2018/19

التقرير ال�سنوي

الإجنازات والتحول

عرص جديد
لإليسـا

الإي�سا  التقرير ال�سنوي2018/19  

مهمة

اإليسا

تعزيز الضامن االجتامعي
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الجمعية الدولية للضامن االجتامعي (اإليسا) هي املنظمة العاملية الرائدة
عاملياً التي تجمع بني مؤسسات ووزارات الضامن االجتامعي.
وتر ّوج اإليسا للتم ّيز يف إدارة الضامن االجتامعي من خالل تزويد مؤسساتها
األعضاء مببادئ توجيهية مهنية وأنشطة لبناء القدرات يف إطار مركز التم ّيز
التابع لها ،وذلك من خالل اقرتاح حلول ابتكارية للتصدي للتحديات
األساسية التي تواجه الضامن االجتامعي ،وتشاطر البيانات الدولية الفريدة،
فض ًال عن تنظيم فعاليات إقليمية وعاملية رفيعة املستوى.
وتأسست اإليسا يف عام  ،1927تحت رعاية منظمة العمل الدولية ،لتدعم
مؤسساتها األعضاء يف وضع نظم وسياسات حيوية يف مجال الضامن
االجتامعي يف جميع أرجاء العامل.
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ر�سالة من الرئي�س

اإلنجازات والتح ّول

الربوفي�سور يواكيم بروير إن الضامن االجتامعي يغري حياة األفراد ويساعد يف رسم مالمح
رئيس اإليسا املجتمعات .نحن نواجه تحديات عديدة اليوم –اجتامعية
واقتصادية وتكنولوجية – مام يجعل الضامن االجتامعي أهم
من أي ٍ
وقت مىض.
لقد كان هذا العام مليئاً باإلنجازات وشهد تحوالً بالنسبة لإليسا .لقد ر ّوجنا للتم ّيز
يف الضامن االجتامعي من خالل فعالياتنا ومنشوراتنا ومنتجاتنا وخدماتنا .كام و ّقعنا
اتفاقات مع رشكاء دوليني مثل االتحاد الدويل لالتصاالت ،والجمعية الدولية إلعادة
التأهيل ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،والشبكة األوروبية ملكافحة االحتيال
والفساد يف الرعاية الصحية .كذلك ،أبرزنا صورتنا الدولية من خالل املشاركة يف
اللقاءات العاملية الرئيسية من قبيل االجتامع الوزاري ملجموعة العرشين املعني
بالتوظيف ،يف األرجنتني ،واجتامع وزراء العمل والتوظيف ملجموعة بريكس ،يف
جنوب أفريقيا ،ومن خالل تعاوننا الوثيق مع منظمة العمل الدولية.

أما فيام يخص التح ّول ،يسعدنا أن ينيط أعضاء
قوي ينادي بأهمية الضامن اإليسا باألمني العام الجديد ،السيد مارسيلو أيب راميا
معاًٌ ،
صوت ٌ
كايتانو (Marcelo Abi-Ramia Caetano) ،من
االجتامعي يف املجتمع.
الربازيل ،والية قوية يف إطار هذا املنصب .وخلف
السيد كايتانو السي َد هانس هورست كونكولفسيك ابتدا ًء من  1شباط /فرباير
ُ
 .2019وكنا قد رحبنا بالسيدة  ،Milka Mungundaيف آب /أغسطس ،2018
بتوليها منصب نائب الرئيس الجديد.
وتواصل اإليسا ،بوصفها مجتمعاً من األعضاء ،خدمة عضويتها العاملية املتكونة
من أكرث من  320مؤسسة من مؤسسات الضامن االجتامعي والوزارات املعنية
قوي ينادي بأهمية الضامن االجتامعي يف املجتمع.
به .ونحن ،معاً،
ٌ
صوت ٌ
وبفضل هذا االمتداد املحيل والعاملي عىل حد سواء ،فإننا نتعلم من بعضنا
البعض ،ونتبادل املامرسات الجيدة ،ونر ّوج للتم ّيز ،ونجد حلوالً ابتكارية للتصدي
للتحديات الراهنة والناشئة.
وتقوم الجمعية مبساهم ٍة ال غنى عنها يف استدامة الضامن االجتامعي يف سياق
أسواق العمل رسيعة التغري ،والنقالت التكنولوجية والدميغرافية ،واملخاطر
والتحديات الجديدة .كام أنها ٌ
طرف ٌ
فاعل مهم يساعد عىل تحقيق هدف التنمية
املستدامة بشأن الحامية االجتامعية الشاملة بحلول  .2030ونحن نعرف أن
أقل من نصف سكان العامل فقط يحظون بحامية مناسبة بالضامن االجتامعي.
ونعرف كذلك أن علينا أن نعزز جهودنا لحامية الشعوب ،ونوسع نطاق الضامن
االجتامعي توسيعاً مستداماً■ .
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مقابلة

الأمني العام اجلديد للإي�سا
مارسيلو أيب راميا كايتانو ()Marcelo Abi-Ramia Caetano
توىل السيد مارسيلو أيب راميا كايتانو ( ،)Marcelo Abi-Ramia Caetanoمن الربازيل ،منصب األمني العام
للجمعية الدولية للضامن االجتامعي يف  1شباط /فرباير  .2019وتحدث السيد مارسيلو يف هذه املقابلة عن
خلفيته املهنية وما يطمح إىل تحقيقه من أجل اإليسا.

جنيف 7 ،كانون األول /ديسمرب  2018ــ انتُخب السيد مارسيلو أيب راميا كايتانو أميناً عاماً لإليسا خالل الدورة السابعة والثالثني ملجلس إدارة اإليسا.

عىل تحسني الضامن االجتامعي مبختلف جوانبه
بداي ًة ،ل َِم أردتم تويل منصب األمني العام
يف الربازيل ،أما اآلن فيسعدين أن أمتكن من تسخري
لإليسا؟
ميثل الضامن االجتامعي رشطاً أساسياً لتحقيق تجربتي عىل الصعيد الدويل.
التناغم االجتامعي والتنمية االقتصادية ،ولديه تأثري ما هي خلفيتكم املهنية وما هي خربتكم
مبارش وإيجايب عىل حياة األفراد .وإن العمل من
السابقة مع اإليسا؟
أجل الضامن االجتامعي ومع مؤسساته التي توفر
قضيت معظم مسرييت املهنية متخصصاً
ُ
خدمات الحامية بالضامن االجتامعي لثالثة مليارات لقد
شخص يومياً هو مصدر إلهام ورشف حقيقي .لقد يف البحوث والسياسة العامة يف مجال الضامن
ركزت جهودي ،خالل السنوات العديدة املاضية ،االجتامعي .إذ كنت يف السابق أشغل منصب وزير
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ُ
وتفاعلت يف العديد بتعزيز الضامن االجتامعي يف عامل رسيع التغري.
الضامن االجتامعي يف الربازيل.
من املرات مع اإليسا ،من خالل املشاركة يف مؤمترات وأخرياً ،علينا أن نعزز ونحسن حوكمتنا ومتويلنا.
وورش عمل ،وكانت تجربتي يف كل مرة إيجابية
للغاية.
كيف ترون دور الضامن االجتامعي

كيف كانت أشهركم األوىل يف اإليسا؟

لقد رحب مجتمع اإليسا بقدومي ترحيباً حاراً.
وإن املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي الذي
سينعقد يف أذربيجان هو من السامت البارزة لهذا
العام ونحن نعمل بشكل وثيق مع مستضيفينا من
بلجيكا للتحضري للمنتدى العاملي للضامن االجتامعي
الذي سينعقد يف وقت الحق من هذا العام .وإنني
متحمس للغاية بخصوص هذه البداية ،وأتطلع إىل
ٌ
ما تبقى من أعامل يف عام .2019

كيف ترون تطور اإليسا تحت قيادتكم؟
أوالً وقبل كل يشء ،علينا أن نعزز مجموعة خدماتنا
ومنتجاتنا وأن نصممها بطريقة تُالئم احتياجات
أعضائنا .ثانياً ،ال بد أن نكون صوتاً مدوياً أكرث ينادي

نائبة الرئي�س اجلديد
ان ُتخبت السيدة Milka Mungunda
نائبة لرئيس اإليسا يف آب /أغسطس
 ،2018خالل االجتامع السادس عرش
بعد املائة للمكتب التنفيذي لإليسا.
وهي تشغل حاليا منصب موظفة
تنفيذية يف لجنة الضامن االجتامعي يف
ناميبيا.

يف املستقبل؟

أنا أؤمن أن أهمية الضامن االجتامعي للشعوب
واملجتمعات واالقتصادات ستزيد يف سياق التغري
الرسيع الذي يشهد نشأة مخاطر جديدة .فنظمنا
الحالية تواجه تحديات مثل أسواق العمل املتغرية،
والتوظيف غري الرسمي ،وشيخوخة املجتمعات،
واالبتكار التكنولوجي وغريها من التطورات .ويف
الوقت ذاته ،علينا أن نبذل املزيد من الجهود من
أجل توسيع نطاق التغطية بالضامن االجتامعي.
فنحن نعرف ما هي التحديات ،ويتعني علينا أن
نوحد الجهود لتحديد الحلول االبتكارية والفعالة
وتشاطرها .وال ميكن ألي بلد القيام بذلك مبفرده،
وأنا أؤمن أن الدور الدويل لإليسا سيستمر يف التزايد
يف املستقبل■ .
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مقابلة

دور املكاتب االقليمية

لإليسا هياكل إقليمية يبلغ عددها سبعة عرش هيك ًال ،وتعمل عىل تيسري االتصال مع أعضاء اإليسا يف املنطقة
وفيام بينها ،وتنظم فعاليات اإليسا وتستضيفها ،كام متثل اإليسا يف الفعاليات الخارجية.
وأجاب السيد  ،Amed Bambaمسؤول املكتب
اإلقليمي لغرب أفريقيا ،عىل ثالثة أسئلة قصرية.

كيف ترون دور موظف االتصال؟

مسؤول املكتب اإلقليمي لغرب
أفريقيا ،السيد .Amed Bamba

غينيا ،وورشتي عمل األكادميية ،أولهام بشأن الوقاية
من املخاطر املهنية ،يف أبيدجان ،كوت ديفوار،
والثانية بشأن الحوكمة الرشيدة ،يف بنجول ،غامبيا.
وسمح ذلك بتبادل املامرسات الجيدة بني األعضاء،
واستقطب منظامت جديدة لالنضامم إىل اإليسا .كام
ُ
وشاركت يف
أطلقنا حملة  Vision Zeroيف أفريقيا،
اجتامعات إقليمية للرتويج لإليسا ولتبادل التجارب
مع األعضاء.

يضطلع موظف االتصال اإلقليمي بدور أسايس يف
االضطالع بأنشطة اإليسا وتكليلها بالنجاح .ويتوىل
معهد التأمني االجتامعي – الصندوق الوطني للتأمني
االجتامعي يف كوت ديفوار ،استضافة مكتب االتصال
لغرب أفريقيا ،ونحن نعمل مع قرابة  30عضواً من
أعضاء اإليسا من  15بلداً .كام أننا نر ّوج ألنشطة كيف ميكن تعزيز امتداد اإليسا يف املنطقة؟
اإليسا ونتوىل تنظيمها ،ونر ّوج كذلك ملا تقدمه بلغت معظم املؤسسات األعضاء يف اإليسا درج ًة
اإليسا من منتجات وخدمات.
من النضج يف سري أعاملها ،ونحن بحاجة إىل الرتكيز
عىل اآلليات االستشارية والبحثية ،وذلك ُبغية
ما هي األنشطة األساسية التي اضطلعتم بها
مواصلة تطوير منتجات اإليسا وخدماتها املقدمة
خالل العام املايض؟
إىل األعضاء .وإضافة إىل ذلك ،نحتاج إىل النظر يف
خالل العام املايض ،نظمنا ندوة تقنية بشأن توسيع كيفية استقطاب عدد أكرب من املؤسسات لتنضم إىل
نطاق التغطية بالضامن االجتامعي يف كوناكري،
اإليسا■ .

الأع�ضاء الذين ان�ضموا �إىل الإي�سا يف عام 2018
❙جمعية بنغالديش اإلكتوارية
❙الصندوق الوطني للمعاشات ،بنني
❙الصندوق االئتامين للموظفني ،بروين دار السالم
❙شبكة  ،FADOQكندا
❙مجلس السالمة والتأمني يف مكان العمل ،كندا
❙الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،جمهورية كونغو الدميقراطية
❙هيئة املعاشات التقاعدية ،الجمهورية الدومينيكية
❙صندوق املنافع االجتامعية يف جزر واليس وفوتونا ،فرنسا
❙صندوق تعويضات العاملني ،جمهورية تنزانيا املتحدة
❙املعهد الوطني للتأمني ضد املرض ،توغو
❙صندوق أبو ظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد ،اإلمارات العربية املتحدة
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تعزيز الضامن االجتامعي
يف جميع أرجاء العامل

60

321
مؤسسة
عضواً يف
 156بلداً
الهياكل الإقليمية لالي�سا

لاليسا  17هيكال إقليميا حول العامل يستضيف كل واحد منها مؤسسة
عضو ويديره مسؤول اتصال مخصص■ .

الأمريكيتني

مكتب االرتباط ألمريكا الشاملية وأمريكا الوسطى
بضيافة مؤسسة الضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية
ملوظفي الدولة
املكسيك ،املكسيك
مكتب االرتباط لدول اآلنديز
بضيافة Derrama Magisterial
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

❙ 3مليار شخص يستفيد من التغطية بالضامن االجتامعي
❙ 6ترليون دوالر من املوارد املالية
❙ 3مليون موظف

�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
األمانة العامة لاليسا
جنيف ،سويرسا
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103

60
�آ�سبا واملحيط الهادئ

�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
استضافها الصندوق الوطني لالدخار يف سوازيلند
مانزيني ،سوازيالند
نقطة االتصال لرشق أفريقيا
بضيافة جمعية أفريقيا الرشقية والوسطى للضامن االجتامعي
كينيا،نريويب

مكتب االرتباط للدول العربية
بضيافة مؤسسة الضامن االجتامعي
األردن،ع ّمن
مكتب االرتباط لجنوب آسيا
بضيافة املؤسسة الوطنية لتأمني املوظفني
نيو دلهي ،الهند
مكتب االرتباط لجنوب رشق آسيا
الصحي
تستضيفه الهيئة الوطنية للتأمني ّ
سيؤول ،جمهورية كوريا
مكتب االرتباط لرشق آسيا
الصحي
تستضيفه الهيئة الوطنية للتأمني ّ
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

2018/19
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�أن�شطة الإي�سا
نظمت اإليسا يف الفرتة  2018/19فعاليات بلغت  30فعالية
جمعت بني  237مؤسسة عضواً واستقطبت  2224مشاركاً.
الرشاكات الرئيسية

أبرز الفعاليات

منتدى اللجان التقنية
 منتدى اإليسا الثاينعرش للجان التقنية،
جنيف ،سويرسا28-27،
أغسطس .2018
آب/أغسطس 2018

أيلول/سبتمرب 2018

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي
آلسيا واملحيط الهادئ  -املنتدى
اإلقليمي للضامن االجتامعي آلسيا
واملحيط الهادئ ،كواالملبور ،ماليزيا،
 4-2ترشين األول /أكتوبر .2018

ترشين األول/أكتوبر  2018ترشين الثاين/نوفمرب  2018كانون األول/ديسمرب 2018

االتحاد الدويل لالتصاالت – أبرمت
اإليسا اتفاقاً مع االتحاد الدويل
لالتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واألمن السيرباين.

مجموعة العرشين – ساهم رئيس اإليسا،
الربوفيسور يواكيم بروير ،يف االجتامع
الوزاري ملجموعة العرشين للتوظيف
بشأن موضوع مستقبل العمل والتوظيف
يف ميندوزا ،األرجنتني.

بلدان الربيكس – وافق وزراء العمل
والتوظيف يف الربازيل وروسيا والهند
والصني وجنوب أفريقيا (الربيكس) عىل
إنشاء مكتب ارتباط افرتايض تستضيفه
اإليسا بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية.

املؤمتر الدويل لإلكتواريني واإلحصائيني
واملختصني يف االستثامر لعام - 2018
املؤمتر الدويل التاسع عرش لإلكتواريني
واإلحصائيني واملختصني يف االستثامر،
مدينة الكويت ،الكويت 8-6 ،ترشين
الثاين /نوفمرب .2018

الشبكة األوروبية ملكافحة
االحتيال والفساد يف الرعاية
الصحية – اتفقت اإليسا عىل
التعاون مع الشبكة األوروبية
ملكافحة االحتيال والفساد
يف الرعاية الصحية للتصدي
لألخطاء والتهرب واالحتيال.

الجمعية الدولية إلعادة التأهيل –
و ّقعت اإليسا اتفاقاً مع الجمعية
الدولية إلعادة التأهيل.
منظمة العمل الدولية – ألقى السيد
غي رايدر ،املدير العام ملكتب العمل
الدويل ،بياناً أمام املكتب التنفيذي
لإليسا ،مسلطاً الضوء عىل التعاون
التاريخي الوثيق بني منظمة العمل
الدولية واإليسا يف العمل عىل تحقيق
العدالة االجتامعية والعمل الالئق.

كانون الثاين/

الإي�سا التقرير ال�سنوي

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي
ألوروبا  -املنتدى اإلقليمي للضامن
االجتامعي ألوروبا ،باكو ،أذربيجان،
 16-14أيار /مايو .2019

/يناير 2019

شباط/فرباير 2019

آذار/مارس 2019

2018/19

منتدى اللجان التقنية – املنتدى
الثالث عرش للجان التقنية،
جنيف ،سويرسا 27-26 ،حزيران/
يونيو .2019
أيار/مايو 2019

نيسان/أبريل 2019

حزيران/يونيو 2019

مؤمتر البلدان األمريكية املعني بالضامن االجتامعي
– وقعت اإليسا و مؤمتر البلدان األمريكية املعني
بالضامن االجتامعي ( )CISSاتفاقاً ملواصلة التعاون
الوثيق يف مجال الضامن االجتامعي.
الرشاكة العاملية لتحقيق الحامية
االجتامعية للجميع – التزمت اإليسا
بالرشاكة العاملية لتحقيق الحامية
االجتامعية للجميع بحلول عام .2030

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية –
و ّقعت اإليسا اتفاقاً مع الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية يف روما ،إيطاليا ،بشأن
الحامية االجتامعية يف املناطق الريفية.
البنك الدويل – التقت اإليسا ممثلني
عن البنك الدويل يف بانكوك ،تايلند،
ُبغية تعزيز التعاون يف مجال الضامن
االجتامعي.

الذكرى املئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية –
تدعم اإليسا منظمة العمل الدولية يف احتفالها هذا
العام بالذكرى املئوية لتأسيسها .وخالل هذا العام،
سوف تروج منظمة العمل الدولية ألهمية الضامن
االجتامعي ،وسوف ُي َّ
نظم أسبوع للحامية االجتامعية
العاملية من  24إىل  29ترشين الثاين /نوفمرب .2019
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املنتدى الإقليمي لل�ضمان االجتماعي لآ�سيا واملحيط الهادئ

االبتكار لتوسيع نطاق التغطية

كواالملبور ،ماليزيا 4-2 ،ترشين األول /أكتوبر 2018

400
❙
مشارك
75
❙
مؤسسة
35
❙
ً
بلدا

ن ُِّظم باستضاف ِة من
منظمة الضامن
االجتامعي يف ماليزيا

(Pertubuhan
Keselamatan Sosial
)– PERKESO

كانت الحلول االبتكارية ملواصلة توسيع نطاق الضامن االجتامعي وتعزيز تأثريه
االجتامعي من القضايا الرئيسية التي نوقشت خالل املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي
آلسيا واملحيط الهادئ.
يف آسيا واملحيط الهادئ ،يتواصل السعي وراء تحقيق وأصدرت اإليسا ،خالل املنتدى ،تقريرها بشأن
االلتزام العاملي بشأن الحامية االجتامعية الشاملة التحديات العاملية العرشة التي تواجه الضامن
الواردة يف أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة االجتامعي  -آسيا واملحيط الهادئ .واع ُترب سد
بحلول عام  .2030وكان املنتدى
فجوة التغطية التحدي األكرب،
اإلقليمي للضامن االجتامعي آلسيا كان املنتدى اإلقليمي فرصة باتخاذ العديد من الدول خطوات
مهمة لتوسيع نطاق التغطية.
واملحيط الهادئ فرصة فريدة فريدة للتقييم ومشاركة
لتقييم الوضع وتشاطر املامرسات
وتعمل إندونيسيا عىل توسيع
األمور الناجحة.
الناجحة .ويكمن الهدف من ذلك
نطاق النفاذ إىل الرعاية الصحية،
يف ضامن استمرار منو معدالت
واملنافع املتعلقة بإصابات العمل،
التغطية برسعة ،حتى تفوق نسبة  39يف املائة من واملعاشات التقاعدية ،يف حني تعمل ماليزيا عىل
سكان املنطقة ،الذين يستفيدون حالياً من منفعة تعزيز الضامن االجتامعي للعاملني لحسابهم الخاص،
واحدة عىل األقل من منافع الحامية االجتامعية.
مبا يف ذلك سائقي سيارات األجرة ،الذين يستخدمون

ناقش املشاركون رفيعو املستوى ،خالل قمة الضامن االجتامعي املنعقدة خالل املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي آلسيا واملحيط الهادئ،
كيفية تحقيق الحامية الشاملة بالضامن االجتامعي يف املنطقة.
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متكن أعضاء اإليسا من
تبادل أطراف الحديث بشأن
املامرسات الج ّيدة يف الضامن
االجتامعي من خالل عدد من
الجلسات املوازية.

منصات رقمية .وقد اتُخذت خطوات مامثلة واالتصاالت الجديدة ،أن متد يد املساعدة يف
مواجهة التحديات املتمثلة يف فجوة التغطية
يف فييت نام والفليبني.
واحتياجات الصحة والرعاية طويلة األمد
ويف املرتبة الثانية تأيت الصحة والرعاية طويلة
وغريها من التحديات.
األمد .فمن املهم أن تواجه املنطقة التحدي
املزدوج واملتمثل يف توسيع نطاق التغطية وكان املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي
وإعداد نظم الضامن االجتامعي ملجتمع آلسيا واملحيط الهادئ فرصة للنظر يف
املامرسات الجيدة التي ينفذها أعضاء اإليسا،
يتجه برسعة نحو الشيخوخة.
مثل خدمات الهاتف املحمول للضامن
التكنولوجيا :التحديات والحلول
االجتامعي التي ُطبقت يف جمهورية إيران
تستطيع مؤسسات الضامن االجتامعي ،من اإلسالمية ،وأمتتة اإلجراءات ونظم املراسالت
التي ُطبقت يف الكويت■ .
خالل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات

التحديات العاملية الع�شرة التي تواجه ال�ضمان االجتماعي
يف آسيا واملحيط الهادئ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

سد فجوة التغطية بالضامن االجتامعي
الصحة والرعاية طويلة املدى
التحول التكنولوجي
ارتفاع توقعات الجمهور
شيخوخة السكان
أسواق العمل واالقتصاد الرقمي
توظيف الشباب العاملني
أوجه عدم املساواة طيلة الحياة
املخاطر الجديدة والصدمات واألحداث املتطرفة
حامية العامل املهاجرين

10 GLOBAL CHALLENGES

FOR SOCIAL SECURITY

ASIA AND THE PACIFIC

www.issa.int/10
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جائزة املمار�سات اجليدة

خدمات الضامن االجتامعي الجا ِمعة
ظفرت إدارة املعاشات الوطنية ( )NPSالكورية بجائزة اإليسا للمامرسات الجيدة
يف آسيا واملحيط الهادي ،عن نظام الخدمة الجا ِمعة.

«إنه لرشف كبري أن نفوز
بجائزة املامرسات الجيدة التي
تقدمها اإليسا ،عن خدماتنا
الجا ِمعة ،فهذا الفوز ُي ِّبي أن
جهودنا الرامية إىل تبسيط
وتسهيل الخدمات لعمالئنا قد
ُك ِّللت بالنجاح»
* Kim Sung-joo

* الرئيس التنفيذي ورئيس
مجلس اإلدارة ،إدارة
املعاشات الوطنية يف كوريا.

قد يكون من الصعب معرفة كيفية ومكان الوصول إىل طريق زيارة أي موقع من املواقع الشبكية الثالثة
مختلف مؤسسات وخدمات الضامن االجتامعي .لذا ،أو أي مكتب من مكاتب املنظامت اإلدارية الثالث.
قد يشعر املواطن بغياب توفر نقطة وصول واضحة.
وتقديراً لذلك ،فازت إدارة املعاشات الوطنية يف كوريا
 4يف 1
ُأنشئ ،يف جمهورية كوريا ،مركز معلومات التأمني بجائزة اإليسا للمامرسات الجيدة ،وذلك خالل املنتدى
االجتامعي بغية مواجهة هذا التحدي .إذ يتيح اإلقليمي للضامن االجتامعي آلسيا واملحيط الهادي،
للمواطنني النفاذ إىل أربعة برامج للمنافع -املعاشات الذي ن ُِّظم يف كواالملبور ،ماليزيا يف ترشين األول/
أكتوبر ■ .2018
والصحة والعاملة وخطط تعويض العامل -وذلك عن

�أف�ضل  76عمل م�شارك

فازت إدارة املعاشات الوطنية بجائزة املامرسات الجيدة لعام  2018بعد منافسة شديدة مع ما مجموعه  76عم ًال مشاركاً قوياً من
 20مؤسسة عضو من  15بلداً .كام حصلت املؤسسات األعضاء اآليت ذكرها ،عىل شهادات الجدارة مع تنويه خاص:
اإلدارة الوطنية للتأمني الصحي؛ اإلدارة �سنغافورة
ال�صني
للمعاشات.
الوطنية
وزارة املوارد البرشية والضامن االجتامعي.
وزارة القوى العاملة.

�إندوني�سيا

�سلطنة عمان

الهيئة اإلدارية لقطاع الصحة يف مجال الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية.
الضامن االجتامعي.

جمهورية كوريا

الوكالة الكورية للسالمة والصحة املهنية؛
اإلدارة الكورية لتعويض العامل ورعايتهم؛

اململكة العربية ال�سعودية

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

تايلند

مكتب الضامن االجتامعي.

فييت نام

الضامن االجتامعي الفيتنامي.
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امل�ؤمتر الدويل ACT2018

عا ٌ
مل �آخذ يف التحول:

تعزيز نظم الضامن االجتامعي

مدينة الكويت ،الكويت 8-6 ،ترشين الثاين /نوفمرب 2018
أكرث من

250
❙
مشارك
❙90

يف ظل العامل الذي يتسم بالتغري الرسيع ،يضطلع اإلكتواريون بدور رئييس يف صياغة
االفرتاضات ،وتحليل النتائج املحتملة وإيجاد حلول لضامن وضع برامج ضامن اجتامعي
مستدامة.

ويساهم التحول التكنولوجي والثورة الرقمية
مؤسسة
املوسعة يف نشأة أشكال جديدة غري اعتيادية
للعمل .وميكن أن يضع هذا األمر أسس التمويل
بلداً
الخاص بالضامن االجتامعي القائم عىل االشرتاكات
موضع التساؤل .كذلك ،تؤثر شيخوخة السكان
ُي َّ
نظم باستضاف ًة
واحتياجات الرعاية الصحية املتغرية بشكل كبري عىل
من املؤسسة العامة
للتأمينات االجتامعية متويل الضامن االجتامعي .مام يجعل متويل الضامن
الكويتية
االجتامعي يخضع لضغوطات كبرية.
كيف تقدم اإليسا يد املساعدة؟
وقد ُس ِّلط الضوء عىل هذه املسائل خالل املؤمتر تدعم اإليسا مؤسساتها األعضاء يف مجاالت العمل
الدويل التاسع عرش لإلكتواريني واإلحصائيني االكتواري واالستثامرات من خالل املبادئ التوجيهية
واملختصني يف االستثامر يف مجال الضامن االجتامعي وتنظيم ورش عمل األكادميية وغريها من املوارد
الذي عقد يف الكويت.
املقدمة من خالل مركز التميز.
«ينطوي التحول العميق الذي تشهده ُيتو َّقع أن ﺗﺆدي الوظيفة اإلكتوارية International Social Security Review
أسواق العمل ،والناجم عن التحوالت للضامن االجتامعي دوراً ﻣﺘﺰاﻳﺪ )(ISSR
التكنولوجية واالقتصاد الرقمي ،عىل األهمية ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ هذه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت تناول عدد خاص من مجلة International
إمكانية الحد من املصدر االنتقايل وﺿﺎﻤن االستدامة واملتانة املالية ﻋﻰﻠ ( Social Security Reviewاملجلد  ،71العدد )3
إليرادات خطط الضامن االجتامعي ،اﻤﻟﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ يف وجه الصدمات التي التقارير اإلكتوارية واملالية عن التزامات أنظمة
وعىل إمكانية التأثري عىل استدامتها» تتعرض لها خطط الضامن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ .الضامن االجتامعي .وميكن االطالع مجاناً عىل مجلة
 International Social Security Reviewمن
*Jean-Claude Ménard
لإلكتواريني
اإليسا
مؤمتر
وخالل
خالل ■ .My ISSA
واإلحصائيني واملختصني يف االستثامر يف
* كبري اإلكتواريني يف حكومة مجال الضامن االجتامعي لعام  ،2018سلط املتحدثون
كندا ورئيس اللجنة
الضوء عىل العمل الحيوي الذي يقوم به اإلكتواريون
املتخصصة
التقنية لإليسا
يف تقييم النظم ،فض ًال عن إدارة املخاطر واالستثامر
يف الدراسات اإلحصائية
وتصميم النظم ومتويلها.
واإلكتوارية واملالية.

❙57
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منتدى ال�ضمان االجتماعي لأوروبا

احلاجة �إىل االبتكار يف ال�ضمان االجتماعي
باكو ،أذربيجان 16-14 ،أيار /مايو 2019

280
❙
مشارك
55
❙
مؤسسة
35
❙
ً
بلدا

ن ُِّظم باستضاف ِة
من وزارة العمل
والحامية االجتامعية
للسكان يف جمهورية
أذربيجان

يعتمد التميز يف الضامن االجتامعي عىل قدرة املؤسسات عىل االبتكار .كانت هذه
إحدى النقاط الرئيسية املستفادة من منتدى الضامن االجتامعي ألوروبا الذي نظمته
اإليسا يف باكو.
تعترب أوروبا موطن أشمل نظم الضامن االجتامعي
وأقواها .ومع ذلك ،ومع التغري الدائم واملستمر
الذي يطرأ عىل املجتمعات األوروبية ،تظهر الحاجة
املاسة ،أكرث من أي وقت مىض ،إىل االبتكار.
يبني تقرير اإليسا املعنون التحديات العاملية العرشة
التي تواجه الضامن االجتامعي  -أوروبا ،أن توفري
الضامن االجتامعي يف املنطقة يواجه صعوبات
وتحديات بسبب التغريات الدميغرافية وسوق العمل
والتغريات التكنولوجية .وكان التقرير قد ُعرض ونوقش
عىل نطاق واسع خالل املنتدى اإلقليمي للضامن
االجتامعي املنعقد يف باكو يف شهر أيار /مايو .2019

التغريات الدميغرافية

مهمة ،ناقش املنتدى وضع اسرتاتيجيات متسقة
لالستجابة للطلب املتزايد عىل توفري الصحة والرعاية
طويلة األمد .ويجب أن يواصل الضامن االجتامعي
تكيفه مع االحتياجات املتغرية واملتطورة باستمرار
للسكان املسنني ،وذلك عن طريق وضع السياسات
املتمحورة حول املواطنني ودورة حياتهم يف صدارة
جدول األعامل.
وتعمل البلدان األوروبية عىل مواجهة هذه
التحديات ،عرب وضع استجابات تشمل رفع سن
التقاعد ،ووضع حوافز لتشجيع العامل املسنني عىل
البقاء يف حالة نشاط ،وتوفري منافع عائلية باإلضافة
إىل تقديم خدمات صحية أكرث مرونة وفعالية.

متثل شيخوخة السكان تحدياً هائ ًال للضامن
االجتامعي .فبينام ستظل االستدامة املالية أولوية

التحديات العاملية الع�شرة التي تواجه ال�ضمان االجتماعي
يف أوروبا
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

أسواق العمل واالقتصاد الرقمي
شيخوخة السكان
التحول التكنولوجي
الصحة والرعاية طويلة املدى
أوجه عدم املساواة طيلة الحياة
ارتفاع توقعات الجمهور
سد فجوة التغطية بالضامن االجتامعي
توظيف الشباب العاملني
حامية العامل املهاجرين
املخاطر الجديدة والصدمات واألحداث املتطرفة
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تسلم نائب الوزير السيد
انار كرميوف الطبق الفيض
لاليسا باسم وزارة العمل
والحامية االجتامعية لسكان
جمهورية اذربا يدجان عرفانا
لجهود الوزارة يف استضافة
مؤمتر أوروبا اإلقليمي للضامن
االجتامعي

التغري التكنولوجي ،والوظائف
والضامن االجتامعي
تناولت املناقشات التي أجريت خالل املنتدى اإلقليمي
للضامن االجتامعي كذلك التغري التكنولوجي واالقتصاد
الرقمي الناشئ والتحديات التي تطرحها هذه
التطورات عىل أسواق العمل والضامن االجتامعي.

«ملواجهة التحديات العاملية ،من فمن جهة ،ميثل االقتصاد الرقمي
الرضوري أن يواصل الضامن االجتامعي واألمتتة املتزايدة تحديات للتغطية
األورويب الرتكيز عىل االبتكار .وهي املناسبة واملستدامة بالضامن
مهمة مج ّهز لها بشكل ج ّيد»
االجتامعي .ومع ازدياد انتشار أشكال
العاملة غري االعتيادية ،ميكن أن يؤدي
مارسيلو أيب راميا كايتانو*
هذا إىل إضعاف النفاذ الفعال إىل
الضامن االجتامعي.

* األمني العام لإليسا.

ومن جهة أخرى ،توفر التكنولوجيا الجديدة فرصاً
لتحقيق مكاسب يف الكفاءة واإلنتاجية وحتى
يف إحداث أشكال جديدة للعاملة .كام أصبح
من املمكن إدخال تحسينات عىل إدارة الضامن
االجتامعي وامتداد نطاقه .ولهذا السبب ،تعترب
مؤسسات الضامن االجتامعي من أكرث املستخدمني
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت■ .

مر�صد االقت�صاد الرقمي
وال�ضمان االجتماعي
يوفر املرصد الشبيك التابع لإليسا ،لألعضاء
ً
فهم أفضل للفرص والتحديات التي يطرحها
االقتصاد الرقمي عىل إدارات الضامن
االجتامعي.

الرقمنة وجودة اخلدمات
يف شباط /فرباير  ،2019نظمت الهياكل
اإلقليمية األوروبية التابعة لإليسا ندوات
تقنية بشأن االبتكار ،والرقمنة وجودة
خدمات الضامن االجتامعي يف أمسرتدام
وموسكو.
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جائزة املمار�سات اجليدة

رقمنة و�أمتتة ال�ضمان االجتماعي
فاز الصندوق اإلضايف ملنافع البطالة ،نيابة عن مؤسسات الضامن االجتامعي العامة يف بلجيكا،
بأعىل وسام يف عام  2019لجائزة املامرسات الجيدة ألوروبا.
مل متنع قوة نظام الضامن االجتامعي يف بلجيكا من
وجود مخاوف بشأن تعقيد هذا النظام واملستوى
األمثل لفعاليته .وملواجهة هذه التحديات ،قررت
الدولة االنتقال بشكل اسرتاتيجي نحو تعزيز الرقمنة
واألمتتة.

وفورات معتربة
تُو َّفر املنافع االجتامعية يف النظام الجديد بشكل
تلقايئ ،كام حل  220إجرا ًء إلكرتونياً محل 800
استامرة ورقية .ويؤدي ذلك إىل تخفيض العبء
اإلداري إىل حد كبري بالنسبة للمواطنني وأصحاب
العمل وس ُيفيض إىل توفري معترب يف التكاليف يقدر
مبليار يورو سنوياً .لقد بات التنسيق بني الجهات
الفاعلة يف مجال الضامن االجتامعي آلياً ورقمياً،
إذ اس ُتبدلت أكرث من مليار من املبادالت الورقية
بالرسائل اإللكرتونية.

وقد شاركت أكرث من  3000جهة فاعلة يف مجال
الضامن االجتامعي ،وهذا ما جعل املرشوع يتسم
باألهمية والتعقيد عىل حد سواء .وتسلم الصندوق
اإلضايف ملنافع البطالة جائزة املامراسات الجيدة ،عىل
مامرسة جيدة قدمها نيابة عن مؤسسات الضامن
االجتامعي العامة يف بلجيكا ،خالل املنتدى اإلقليمي
للضامن االجتامعي ألوروبا ،املنعقد يف باكو،
أذربيجان ،يف شهر أيار /مايو ■ .2019

�أف�ضل  76عمل م�شارك
فازت مؤسسات الضامن االجتامعي العامة يف بلجيكا بجائزة املامرسات الجيدة من بني املشاركني الـستة والسبعني الذين م ّثلوا
 25مؤسسة عضواً من  20بلداً .وحصلت املؤسسات األعضاء اآليت ذكرها عىل شهادات الجدارة مع تنويه خاص:

�أ�سرتاليا

فنلندا

املعهد العام للتأمني ضد حوادث العمل مؤسسة التأمني االجتامعي.
واألمراض املهنية.

�أذربيجان

فرن�سا

الصندوق الوطني لإلعانات األرسية.

الصندوق الوطني للحامية االجتامعية �أملانيا

التابع لوزارة العمل والضامن االجتامعي
لفائدة السكان يف جمهورية أذربيجان.

بلجيكا

مكتب التوظيف الوطني.

مالطة

وزارة األرسة والتضامن االجتامعي.

بولندا

مؤسسة التأمني االجتامعية.

ال�سويد

التأمني االتحادي األملاين للمعاشات الوكالة السويدية للمعاشات.
التقاعدية؛ صندوق التأمني االجتامعي
تركيا
األملاين ضد الحوادث.
مؤسسة الضامن االجتامعي.

�آيرلندا

وزارة شؤون العاملة والحامية االجتامعية.

الإي�سا التقرير ال�سنوي
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�أكادميية الإي�سا

بناء القدرات وا�ستبانة احللول
كان هذا العام عاماً حاف ًال بالنسبة ألكادميية اإليسا بتنظيم ما مجموعه  33دورة تدريبية مانحة للشهادة
وورشات عمل األكادميية.
تقدم أكادميية اإليسا نوعني من األنشطة ،أحدهام الدولية (اللغة اإلنجليزية) ومؤسسة امله ّنا (اللغة
يرمي إىل بناء القدرات والثاين إىل استبانة الحلول العربية).
للتحديات امللموسة.

دورات تدريبية مانحة للشهادة
«كانت الدورة التدريبية املانحة تُنظم الدورات التدريبية املانحة
للشهادة التي نظمتها اإليسا مفيدة للشهادة بالرشاكة مع مؤسسات
تعلمت العديد من تدريب معتمدة .ويواصل موظفو
ُ
جدا يل .تحديداً،
سبل تفادي االحتيال والتوصل إىل املؤسسات األعضاء يف اإليسا ،خالل
هذه الدورات ،تعلم املزيد عن
وضع اسرتاتيجيات للكشف عنه».
املبادئ التوجيهية لإليسا وتطبيقها
* Precious Sihwaya
العميل .وتوفر اإليسا دورات تدريبية
مصممة حسب التفضيالت اللغوية
بالرشاكة مع مركز األمريكيتني لدراسات الضامن
االجتامعي (اللغة اإلسبانية) ،واملدرسة الوطنية العليا
للضامن االجتامعي (( )EN3Sاللغة الفرنسية)،
ومركز التدريب الدويل ( )ITCالتابع ملنظمة العمل
* من صندوق املعاشات
التقاعدية ملوظفي الخدمة
العامة يف زامبيا ،شاركت
يف الدورة التدريبية املانحة
للشهادة بشأن االشرتاكات
واالمتثال للقوانني التي
تحكمه.

ورشة أكادميية االيسا بشان
الحلول اإلدارية لتوسعة
الشمول ,لوساكا ,زامبي.

ورشات األكادميية

تسمح ورشات األكادميية مبناقشة وتناول مسائل
محددة .وتتمحور املناقشات حول املبادئ التوجيهية
لإليسا ،بغرض إطالع املشاركني عىل كيفية استخدام
إدارات الضامن االجتامعي لهذه املبادئ التوجيهية
من أجل التعامل مع التحديات التي تواجهها .وت َّ
ُنظم
ورشات األكادميية عموماً بالتعاون مع الهياكل
اإلقليمية التابعة لإليسا.
وشهدت الفرتة املمتدة من متوز /يوليو 2018
ومتوز /يوليو  ،2019تنظيم  23دورة تدريبية مانحة
للشهادة و 10ورشات لألكادميية ،وذلك بالتعاون مع
رشكاء اإليسا واملؤسسات األعضاء فيها■ .
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حملة Vision Zero

احلاجة �إىل االبتكار
يف ال�ضمان االجتماعي
انخرطت أكرث من  4000منظمة ورشكة ومدرباً لحملة  Vision Zeroدع ًام لها يف تعزيز الوقاية.
صممت لجنة اإليسا الخاصة املعنية بالوقاية حملة
 Vision Zeroاستناداً إىل االعتقاد بإمكانية تفادي
كل حادث وإصابة ومرض يف مكان العمل .وهي
تر ّوج للسالمة والصحة والرفاه فيه.

تقدم حملة  Vision Zeroنهجاً
شام ًال للوقاية ،مع أدلة وأدوات
بسيطة.

يف املتوسط ،يلقى  7500شخص
حتفه و ُيصاب مليون شخص يومياً
يف العمل يف العامل.

باتت أهمية االستثامر يف الوقاية
جلية بعد تسجيل  2.78مليون حالة
وفاة مرتبطة بالعمل و 374مليون إصابة عمل غري
قاتلة سنوياً .وتقدر االحصائيات ضياع  4يف املائة
من الناتج اإلجاميل املحيل العاملي بسبب اإلصابات
املهنية.

حملة Vision Zero

تظفر بجائزة دولية

حصلت اإليسا ،خالل املؤمتر الدويل الثامن
عرش بشأن الوقاية من املخاطر املهنية عىل
الجائزة الدولية للوقاية من املخاطر املهنية
لعام  2018لحملتها  ،Vision Zeroوكانت
هذه أيضاً فرصة إلطالق حملة Vision
 Zeroيف أمريكا الالتينية ،يف كارتاجينا دي
إندياز ،كولومبيا ،يف أيلول /سبتمرب .2018

�سمات حملة Vision Zero

خطة العمل
ميكن ملؤسسات الضامن االجتامعي ،من خالل
الرتويج للسالمة والصحة والرفاه يف العمل ،واالستثامر
يف الوقاية ،أن تساهم يف استدامة
برامجها .وتوفر حملة Vision
 Zeroمقارب ًة شامل ًة للوقاية من
خالل اقرتاح توجيهات وأدوات بسيطة .إضافة إىل
ذلك ،توفر املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن الوقاية
من املخاطر املهنية ،واملبادئ التوجيهية بشأن تعزيز
الصحة يف مكان العمل ،واملبادئ التوجيهية بشأن
العودة إىل العمل وإعادة اإلدماج مخططات أساسية
عن كيفية تطوير املؤسسات لقدراتها واستكاملها
للحامية املناسبة من خالل خدمات فعالة ترمي
للوقاية وإعادة التأهيل■ .

«حملة  Vision Zeroتقرتح حلوالً ملموسة،
ومرنة ،وقابلة للتكيف .ويجب أن تشارك
اإلدارة ،ولكن ال ميكن تحقيق النجاح إال من
خالل إرشاك جميع العامل».
– السيد ،Denis Charle Kouassi
املدير العام ،معهد التأمني االجتامعي
الصندوق الوطني للتأمني االجتامعي،
كوت ديفوار.
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مركز التم َّيز

جيل جديد من
مبادئ اإليسا التوجيهية

تصوغ اإليسا حالياً ،تحت اإلرشاف الالزم للجان التقنية ،جي ًال جديداً من املبادئ التوجيهية لإليسا.
التصدي للخطأ والتهرب واالحتيال
كذلك ،تجري صياغة مجموعة جديدة من املبادئ
التوجيهية بشأن مكافحة الخطأ والتهرب واالحتيال.
ون ُِّظمت ندوة دولية بهذا الشأن يف مدريد يف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2018بدعو ٍة من الخزينة العمومية
للضامن االجتامعي يف إسبانيا بالتعاون مع املعهد
الوطني للضامن االجتامعي.

املناقشات خالل املنتدى الثاين عرش للجنان التقنية لإليسا الذي ُعقد يف جنيف.

متثل مبادئ اإليسا التوجيهية بشأن إدارة الضامن
االجتامعي حجر األساس ملركز التم ّيز .وتقوم
األكادميية واملامرسات الجيدة وبرنامج االعرتاف عىل
املبادئ التوجيهية.
«ال بد من التصدي بحزم للمشاكل وقد عملت األمانة العامة لإليسا عن
املرتتبة عن الخطأ والتهرب واالحتيال كثب ،وطوال العام املايض ،مع اللجان
التقنية لتقييم املبادئ التوجيهية
يف الضامن االجتامعي»
وتحديثها ،عىل النحو املطلوب،
*Guillermo Alberto Ramirez
لفائدة مؤسسات الضامن االجتامعي.
و ُاختريت ،للمراجعة مثانية مبادئ
توجيهية من بني مجموعة املبادئ التوجيهية االثني
عرش املوجودة.

* رئيس اللجنة التنقية لإليسا
املعنية بتحصيل االشرتاكات
واالمتثال للقوانني التي
تحكمه.

وجميع املؤسسات األعضاء يف اإليسا مدع َّو ٌة للتعليق
عىل مشاريع التحديثات ،وعىل املبادئ التوجيهية
الجديدة كذلك .وسوف تُعرض املجموعة ا ُملح َّدثة
واملوسعة النطاق للمبادئ التوجيهية خالل املنتدى
العاملي للضامن االجتامعي الذي سينعقد يف بروكسل،
بلجيكا ،يف ترشين األول /أكتوبر ■ .2019

مركز الإي�سا للتم ّيز
املبادئ التوجيهية
األكادميية
املامرسات الجيدة
برنامج االعرتاف
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املبادئ التوجيهية يف جمال �إدارة ال�ضمان االجتماعي
الحوكمة الرشيدة

جودة الخدمات

تحصيل االشرتاكات
واالمتثال للقوانني
التي تحكمه

تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات

استثامر صناديق
الضامن االجتامعي

تعزيز فرص العمل
املستدامة

تواصل إدارات
الضامن االجتامعي

العمل االكتواري
(بالتنسيق مع منظمة
العمل الدولية)

الحلول اإلدارية
لتوسيع نطاق
التغطية

العودة إىل العمل
وإعادة اإلدماج

الوقاية من املخاطر
املهنية

تعزيز الصحة
يف مكان العمل

برنامج االعرتاف التابع للإي�سا
للحصول عىل اعرتاف اإليسا ،يقوم خبري مستقل بتقييم مدى امتثال مؤسستكم
ملجموعة من مبادئ اإليسا التوجيهية.
ويعمل برنامج االعرتاف التابع لإليسا عىل تشجيع موظفيكم وتحفيزهم ،كام
يساعد عىل دعم رشعية مؤسستكم بني أصحاب املصلحة.

امل�ؤ�س�سات املتح�صلة على اعرتاف الإي�سا
املؤسسات

املكتب الوطني للتوظيف ،بلجيكا
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،الكامريون
صندوق الضامن من أجل السالمة ،شييل
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،مدغشقر
مؤسسة الضامن االجتامعي ،ماليزيا
مؤسسة الضامن االجتامعي ،ماليزيا
الصندوق املغريب للتقاعد
مؤسسة ديراما ماجيسترييال ،بريو
صندوق تقاعد موظفي البنوك ،أوروغواي
بنك الضامن االجتامعي ،أوروغواي

مبادئ اإليسا التوجيهية

جودة الخدمات
جودة الخدمات
الوقاية
الحوكمة الرشيدة
تحصيل االشرتاكات واالمتثال للقوانني التي تحكمه
تعزيز الصحة يف مكان العمل
جودة الخدمات
جودة الخدمات
تحصيل االشرتاكات واالمتثال للقوانني التي تحكمه
تحصيل االشرتاكات واالمتثال للقوانني التي تحكمه
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برنامج االعرتاف التابع للإي�سا

تعزيز الثقة يف م�ؤ�س�ستكم
أصبح الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ملدغشقر ( ،)CNAPSأول مؤسسة تحصل عىل اعرتاف اإليسا
لتنفيذها ملبادئ اإليسا التوجيهية بشأن الحوكمة الرشيدة.

الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي ملدغشقر يتلقى
شهادة اعرتاف اإليسا بشأن
الحوكة الرشيدة.

أجاب السيد  ،Raoul Romain Arizaka Rabekotoفمدغشقر جزيرة نائية نسبياً .وبكونها أول مؤسسة
املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،للضامن االجتامعي تحصل عىل اعرتاف اإليسا يف
عن ثالثة أسئلة حول هذه التجربة .مجال الحوكمة الرشيدة ،فهذا يسلط الضوء عىل
متثلت إحدى الفوائد الرئيسية يف
مدغشقر ويوجه أعني العامل إليها ،كام يسلط الضوء،
إضفاء البعد الدويل للصندوق الوطني ما هو تأثري املشاركة عىل
باألخص ،عىل العمل الذي يقوم به الصندوق الوطني
مؤسستكم؟
للضامن االجتامعي.
للضامن االجتامعي.
يتعلق األثر الرئييس بالثقة .حيث من شارك يف برنامج االعرتاف؟
قمنا ،من خالل املشاركة يف برنامج االعرتاف ،بتعزيز
الثقة عىل مستويات متعددة ،فزادت الثقة بني أود أن أشكر اإليسا عىل قبولها لطلب االعتامد يف
املستخدمني والصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،مجال الحوكمة الرشيدة ،باإلضافة إىل الخبري املستقل
الذي تحقق من عملنا ،كام أود أن أشكر كل موظفي
وفيام بني مجال اإلدارة ،وبني املوظفني واإلدارة.
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الذي عملوا
ما هي ،حسب رأيكم ،الفائدة الرئيسية
بجد بغية الحصول عىل هذا االعرتاف .شكرا لكم
ملشاركتكم؟
جميعاً■ .
متثلت إحدى الفوائد الرئيسية ملشاركتنا يف إضفاء
البعد الدويل للصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
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الإي�سا

جمعيتنا
تعتمد حوكمتها وأعاملها التقنية بشكل كامل عىل مشاركة أعضائها وخرباتهم .وتضم
ٍ
مؤسسات
عدد من املوظفني ا ُملعارين من
األمانة العامة لإليسا  42موظفاً ،يكملهم ٌ
أعضاء.

اجلمعية العامة
جمل�س الإدارة

املكتب التنفيذي

جلنة املراقبة

الأمانة العامة للإي�سا

كبار موظفي الإي�سا
الدكتور يواكيم بروير
الرئيس

ميلكا مونكوندا
نائبة الرئيس

مارسيلو أيب راميا كايتانو
األمني العام

نيكوالي كوزلوف
أمني الصندوق
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اللجان التقنية

مثة  13لجنة تقنية تابعة لإليسا ،تضم  111عضواً من  96مؤسسة عضو يف اإليسا.

تجمع اإليسا ،من خالل اللجان التقنية ،معارف وعىل مدار العام املايض ،اضطلعت اللجان التقنية
املؤسسات األعضاء وخرباتها ،بغية تطوير املنتجات باألخص بدور رئييس يف العمل عىل تحديث املبادئ
التوجيهية لإليسا وصوغ مبادئ توجيهية جديدة
والخدمات التي تعود بالفائدة عىل املجتمع العاملي
بشأن الخطأ والتهرب واالحتيال.
من كبار املديرين واملهنيني يف إدارة الضامن االجتامعي.
❙تحصيل االشرتاكات واالمتثال
❙سياسات التشغيل والتأمني
ضد البطالة
❙املنافع العائلية
❙تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت
❙التأمني ضد حوادث العمل
واألمراض املهنية

❙استثامر صناديق الضامن
االجتامعي
❙الرعاية الطبية والتأمني
الصحي
❙جمعيات املنفعة املتبادلة
❙التأمني ضد الشيخوخة
والعجز والتأمني عىل الباقني
عىل قيد الحياة

❙التنظيم واإلدارة واالبتكار
❙التحليل والبحث يف
السياسات
❙الدراسات اإلحصائية
واالكتوارية واملالية
❙اللجنة الخاصة املعنية
بالوقاية

أقسام الوقاية الدولية لإليسا

تتألف اللجنة الخاصة املعنية بالوقاية من  13قس ًام للوقاية الدولية وتنسق األنشطة
املشرتكة يف مجال الوقاية من املخاطر املهنية.
❙الزراعة
❙الصناعة الكيميائية
❙صناعة البناء
❙ثقافة الوقاية
❙التعليم والتدريب

❙الكهرباء والغاز واملاء
❙الخدمات الصحية
❙املعلومات
❙صناعة الحديد واملعادن
❙سالمة اآلالت واألنظمة

❙صناعة التعدين
❙البحوث
❙النقل
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املعارف واملوارد
موقع �إلكرتوين جديد

أطلقت اإليسا موقعاً إلكرتونياً ذو حلة جديدة ،إذ عملت اإليسا عىل تحسني تجربة املستخدم والوصول إىل
منتجات اإليسا وخدماتها .وتتمثل املزايا التي يتمتع بها أعضاء اإليسا فيام ييل:
❙الوصول اليسري إىل كل منتجات وخدمات اإليسا
الرئيسية.
❙محتوى حرصي للمسجلني مصمم وفقاً لالهتاممات
واالحتياجات.

www.issa.int
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Measuring and reporting obligations of social security retirement systems:
Actuarial perspectives
Discussing accrued-to-date liabilities
Measuring and reporting the actuarial obligations of the Canada Pension Plan
Accounting for social benefits: The search for a past event
Towards a fair assessment of social security liabilities under pay-as-you-go and
partially funded schemes
Reporting the pension obligations of social security schemes: An EU perspective
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❙النفاذ إىل جميع معارف اإليسا عن كل من
املسائل وغربلة هذه املعارف.
❙موافقة املوقع مع األجهزة اللوحية والهواتف
املحمولة.
❙تطوير محرك البحث لتأمني االستعامل األمثل.

نُرشت مجلة International Social Security
 Reviewللمرة األوىل يف عام  ،1948وتعد املنشور
الربع سنوي األبرز يف العامل يف مجال الضامن
االجتامعي .ومن بني اإلصدارات األربعة ُأعدت يف
عام  ،2018كان مثة إصدا ٌر خاص مرتبط بأولويات
برنامج اإليسا وإصدار مواضيعي واحد.
وكان اإلصدار الخاص من املجلة لعام ( 2018املجلد ويتمتع أعضاء اإليسا مبجانية النفاذ إىل مجلة
 ،71رقم  )3مكرساً ملعالجة التقارير اإلكتوارية  International Social Security Reviewمن
واملالية عن التزامات أنظمة الضامن االجتامعي ،خالل .My ISSA
www.issa.int/review
وقد نُرش ملرافقة املؤمتر الدويل التاسع عرش لإليسا
لإلكتواريني واإلحصائيني واملختصني يف االستثامر
يف مجال الضامن االجتامعي لعام  .2018وعرض
اإلصدار املواضيعي (املجلد رقم  ،71رقم  )4مقاالت
بشأن إدارة التحول من الرفاهية إىل العمل واالبتكار
االجتامعي يف أوروبا.

امللفات القطرية للإي�سا

يتيح موقع اإليسا اإللكرتوين إمكانية النفاذ إىل
ملفات هيكلية ومقارنة لنظم وبرامج الضامن
االجتامعي يف  182من البلدان واألقاليم .وهذه
البيانات هي مثرة جهد تعاوين بني وزارة الضامن
االجتامعي األمريكية واإليسا .فكل ستة أشهر ،يجري
www.issa.int/country-profiles

املمار�سات اجليدة يف ال�ضمان االجتماعي
تضم قاعدة بيانات املامرسات الجيدة التابعة لإليسا
أكرث من  800من املامرسات الجيدة التي تطبقها
املؤسسات األعضاء يف اإليسا .ويساعد تحديد
املامرسات الجيدة وتبادلها عىل تعزيز الفعالية
التشغيلية واإلدارية ملؤسسات الضامن االجتامعي
www.issa.int/good-practices

عىل أساس متغري تحديث إقليمي إما ملنطقة آسيا
واملحيط الهادي وإما إلفريقيا وإما لألمريكيتني وإما
ألوروبا ،مع تقديم تقارير ترد فيها ملحة عامة عن
خصائص برامج الضامن االجتامعي يف منطقة معينة.

وكفاءتها .وميكن تصنيف املامرسات الجيدة حسب
املنطقة والبلد واملوضوع وفرتة التنفيذ .ويعد هذا
مصدراً فريداً للمعرفة والخربات التي ميكن أن تكون
مصدر إلهام وتوجيه للمؤسسات األعضاء يف اإليسا.
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