرير السنوي 282021/22
29 اإليسا التقرير السنوي 2021/22

)VISION ZERO( الرؤية صفر

من الحملة إىل االستراتيجية

 )Vision Zero( بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات عىل حملة الرؤية صفر

للسالمة والصحة والرفاه في العمل، يمكننا أن نقول حًقا إنها نمت لتصبح أداة 

إستراتيجية لمتخصصي السالمة والصحة والشركات ومؤسسات الضمان 

االجتماعي والمنظمات الدولية عىل حٍد سواء.  

كان من السهل الترويج للقواعد الذهبية 

وبعد  البداية.  منذ  صفر  للرؤية  السبعة 

الحادي  العالمي  المؤتمر  في  إطالقها 

مكان  في  والصحة  للسالمة  والعشرين 

العمل في سنغافورة في سبتمبر/ أيلول 

ونمت  للحملة  المؤيدون  توافد   ،2017
اليوم إىل أكثر من 16000 شركة ومنظمة 

ومدرب للسالمة والصحة.

باألرقام  يتعلق  األمر  يعد  لم  ذلك،  ومع 

االستراتيجي  باالستخدام  يتعلق  ما  بقدر 

لمنهج الرؤية صفر وأدواته. وتعمل اإليسا 

عىل  كثب  عن  الدولية  العمل  ومنظمة 

مقاربة  بربط  تقومان  حيث  األمر،  هذا 

االستراتيجية  باألهداف  صفر  الرؤية 

مع  المهنية،  والصحة  السالمة  بشأن  العالمي  لالئتالف 

ومع  الدولية،  العمل  لمنظمة  التابع  صفر  الرؤية  صندوق 

في  صفر  الرؤية  نهج  اعتمدت  التي  األوروبية،  المفوضية 

إطاره االستراتيجي لالتحاد األوروبي بشأن الصحة والسالمة 

في مكان العمل 2021 - 2027. 

والعشرين  الثاني  العالمي  المؤتمر  وفي 

االفتراضي للسالمة والصحة في سبتمبر/ 

أيلول 2021، دعا 2000 مشارك إىل نهج 

الحوادث  لتقليل  صفر  للرؤية  عالمي 

وتعزيز  بالعمل  المرتبطة  واألمراض 

وتمت  والرفاه.  والصحة  السالمة 

 World( العالمي  المؤتمر  استضافة 

والصحة  العمل  معهد  من   )Congress
والسالمة  للصحة  الكندي  والمركز   )IWH(
المهنية )CCOHS(. وفي مايو/ آيار 2022، 

الثانية  صفر  الرؤية  قمة  تنظيم  تم 

افتراضًيا أيًضا، واستضافتها اليابان هذه 

العالمية  الجاذبية  عىل  يدل  مما  المرة، 

للرؤية صفر. 

 www.visionzero.global

7 قواعد ذهبية 

1. تولَّ القيادة 

2. حدد المخاطر 

3. حدد األهداف 

4. ضمان نظام آمن وصحي 

5.  ضمان السالمة والصحة 
عند العمل باآلالت 

والمعّدات وأماكن العمل

6. تحسين المؤهالت 

7. استثمر في الناس 

تدريب معتمد 

في أغسطس/آب 2021، أعلنت اللجنة الخاصة للوقاية التابعة لإليسا عن برنامج 

تدريب جديد معتمد بشأن الرؤية صفر. ويرفع ذلك التدريب بشأن الرؤية صفر، 

واستخدام القواعد الذهبية السبعة، إىل مستوى جديد وأكثر استراتيجية.  

كان المدربون جزًءا من حملة الرؤية صفر منذ 

وبناء  للوصول  أساسي  عنصر  ألنهم  البداية، 

المعرفة والكفاءة في هذا النهج. ويمكن لمدربي 

السالمة والصحة المهنية )OSH( التسجيل عىل 

من  واالستفادة  اإللكتروني  صفر  الرؤية  موقع 

مواد التدريب المجانية عبر اإلنترنت. 

والصحة  السالمة  مع معهد  التعاون  إطار  وفي 

صفر  الرؤية  بشأن  التدريب  أصبح  المهنية، 

برنامجًا استراتيجًيا بطريقتين: 

األساسي	 صفر	 الرؤية	 بشأن	 تدريب	

المعتمد:	دورة تدريبية لتقديم تدريب شخصي 

الرؤية صفر دون شهادة.

االحترافي	 صفر	 الرؤية	 بشأن	 تدريب	

المعتمد:	دورة تدريبية لـتقديم التدريب بشأن 

بالترقية  والتمتع  بشهادة،  الموثق  صفر  الرؤية 

في  والظهور  العالمية  صفر  الرؤية  شبكة  إىل 

دليل المدرب عبر اإلنترنت.

واعتباًرا من يناير/كانون الثاني 2022، يتم قبول 

مدربي الرؤية صفر الجدد فقط من خالل برنامج 

السالمة  معهد  يقدمه  الذي  المعتمد  التدريب 

 .IOSH والصحة المهنية

www.visionzero.global/trainers

“سيعزز هذا السالمة والصحة العالمية ويدعم 
رؤيتنا لعالم شغل آمن وصحي”.

آالن ستيفنس )Alan Stevens(، رئيس المشاركة االستراتيجية في معهد 

.IOSH السالمة والصحة المهنية

http://www.visionzero.global
http://www.visionzero.global/trainers
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تعتمد حوكمة اإليسا والعمل التقني عىل المشاركة الكاملة ألعضائها وخبراتهم. 

وتضم األمانة العامة لإليسا 42 موظًفا، يكملهم عدد من الموظفين المنتدبين من 

المؤسسات األعضاء.

اإليسا

الهيكل	والحوكمة

الجمعية العامة

المجلس

لجنة المراقبة المكتب التنفيذي 

األمانة العامة

مسؤولو اإليسا

نيكوالي كوزلوف

أمين الخزينة

مارسيلو أبي راميا 

كايتانو

األمين العام

يواكيم بروير

الرئيس

ميلكا موغوندا

نائبة الرئيس

اللجان الفنية لإليسا

تعمل اللجان الفنية لإليسا عن كثب مع األمانة العامة لوضع 

الضمان  ومهنيي  لمديري  الجودة  عالية  وخدمات  منتجات 

إىل  باإلضافة  التقارير،  من  عدد  إعداد  ويتم  االجتماعي. 

أجل  من  لإليسا،  والمنقحة  الجديدة  التوجيهية  المبادئ 

تشرين  أكتوبر/  في  االجتماعي  للضمان  العالمي  المنتدى 

األول 2022. 

مبادئ اإليسا التوجيهية الجديدة والمنقحة

تقوم اللجان الفنية بمراجعة المبادئ التوجيهية 

التالية لإليسا بحلول نهاية 2022:  

- العمل االكتواري للضمان االجتماعي
- الحلول اإلدارية لتوسيع نطاق التغطية

- استمرارية ومرونة األعمال )جديد(
- التواصل بين إدارات الضمان االجتماعي

- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

- إدارة الموارد البشرية )جديد(

- ترقية العمالة المستدامة

اللجان الفنية لإليسا 

- تحصيل االشتراكات واالمتثال
- سياسات العمل والتأمين ضد البطالة

- منافع األسرة
- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

- التأمين ضد حوادث العمل واألمراض المهنية
- استثمار صناديق الضمان االجتماعي
- الرعاية الطبية والتأمين ضد المرض

- جمعيات المنافع المتبادلة
-  التأمين ضد الشيخوخة والعجز وتأمين الباقين 

عىل قيد الحياة

- التنظيم واإلدارة واالبتكار
- تحليل السياسات والبحث

- الدراسات اإلحصائية واالكتوارية والمالية
- اللجنة الخاصة المعنية بالوقاية 

مجموعات العمل الخاصة

باإلضافة إىل اللجان الفنية، تم تخصيص مجموعتين 

محددة  لمشروعات  العمل  مجموعات  من  خاصتين 

تتعلق بما يلي:  

- إعادة التأهيل
-التبادل الدولي للبيانات

األقسام الدولية المعنية بالوقاية التابعة لإليسا

 تتكون اللجنة الخاصة المعنية بالوقاية من 14 قسًما دولًيا للوقاية وتنسق األنشطة المشتركة في

 مجال الوقاية من المخاطر المهنية.

- الزراعة

- قطاع المواد الكيمياوية 

- قطاع البناء

- ثقافة الوقاية

- التعليم والتدريب

- الكهرباء والغاز والماء

- الخدمات الصحية 

- المعلومات

- قطاع الحديد والمعادن

- سالمة اآلالت والنظم

- قطاع المناجم

- البحث

- التجارة

- النقل
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المجتمع	االفتراضي

حساب	ISSA	MY	-	مساحاتي	الخاصة 

تقوم اإليسا بطرح بيئة عضوية جديدة عبر اإلنترنت توفر لك محتوى مخصًصا 

وتسهل المشاركة والتواصل مع أعضاء اإليسا اآلخرين.   

البيئة اإللكترونية الجديدة بها قسمان: 

ISSA	My	–	واجهتك	اإللكترونية	الشخصية

My ISSA الجديد هي مساحتك الشخصية عىل موقع اإليسا. 
امأل ملفك الشخصي لكي:

تحصل عىل تحديثات حول المواضيع بناًء عىل مجاالت   •
اهتمامك.

قمت  التي  األحداث  إىل  بسهولة  الوصول  يمكنك   •
بالتسجيل فيها وتلك التي حضرتها.

تبحث عن محتوى الويب المفّضل الخاص بك.  •
تطلع عىل الممارسات الجيدة من مؤسستك.  •

مساحاتي	)Spaces	My(	-	فضاؤك للمشاركة 

والتواصل

اعتماًدا عىل مستوى مشاركتك في اإليسا، ستمنحك هذه 

المنصة الوصول إىل واحد أو أكثر من المساحات اإللكترونية 

للمشاركة والتواصل: 

تواصل مع محترفي الضمان االجتماعي من جميع أنحاء   •
العالم 

كن جزًءا من بيئة تعاونية مرتبطة بأحداث وموضوعات   •
محددة

وخدمات  منتجات  عن  حصرية  معلومات  عىل  أحصل   •
اإليسا

اتصل باألمانة العامة لإليسا لطرح أسئلتك  •

طريقة الدخول

الرئيسي  الدخول  تسجيل  خالل  من  الولوج  دائًما  يمكنك 

عىل موقع اإليسا، أو باستخدام الروابط المباشرة:  

www.issa.int الموقع:  

www.issa.int/myissa   :My ISSA

 my.issa.int/directory/spaces  :My Spaces مساحاتي

معارف	ومصادر

الموقع اإللكتروني 

اإليسا  أعضاء  خدمة  في  الموقع  عىل  التحسينات  تستمر 

مكتبة  تُعد  اإليسا  أن  ذلك  من  واألهم  أفضل.  بشكل 

إلكترونية جديدة وMy ISSA – My Spaces الجديدة للمشاركة 

أكبر،  تركيزا  لإليسا  المعرفي  اإلنتاج  وينال  وإقامة شبكات. 

في حين أنه يمكن الوصول إىل صفحات التدريب للحصول 

اآلن  وتشمل  قبل،  ذي  من  أكبر  بسهولة  الدبلومات  عىل 

الشهادات والمقابالت ومقاطع الفيديو.  

 www.issa.int

المعارف 

اإليسا  موقع  عىل  التحليل  لمقاالت  المنتظم  النشر  يستمر 

التطورات  حول  برؤى  األعضاء  تزويد  في  اإللكتروني 

وتستند  االجتماعي.  الضمان  إدارة  في  المهمة  واالتجاهات 

الندوات  خالل  من  اإليسا  أعضاء  مدخالت  إىل  المقاالت 

اإللكترونية، وتقديم الممارسات الجيدة والتعاون المستمر. 

إقليمية  تقارير  وأربعة  فنية  تقارير  تسعة  اإليسا  نشرت  كما 

العام الماضي.  

 www.issa.int/analysis / www.issa.int/publications

المبادئ التوجيهية 

تمثل المبادئ التوجيهية لإليسا المعايير المعترف بها دولًيا 

في إدارة الضمان االجتماعي. وفي إطار التعاون الوثيق مع 

المبادئ  من  عدد  تحديث  يتم  لإليسا،  الفنية  اللجان 

في  االجتماعي  للضمان  العالمي  المنتدى  ألجل  التوجيهية 

أكتوبر/ تشرين األول 2022. ويتم أيضا إعداد مبادئ توجيهية 

وإدارة  األعمال  ومرونة  استمرارية  بشأن  لإليسا  جديدة 

الموارد البشرية.   

 www.issa.int/guidelines

الممارسات الجيدة  

هناك أكثر من 1300 ممارسة جيدة في قاعدة بيانات اإليسا 

عبر اإلنترنت للممارسات الجيدة. وهو مصدر فريد وحصري 

اإليسا  في  األعضاء  المؤسسات  من  الجيدة  للممارسات 

األربعة  اإلقليمية  المسابقات  جميع  وعرفت  أجلها.  ومن 

لجائزة الممارسة الجيدة لإليسا عدًدا قياسًيا من المشاركات 

خالل الفترة الثالثية 2022-2020. 

 www.issa.int/gp

الملفات القطرية  

توفر الملفات القطرية لإليسا عىل اإلنترنت إمكانية الوصول 

الضمان  وبرامج  ألنظمة  ومقاَرنة  منظمة  ملفات  إىل 

إجراء  عىل  اإليسا  وتعمل  وإقليم.  بلد   184 في  االجتماعي 

تطويرات أخرى لقاعدة البيانات اإللكترونية، لزيادة تحسين 

الوصول إىل هذه البيانات الفريدة واستخدامها.  

 www.issa.int/country-profiles

 International Social Security Review

ألول   International Social Security Review مجلة  صدرت 

مرة في عام 1948، وتمثل المنشور الفصلي األهم عالمياً 

في مجال الضمان االجتماعي. وفي ربيع عام 2022، بلغت 

هذا  حول  المزيد  قراءة  ويمكنك   ،75 الـ  عددها  المجلة 

الموضوع في إطار المقابلة الواردة في الصفحة 16. والمجلة 

متاحة مجانا ألعضاء اإليسا.  

www.issa.int/review

http://www.issa.int
http://www.issa.int/myissa
http://my.issa.int/directory/spaces
http://www.issa.int
http://www.issa.int/analysis
http://www.issa.int/publications
http://www.issa.int/guidelines
http://www.issa.int/gp
http://www.issa.int/country-profiles
http://www.issa.int/review
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