
  الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
  

ة اعي  الجمعي ضمان االجتم ة لل اعي        الدولي ضمان االجتم سات ال ع مؤس ي تجم دة الت ة الرائ ة الدولي ي المنّظم  ه
وفر المعلومات واألبحاث و   حيث والوزارات والوآاالت   ر ملتقى لألعضاء ل     ت راء وتعتب ه الخب رویج   توجي اء وت بن
اعي ة ضمان اجتم ةأنظم الم  دیناميكي ول الع دأت.  ح ةب ل الجمعي ذ  العم ام  من ات 1927ع ى مجتمع الترآيز عل ب

ة عضو من        17المنفعة المتبادلة والتأمين الصحي وقد آانت تضم في ذلك الحين في عضویتها                ومع  .  دول 9 هيئ
ة              ، مرور السنوات  ة عریق ة دولي اعي مكان ضمان االجتم ة لل ة الدولي ا  بلورت الجمعي ضم في عضویتها    لله  ًاحالي ت

دءوب ن عامًا من العمل     ير ثمان عب.   دولة حول العالم   150 عضوًا من    344 استمرت  ،  والتطور والنمو المطرد      ال
دفها األساسي  ا به ة بالتزامه و: الجمعي رویج وتط الم  ت ول الع اعي ح ضمان االجتم رن .یر ال ول الق ادي  وبحل الح

شرون ت الجموالع اعي حقب دخل ضمان االجتم ة لل ة الدولي دةعي ة .ة جدی ة الثامن ة العمومي هدت الجمعي د ش  فق
از        ،والعشرون انتخاب أول امرأة رئيسة للجمعية الدولية للضمان االجتماعي         اردو   – السيدة آورازون دي ال ب  برن

ة  ًا عام  ًا أمين  من الدنمارك  يآونكولفسك –هانس هورست   السيد  انتخاب   ، 2005ها في عام    یلي. من الفلبين    . للجمعي
ين إن  دة األم اء أجن دف لبن ام ته دة"الع سا الجدی ع " االی رة وتتوق ائع المتغي ع الوق ف م ة تتكي ة دیناميكي جمعي

تبقى أولویة الجمعية تتمحور حول تعزیز التميز في إدارات           . االحتياجات المتطورة للهيئات األعضاء على الدوام     
  .   الضمان االجتماعي

  

 الرؤیة

ة من خال        وي في ظل العولم اعي حي ضمان     دعم ضمان اجتم ة ال ز في إدارة أنظم اعي حول    ل دعم التمّي االجتم
ة     . العالم ه من أجل مجابه اعي أن سكان،    وتؤمن الجمعية الدولية للضمان االجتم دة لل ع االحتياجات المتزای ى   یق  عل

اتق  اعي ع ضمان االجتم ة ال ة مهم ة متكامل ز أنظم ور لتعزی أ    التط ستقبل وتتنب ر للم ي تنظ سياسات الت ى ال تتبّن
  .ضمان شمول آافة السكان بالضمان االجتماعي یات لمواجهتها قبل حدوثها من أجلبالتحد

ز   ؛عالم متغير ظل  في االستدامةقادر على ومتاح للجميع    ضمان الضمان االجتماعي الدیناميكي یتصف بأنه     متمي
 ؛ال في المجتمعات   عنصر فعّ  وهو ؛وقائي، یبحث الحلول قبل وقوع المشكلة     ،  في اإلنجاز ویعتمد مبادئ الحاآمية    

  .شامل اجتماعيًا ومنتج اقتصادیًا
  
  
  

   أولویات5تعمل الجمعية الدولية للضمان االجتماعي على 
  

اءة شغيلية الكف ة والت الح و إ ؛ اإلداری ة ص اعي  أنظم ضمان االجتم شمول  ؛  ال عة ال ة وتوس ت مظل ضمان تح  ال
اعي سكانية   ؛ واالجتم رات ال ن التغي ة ع ة الناتج دیات الدیموم ى  ؛وتح اميكي عل اعي دین ضمان اجتم رویج ل  والت

  . المستوى الدولي
  
  
  

    :عضویة الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
  

  : تالعضویا نوعين من الجمعيةتوفر 
  
ضاء األ - اعلونع ضمان     أي :  الف كال ال ن أش دیر أي م رى ت ة أخ ة أو هيئ ة أو وآال رة حكومي سة أو دائ مؤس

  . عضو فاعل256  ویبلغ عددهم . شترآوناالجتماعي ولدیها مؤمن عليهم م
دافها             ) عدا المنظمات الدولية  (أیة منظمة    :األعضاء المساندون  - سجم أه اعي وتن ضمان االجتم تعمل في مجال ال

  . عضو مساند79معًا، ویبلغ عددهم 



  :الجمعيةفوائد عضـویة 
  

اث؛  ة واألبح دمات المعلوماتي ا الخ ادل المعلوم ات المتنوتب ر الملتقي شبكت عب ة وال ةاتع يم اإللكتروني  ؛ تنظ
ة   تنظيم ؛االستشاریةالخدمات  ؛ الدولي التمثيل على المستوى      ؛المؤتمرات والفعاليات  ؛ إعداد   ورشات العمل الفنّي
ن د م ة العدی ة و المطبوعات و ترجم شرات اإللكتروني ة والن دمات المعلوماتي ي  .الخ ع االلكترون ر الموق ا یعتب آم
سهل          ان االجتماعي للجمعية الدولية للضم  ا ی اعي مم ضمان االجتم ة والمعلومات حول ال سي للمعرف المجمع الرئي

ى المؤسسات األعضاء     ى اطّ   اعل اء عل ا          لبق ي یتيحه ة الت ى اإلمكاني ذا المضمار باإلضافة إل د في ه الع بكل جدی
  . المعرفة والخبرة ما بين الهيئات األعضاءبالموقع للتشارك 

  
  
  2010- 2008برنامج الجمعية الدولية للضمان االجتماعي لألعوام ل  اإلستراتيجيةهدافاأل
 

  تطویر إستراتيجية واضحة تقود الجمعية في أنشطتها  
   دعم األعضاء في إیجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحدیات 
   تحقيق األثر اإلقليمي مع الحفاظ على النظرة العالمية 
  ة ترآيز الجمعية على األثر الناتج عن األنشط 
   ضمان الشفافية والحاآمية الرشيدة 
  توفير قيمة مضافة لألعضاء 

  
  
  

  2010 - 2008 مخرجات –برنامج الجمعية 
  

  .زیادة قدرة المنظمات األعضاء على تحقيق الكفاءة اإلداریة والتشغيلية 
  .زیادة قدرة المنظمات األعضاء على تبني إصالحات الضمان االجتماعي المناسبة 
  .مات األعضاء على توسعة الشمولزیادة قدرة المنظ 
  .رفع جاهزیة المنظمات األعضاء على التجاوب مع التحدیات السّكانية 
  .زیادة الوعي بأهمية الضمان االجتماعي على المستوى الدولي 
  .تقدیم خدمات آفؤة لألعضاء 
 .الحاآمية الرشيدة للجمعية 

  
  
  2013 - 2011الجتماعي لألعوام برنامج الجمعية الدولية للضمان ال  اإلستراتيجيةهدافاأل
  

  .توفير المعرفة المناسبة للمؤسسات األعضاء ودعم تطبيق تلك المعرفة •
 .توفير الشبكات المناسبة والمنصات الدولية من اجل تحقيق تبادل المعرفة بين األعضاء •
 . ترویج الضمان االجتماعي الحيوي الدیناميكي على المستوى الدولي •
ة     ضمان مستوى عالي من ا   • امج الجمعي لخدمات للمنظمات األعضاء واإلدارة الكفوءة لمخرجات عمل برن

 .والحاآمية الجيدة للجمعية
  
  
  

   2013 -2011المواضيع ذات األولویة خالل برنامج الجمعية لألعوام 
  

  . والتشغيلية اإلداریةالكفاءة •
  .توسعة الشمول •
 .المناهج الوقائية واالیجابية في الضمان االجتماعي •
  . التي تقدمها أنظمة الضمان االجتماعيالمنافع والخدماتة ومالءة جود •



  :الحاآمية
  

  :هيو الهيئات التشریعية الثالث التابعة للجمعية الدولية للضمان االجتماعي
  

ا الت       : الجمعية العمومية  شریعية العلي ة الت ل   ّمي ی الهيئ اعل      فيه ث ة األعضاء الف ة    وا آاف دیها ول . ن في الجمعي
المي    (وآقاعدة تجتمع الجمعية العمومية خالل      . ) الجمعية حّل( و یل دستور الجمعية  تعد صالحيات دى الع المنت

  .آل ثالث سنوات) للضمان االجتماعي
  

صندوق وأعضاء المكتب     :ومهامه الرئيسية) االنتخابيةالهيئة (المجلس     :المجلس انتخاب الرئيس وأمين ال
شطة ونسب االشتراك           وعام للجمعية    جانب األمين ال   إلىالتنفيذي ولجنة الرقابة     امج األن ة وبرن رار الميزاني  إق

ل  و ا عضو ممث ون به ن یك ل   ع ى األق د عل ل واح دیها عضو فاع ة ل ل دول ة   ویآ اد الجمعي د انعق ع عن جتم
  .العمومية

 
ام و             من رئيس یتألف  : المكتب التنفيذي  ين الع صندوق واألم ين ال ة وأم ون العضاء   األ الجمعي ذین  منتخب   ال

  .یجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة على األقل في السنة.  األقاليم الجغرافية حول العالمیمثلون
  

  :المسئولين في الجمعية همآبار 
  

  ) الفلبين ( السيدة آرورازون دي ال باز برناردو    : ســـــــــرئيــــال
  ) اسبانيا (راس ألونسو یالسيد فيدیل فير    : ســـالرئينائب 
  )هولندا(السيد ویم فرانسين      :وق الصندأمين
 ) الدنمارك(  السيد هانس هورست آونكولفسكي     :امــــــ العاألمين

  
  
  

  :اللجان الفنية
   

ين  شكيلها من ب تم ت ة ی ة فني اعي إحدى عشر لجن ضمان االجتم ة لل ة الدولي ع للجمعي ة لتطویر أعضاءیتب  الجمعي
شر    المعرفة في مختلف فروع الضمان االجتماعي        ؤتمرات والورشات ون من خالل توفير شبكة من الخبرات والم

رة   .تغطي القضایا المالية واإلداریة  لجان5 وتغطي فروع الضمان االجتماعي  لجان   6. التقاریر    وسيتم خالل الفت
  .إضافة لجنة فنية جدیدة تعنى باألبحاث والدراسات) 2013-2011(الثالثية لألعوام 

  
  
  
  

  : المدعماإلقليميالبعد 
  

عيها نحو  ي س المي  ف ستوى الع ى الم ع عضویتها عل بة م ون متناس شطتها بحيث تك ي أن د اإلقليمي ف ز البع  تعزی
ة في         مكاتب ارتباطة ـالجمعيأنشأت ، لة ألعضائها خدمات مفصّ  وتوفير   ة العام د مع األمان دًا بي  وشبكات لتعمل ی

:  من آافة دول العالم    ألعضاءلهيئات ا  ل كل إقليم على حدا     بات الخاصة ب  االهتمامات والمتطل األخذ ب  جنيف من أجل  
 مع اعتبار مكتب      الجمعية بإنشاء مكاتب ارتباط لها تغطي األقاليم الفرعية المتنوعة         قامتولتحقيق تلك األهداف ،     

ة الهاشمية ال              ة األردني اعي في المملك ضمان االجتم ة لل مكتب  ارتباط الدول العربية الذي تستضيفه المؤسسة العام
اً     دائم منبثق ه مجموعة من المكاتب في آل من           األنموذج ال ا   ـ جن :  عن ا في بریتوری ا  -وب إفریقي وب إفریقي  و ؛ جن

اج  - أبيدجان غرب إفریقيا في    ا في   ساحل الع ا ؛ وشمال إفریقي يا في    ؛  المغرب - آازابالنك وب آس ودلهي  وجن  -ني
رو -ماليزیا؛ ودول األندیز في ليما    -ق آسيا في آوااللمبور   وب شر ـوجن ؛   الهند د من مكاتب          .بي اح المزی يتم افتت وس

ب ستقبل القری ي الم اط ف دا  . االرتب ي هولن ة ف بكة أوروبي ة ش دى الجمعي اط، ل ب االرتب ى مكات ة وعالوة عل ونقط
ادوس          مستشار فني لدو  : ين اثنين اتصال في البرتغال ومستشارین فني     ة في بارب ل الكاریبي الناطقة باللغة االنجليزی
  .ومستشار فني إلفریقيا في أآرا،غانا

  



ضمان االج دیات ال يم منت ر تنظ ةیعتب اعي اإلقليمي دیاتم اعيت والمنت ضمان االجتم ة لل ى  العالمي ل إضافي عل  دلي
زاما اليم    لت ع األق ي جمي اعي ف ضمان االجتم ویر ال رویج وتط ة بت دیر  . الجمعي المي  والج دى الع ذآر أن المنت  بال

ى     29جنوب إفریقيا في الفترة ما بين        -للضمان االجتماعي سينعقد في العام الحالي في آایب تاون           وفمبر وحت  4 ن
    . 2010دیسمبر 

  
  
  

  :العربية مكتب ارتباط الدول
  
ة الهاشمية    المملان، عاصمة عمّ  في  2005 مایو 24 بتاریخ مكتب ارتباط الدول العربية رسميًاح تتاف ة األردني ، ك

سامية  ة ال ة الملكي سين  تحت الرعای ن الح اني اب د اهللا الث ك عب ة المل ز  . لجالل ة بحضور ممي دول العربي ع ال   تتمت
ة من                     ومتنامي في الجمعية حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في السعودیة هي أول عضو في الجمعي

        . هيئة التقاعد الوطنية في العراقًا من المنطقة هي وأحدثها انضمام. دول الخليج العربي
  

ة     ة األردني ي المملك اعي ف ضمان االجتم ة لل سة العام ضيفه المؤس ذي تست ة ال دول العربي اط ال ب ارتب أصبح مكت
ل           .الهاشمية المكتب األنموذج لجميع مكاتب االرتباط في الجمعية        ذآر أن المكتب یمث ة عضو     23 والجدیر بال  هيئ

ات األعضاء في آل من                    .  دولة 14من   ًا لتغطي الهيئ ارات والبحرین     : وتمتد خدمات المكتب حالي األردن واإلم
ا ومصر           والعراق والسعودیة والسودان وسوریا   ان وليبي يمن   ُوعمان وفلسطين وقطر والكویت ولبن أن    ،  وال ًا ب علم

  .اللغات التي یعمل بها المكتب هي العربية واالنجليزیة
  

 أنظمة الضمان االجتماعي في الدول العربية مع الترآيز         وترویج   آأحد أذرع الجمعية بهدف تطویر       المكتب یعمل
ة من خالل توسيع                     فهو  ،   وأولویاتهم على حاجاتهم  ة ومؤسساتها األعضاء في المنطق ين الجمعي ا ب ة وصل م حلق

دول العر                   ى المستوى اإلقليمي لل ة عل ة الدولي ا الجمعي ي توفره ة نطاق الخدمات الت  خطة عمل المكتب       صاغت  .بي
دیر        علمًا بأن   .بالتشاور مع اللجنة االستشاریة وبالتعاون مع األمانة العامة للجمعية          اللجنة االستشاریة تتكون من م

اعي   أمين االجتم ة للت ة العام ام الهيئ رین( ع ة  ) البح ات االجتماعي ة للتأمين سة العام افظ المؤس سعودیة ( ومح ) ال
 ).لبنان ( لوطني للضمان االجتماعي ومدیر عام الصندوق ا

  
  
  
  : المكتب ليــــــات عمــــــلآ
  

وات االتصال   تفعيل  ووتفعيل الخدمات التي یقدمهاإلى تعزیز   الدول العربية بشكل أساسي       رتباط  یهدف مكتب ا   قن
ة     ات التالي ة والمنظمات    : ما بين الهيئات األعضاء والجمعية وذلك من خالل اآللي د الجمعي ة األعضاء   تزوی العربي

دول األعضاء                  ت في هيئات التأمينات االجتماعية    بالتطورا ق بال ار تتعل ساهمة بمعلومات وأخب ة؛ و الم  في المنطق
ي  د ف شرة الجدی ة      ن ات الجمعي شاریع وفعالي شاطات وم ن ن ة ع ات الالزم ضاء بالمعلوم ات األع د الهيئ  ؛ وتزوی

ضمان االجتم  ة لل ة الدولي ل الجمعي ة؛ وتمثي ةالمختلف ات اإلقليمي ي االجتماع ة؛ -اعي ف ة والدولي ة واإلقليمي  الفرعي
ر                       ة عب ادل المعرف ز تب ة؛ وتعزی دول العربي والمحافظة على تجدید شبكات االتصال ما بين الهيئات األعضاء في ال

ي للج               ع االلكترون ة في الموق ة العربي ة؛  استخدام االآسترانت؛ واإلبقاء على وتطویر الصفحة االلكترونية باللغ معي
وفير    والصفحات المخصصة للمكتب باللغة االنجليزیة؛ والحفاظ على األعضاء الحاليين؛           وتقّصي أعضاء جدد وت

نویًا؛         اليتين س يم فع اة؛ وتنظ رى المنتق ات األخ ب وبعض الفعالي ا المكت ي ینظمه ات الت ي الفعالي ة ف رة الفني الخب
راء في             والتعاون مع اللجان الفنية في الجمعية وتسهيل سير عمل         ة خب  المشاریع التي یعملون عليها؛ وتطویر قائم

ة في             دول العربي المنطقة؛ وتعزیز مدخالت األعضاء لشبكة ضباط االتصال الذین یمثلون الهيئات األعضاء في ال
   .ة في الجمعية وتزوید الهيئات األعضاء بهاترجمة األوراق والمنشورات ذات األهميفریقيا؛ و إآسيا و

  
  
  
  
  
  



   :تبــات المكـــيالــفع
  
  األردن–عمان " االشتراآات في الدول العربية اآلسيویة تأدیةالحد من التهرب من ": الفنيةورشة ال. 1

  .2006 ابریل، 4 - 3 االجتماعي،المؤسسة العامة للضمان     
  سوریا–دمشق  "تطویر أداء برامج الضمان االجتماعي الممارسات اإلداریة الحدیثة في: الورشة التدریبية. 2

 .2006 دیسمبر 20-17 مؤسسة التأمينات االجتماعية،    
         األردن، بالتعاون مع –عمان  "نحو إدارة  فاعلة للضمان االجتماعي ":ورشة عمل للمدراء العاّمين العرب. 3

 .2007 مایو، 29 – 28المؤسسة العامة للضمان االجتماعي،      
  اإلمارات العربية المتحدة–أبو ظبي  "قرار في تمویل األنظمة التقاعدیةاالست " :الورشة التدریبية. 4

 .2007، أآتوبر 22-20الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية،     
  مملكة البحرین–المنامة   " إصالح األنظمة التقاعدیة": الفنيةورشة ال. 5

 .2008  مایو21 -20الهيئة العامة للتأمين االجتماعي،     
      تطبيقات التخطيط االستراتيجي وبطاقات األداء المتوازن في هيئات التأمينات  ”:الورشة التدریبية. 6

  .2008 دیسمبر 16 - 15 قطر، الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، –الدوحة " االجتماعية    
 دولة الكویت“ هورأثـر العالقات العامــة وفن التعامل مـع الجمــ ":الورشة التدریبية. 7

 .2009 مایو 6-4المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،     
  . ُعمان– مسقط  ”الكفاءة التشغيلية  واإلداریة في األنظمة التأمينية ”:فنيةالورشة ال. 8

  .2009 دیسمبر 14-13، االجتماعيةالهيئة العامة للتأمينات     
  “االجتماعي مؤسسات الضمان واستثماراتدارة الحاآمية لمجالس اإلدارة واإل ”: مؤتمر. 9

   2010 أیار 6-5،     المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ة. 10 ة التدریبي سي ”: الورش اح المؤس رات النج اس األداء ومؤش ایير قي ات  : مع ي هيئ ضافة ف ة الم ق القيم       تحقي

ة المتحدة    – ي أبو ظب  ″االجتماعيةالتأمينات   ارات العربي و      ص ،  اإلم ارة أب آت التقاعد إلم  ندوق معاشات ومكاف
 2010 أیار 26-25، ظبي

  
  
 


