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� »لكل فرد باعتباره عضو يف املجتمع الحق بالشمول يف 
الضامن االجتامعي«

املادة 22, اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان, 1948

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي هي املنظمة العاملية الرائدة يف جمع وكاالت وهيئات الضامن 
االجتامعي الوطنية. حيث توفر اإليسا املعلومات, والبحوث و توجيه الخرباء و تعترب ملتقى لألعضاء 
لبناء وترويج أنظمة وسياسات ضامن اجتامعي ديناميكية حول العامل. تعمل الجمعية منذ عام1927, 

وتضم حاليا350ً هيئة عضو من 150 دولة.

اإليسا تهدف لرتويج ضامن اجتامعي دينامييك كبعد اجتامعي يف ظل العوملة من خالل دعم التميز يف 
إدارة الضامن االجتامعي..إن اإليسا تعمل إليجاد ضامن اجتامعي يتكيف ويتطور للوصول لسياسات 

متكاملة, مرتابطة, فعالة و متّطلعة إىل املستقبل مع السعي نحو توسعة الشمول.
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يف هذا العام و مبناسبة الذكرى الستني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان, الذي يعزز الحق يف الضامن االجتامعي, ما زالت 
املعرفة حول  زيادة نرش  املستقبل وتعمل عىل  إىل  تتطلع  تتطور كمنظمة  )اإليسا(  االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية 

الضامن االجتامعي.

احتفاالً بعيدها الثامنني العام املايض , تبنت الجمعية تغيريات هيكلية مهمة لدعم طموحها بتصميم إيسا جديدة. و متت 
املصادقة عىل برنامج وميزانية الجمعية لألعوام 2008-2010, خالل اجتامع الجمعية العمومية التاسع والعرشين و الذي 
عقد يف موسكو يف 29 سبتمرب/ أيلول 2007, وكان هذا نتاج الستشارات شاملة مع أعضاء اإليسا و بتخطيط منسق مع أعضاء 
التي  املتوقعة  للجمعية, ومجموعة األهداف والنتائج  الجديدة  الرؤية اإلسرتاتيجية  بتعريف  التنفيذي. فهو يقوم  املكتب 
تتمنى الجمعية تحقيقها: أن تكون مناسبة وتحقق قيمة مضافة وجلية لجميع أعضائها وان تحدث طفرة حقيقية يف تطور 
الضامن االجتامعي. إن املوافقة باإلجامع عىل ما سلف – و اإلجامع عىل إعادة انتخاب إداريي اإليسا- إمنا هو دليل دامغ 

عىل دعم الجمعية لخطط تطوير وتعزيز «اإليسا الجديدة«.

برنامج دينامييك

كمؤرش لخط سري العمل الجديد, تّم بلورة اجتامع الجمعية العمومية التاسع والعرشون لإليسا ضمن حدث اكرب كرّس لنرش 
العلن  إىل  للتقديم  القاطع  الدليل  لهو  األول للضامن االجتامعي  العاملي  املنتدى  الضامن االجتامعي.  املعرفة عاملياً حول 
املفهوم الجديد الجامعي لدور الضامن كبعد اجتامعي يف ظل العوملة. من خالل فعاليات املنتدى والتقرير املقدم حول 
التطورات والتوجهات ثبت للجميع بان الضامن االجتامعي الدينامييك هو الطريق للمستقبل. إن مفهوم الضامن االجتامعي 
تغطية واسعة, ال  تأمينية مستدمية وذات  أنظمة  تطوير  االجتامعي يف  الضامن  اإليسا حول دور  الدينامييك يوضح رؤية 
تقترص مهمتها عىل توفري الحامية االجتامعية وتشجيع الوقاية من أمراض املهنة وإصابات العمل, ودعم إعادة تأهيل وإعادة 
الدمج يف سوق العمل فحسب, و إمنا يقع عىل عاتقها أيضا مهمة املساهمة يف تحقيق مجتمعات أكرب فعالية عىل الصعيدين 

واالقتصادي. االجتامعي 

عقد  الجمعية.  يف  الفنية  للجان  جديد  عمل  أسلوب  تتضمن   2008-2007 عام  يف  أخرى  هيكلية  تغيريات  تقديم  تم 
لتنسيق  الفنية  للجان  فرصة  وّفر  املنتدى  هذا  جنيف,  يف   2008 ثاين  كانون  أو  ترشين  يف  الفنية  للجان  الثاين  املنتدى 

الثاليث. املتوقعة لربنامج اإليسا  بالنتائج  خطط عمل مربوطة 

خدمات جديدة لألعضاء

اإليسا  إطالق شبكة  مثارها عرب  آتت  قد  لألعضاء  املقدمة  الخدمات  قوة  أن  عام 2007,  سابقة، شهد  مبادرات  عىل  بناءاً 
عىل االنرتنت )ISSANET(, الشبكة الخارجية لألعضاء عىل االنرتنت )Member Extranet(, عرب توفري مكتبات الكرتونية 
ومساحات عمل وتبادل بني األعضاء و ظهور آخر إصدارتنا أال وهي النرشة االلكرتونية الشهرية «الجديد« . إىل جانب هذه 
الخدمات التي هي حرصاً عىل األعضاء, فقد طورنا بوابة جديدة عرب االنرتنت, لعرض سلسلة من األخبار و املعلومات املتميزة 

حول الضامن االجتامعي ألعضاء الجمعية والستعامل العموم.

يف قلب البوابة الجديدة تستطيعون الوصول إىل قاعدة بيانات متخصصة حول الضامن االجتامعي لألعضاء و خصائص برامج 
الضامن االجتامعي ومصادر التمويل واإلصالحات.

كام أن اإليسا بدأت خطتها الثالثية بإطالق هويتها املرئية الجديدة, بعد أن تم املوافقة عليها يف االجتامع السابع والتسعني 
القدرة عىل املحافظة عىل هويتها كام ويعمل عىل  التنفيذي. إن الشعار الجديد والتصميم املوحد يوفر لإليسا  للمكتب 

توحيد أدوات اإلتصال املطبوعة وااللكرتونية.
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ُبعد إقليمي مّدعم

ارتباط وشبكات  افتتاح أول مكاتب  , وباألخص؛  اإلقليمي  املهمة عىل املستوى  املبادرات  من  أيضا عدداً  العام  شهد هذا 
عمل إقليمية لإليسا والتي ومن خالل التعاون الوثيق مع سكرتاريا الجمعية يف جنيف تعمل عىل تدعيم الٌبعد اإلقليمي يف 
فعاليات اإليسا التي تخدم أعضاء من جميع أنحاء العامل. دليل إضايف عن التزامنا برتويج وتطوير الضامن االجتامعي يف جميع 
األقاليم هو تنظيم منتديات الضامن االجتامعي اإلقليمية )Regional Social Security Forum RSSF(, التي سيعقد أولها 
منافسة  اإليسا  اإلقليمي, ستطلق  املستوى  الناجحة عىل  باملامرسات  وللتّعريف  نوفمرب 2008.  ثاين,  يف رواندة يف ترشين 
جديدة هي ,جائزة املامرسات الناجحة لتغطي جميع األقاليم مرتبطة باملنتديات االقليمية.و سيعلن عن نتائج الجائزة ألول 
مرة يف رواندة يف RSSF. وسيعلن عن جميع الفائزين يف األقاليم األربعة خالل الجلسة املفتوحة يف الجلسة املخصصة لهذا 

الغرض عىل هامش أعامل املنتدى العاملي للضامن االجتامعي عام 2010.

ال يوجد أدىن شك بان اإليسا مًتر بفرتة من التغيري الجذري. ولهذا نود بالتقدم من جميع العاملني يف سكرتاريا اإليسا واملكاتب 
اإلقليمية بالشكر لجهودهم املتواصلة ومساهمتهم الهامة يف إنجاح أجندة «اإليسا الجديدة«. كام نود التقّدم بأسمى آيات 
الشكر والعرفان للمؤسسات األعضاء الستضافتهم السخية للفعاليات والهياكل اإلقليمية واملدخالت الفنية, التي لوالها مل 

يكن باستطاعتنا إنجاح أي فعالية.

تذكرنا االحتفالية بالعيد الثامنني لإليسا بالصلة التاريخية الوثيقة ما بني اإليسا ومنظمة العمل الدولية, والتي لعبت دورا 
محوريا بتأسيس جمعيتنا. ميكننا وبعد مثانية عقود أن نعلن وبكل فخر أن جهود التعاون ما بني منظمتينا لتحقيق هدفنا 

املشرتك, ضامن اجتامعي للجميع مازالت قوية جداً.

يف الختام, نود أن نكرر بالغ تقديرنا للدعم املتميز الذي قدمته املؤسسات األعضاء يف االتحاد الرويس من خالل تنظيمهم 
الرائع للمنتدى العاملي األول للضامن االجتامعي عام 2007.

نأمل بان يساهم هذا العدد من التقرير السنوي يف توضيح متًيز اإليسا من خالل املشاريع و الفعاليات العديدة.

هانز هورست كونكولفسيك

أمني عام الجمعية الدولية للضامن االجتامعي 

كورازون دي ال باز برناردو

رئيسة الجمعية الدولية للضامن االجتامعي  
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الضامن  العامل غري مشمولني مبظلة  أغلبية سكان  فان  إنساين. ومع ذلك,  االجتامعي هو حق  الضامن   
االجتامعي. إن الجهود املبذولة لضامن االستقرار املايل لربامج الضامن االجتامعي كثرياً ما أهملت كفاية 

املنافع و رضورة متايش أنظمة الحامية و التغريات يف الحاجات الفردية. 

تسعى مؤسسات الضامن االجتامعي دوماً نحو تبني مبادرات تستجيب إىل التغريات املتعددة كالعوملة 
االقتصادية و مرونة سوق العمل و التغريات الدميوغرافية والتطورات التكنولوجية والهياكل العائلية. كل 
ما سبق زاد من رضورة تكيف أنظمة الضامن االجتامعي. يف املنتدى العاملي األول للضامن االجتامعي 
الذي عقد يف سبتمرب أيلول 2007 يف موسكو, دعا األمني العام للجمعية الدولية للضامن االجتامعي السيد 
هانس- هورست كونكولفسيك إىل زيادة املساعي السياسية و توسيع مفهوم الضامن االجتامعي ملعالجة 

التحديات من ؛ شيخوخة السكان, وتدين مستويات الشمول و تفيش ظاهرة عدم املساواة.

و  املتكاملة  والربامج  السياسات  بدعم  اإليسا  تقوم  للسكان،  املختلفة  العامة  االحتياجات  وملواجهة 
املسترشفة والتي تنظر إىل املستقبل لضامن تغطية اجتامعية عاملية أوسع نطاقاً وأكرث كفاية وكفاءة. 

إن الرؤية اإلسرتاتيجية لإليسا ترًوج للضامن كبعد اجتامعي للعوملة يف العامل. من خالل دعم التمُيز يف 
إدارة الضامن االجتامعي.

إدارة أكرث فعالية للضامن االجتامعي

بدا التزام اإليسا بدعم إدارات الضامن االجتامعي يف سعيهم للتميز من خالل تنظيم الفعاليات التي ترعى 
الحوار وتبادل أساليب تحسني األداء.

القيادة و االبتكار يف الضامن االجتامعي

املؤمتر الدويل حول اإلدارة والتنظيم واألساليب والذي عقد يف فينا, النمسا يف متوز 2007، جمع 225 مدير 
من اإلدارة العليا من مؤسسات الضامن االجتامعي من حول العامل ليتشاركوا الخربة ويتبادلوا النقاش حول 
نتائج البحث حول املامرسات يف إدارة التغيري يف منظامت الضامن االجتامعي. وقد عقد املؤمتر بالتعاون 

مع Accenture ، الرشكة االستشارية العاملية يف اإلدارة.

إنجازات العام
نحو ضامن اجتامعي دينامييك 

�



�
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املنتدى العاملي للضامن 
االجتامعي األول

 إجتامع الجمعية العمومية  التاسع والعرشين لإليسا
موسكو, اإلتحاد الفدرايل الرويس, سبتمرب 2007

 
وزيرا   1,169 االجتامعي  للضامن  األول  العاملي  املنتدى  جمع 
ومتخذ قرار وإداري وأكادميي من 126 دولة. باستضافة املؤسسات 
ملتقى  املنتدى  وّفر  الفدرايل,  الرويس  االتحاد  يف  لإليسا  األعضاء 
للخرباء ليتناقشوا يف تحديات اليوم وحلول الغد, سعياً نحو ضامن 
الدليل  والتحديات«  «االتجاهات  تقرير  قّدم  دينامييك.  اجتامعي 

القاطع عىل أن ديناميكية الضامن االجتامعي هي الطريق لألمام.

الحدث األهم يف املنتدى العاملي للضامن االجتامعي كان القمة, والتي كانت ملتقى متميز للمناظرة والنقاش يف مستقبل 
الضامن االجتامعي. أجمع املشاركون خاللها برضورة إدراج املفهوم األوسع للضامن االجتامعي يف األجندة العامة. اتفق 
أطراف النقاش يف القمة عىل دور الضامن االجتامعي يف رفع الفقر وتقليص درجة عدم املساواة واتفقوا بأنه بالرغم من 
أن النمو االقتصادي وأداء سوق العمل هام أمران حيويان ال ميكن إغفالهام، « يجب أن يكون للعوملة وجه اجتامعي«, 

يكون للضامن االجتامعي خاللها دوراً حاساًم يف رعاية تحقيق املساواة والسري نحو مجتمعات أكرث عدالة. 

يعقد املنتدى العاملي للضامن االجتامعي القادم يف مدينة كايب تاون, إفريقيا الجنوبية, عام 2010.

ورشات عمل املدراء العامني

نظمت اإليسا ورشتي عمل مكثفتني للمدراء العامني ملؤسسات الضامن االجتامعي يف 
عام 2007, ركزت فيهام حول إدارة اإلصالحات. الورشة األوىل كانت موجهة للمدراء 
العامني يف الدول العربية يف آسيا وإفريقيا )عامن-األردن أيار 2007( وتبعها فعالية 
الفرنسية  باللغة  املتحدثني  االجتامعي  الضامن  ملؤسسات  العامني  للمدراء  مشابهه 
)ديفون يل بان, فرنسا,حزيران 2007(. وفقاً إلفادة املشرتكني, قدمت ورشتا العمل 
تواجههم  ما  عادًة  أنهم  خاصًة  التنفيذيني  املدراء  بني  الخربات  لتبادل  مثينة  فرصة 

صعوبات متشابهه.
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التواصل حول قضايا الضامن االجتامعي  

تقدم اإليسا ملتقى ملختلف فروع الضامن االجتامعي حول العامل للتباحث يف قضايا مشرتكة. عقدت مثل هذه الفعاليات يف 
جميع األقاليم برتتيب واسع ملواضيع متداخلة.

الضامن االجتامعي وسوق العمل: عالقة غري متناسبة؟ 

التجمع الدويل،  العنوان للمؤمتر الدويل للبحوث حول الضامن االجتامعي يف وارسو, بولندا, يف آذار 2007. يف هذا  كان هذا 
قدم مدراء الضامن االجتامعي و الباحثون و األكادمييون ما يزيد عن 100 عرض تقدميي ركزوا فيه عىل التوافق ما بني الضامن 

االجتامعي ومرونة سوق العمل والعاملة غري املنتظمة و وارتفاع توقع الحياة والعوملة وغريها من املواضيع.

الحياة املهنية والتغطية التأمينية

العمل و  الدميوغرافية واتجاهات سوق  التغريات  أيار 2007. رّكز عىل  عقد اجتامع إقليمي أورويب مهم يف أوسلو, نرويج يف 
الحاجة إىل االستقرار يف أنظمة الضامن االجتامعي. حرض االجتامع مدراء عامني للضامن االجتامعي من 26 دولة يف أوروبا, نظروا 

يف التغريات يف اتجاهات العاملة و استحقاق املنافع وأهمية معايري اإلتصال الفّعالة.

التخطيط املستقبيل لتمويل ا لضامن االجتامعي

توفر التوقعات اإلكتوارية القاعدة لتمويل الضامن االجتامعي. يف املؤمتر الدويل اإلكتواري وإحصائيي الضامن االجتامعي الذي 
عقد يف هيلسنيك, فنلندا يف أيار 2007, بحث متخصصون من 62 دولة يف الفرضيات املستخدمة يف التقييم اإلكتواري ألنظمة 

التقاعد والضامن االجتامعي يف ظل التغيريات السكانية و االقتصاديات املتقلبة.

 
ترشيع الحق يف الضامن اإلجتامعي

يف اجتامع مشرتك لإليسا و مؤمتر Inter-American Conference on Social Security الذي عقد يف بوغوتا- كولومبيا يف 
ترشين ثاين 2007, كان الحوار الرئييس حول املسؤولية الترشيعية إلدراج الحق يف الضامن االجتامعي يف األجندات الوطنية.
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الوقاية من األمراض املهنية وإصابات  الرسالة بنجاح:  إيصال 
العمل تؤيت مثارها

إن ارتفاع معدالت الحوادث يف مكان العمل و األمراض املهنية هي هّم أسايس ألنظمة الضامن 
والحوادث  األمراض  بسبب  يقضون  الذين  األشخاص  عدد  يقدر  حيث  العامل.  حول  االجتامعي 
املتعلقة ببيئة العمل بحوايل 2 مليون شخص سنوياً. ملجابهة هذه التحديات ولرتويج الوقاية, اإليسا 
ليس لديها فقط لجنة فنية ترتكز أعاملها عىل التأمني ضد حوادث العمل وأمراض املهنة للعاملني 
فحسب وإمنا هي أيضا تستضيف شبكة فريدة من نوعها تتألف من 11 قسم للوقاية تندرج تحت 

مسؤولية اللجنة الخاصة للوقاية.

 استمرت حملة األسبستوس يف الجمعية. لالعوام 2007 - 2008 ، إىل جانب تنظيم االجتامع العاملي 
الثامن عرش للصحة والسالمة املهنية الذي سيعقد يف سيؤول ما بني 29 حزيران – 2 متوز 2008. 
املخاطر  من  الوقاية  الدولية حول  املؤمترات  من  عدداً  الدولية  األقسام  تعقد  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املهنية يف قطاعات مختلفة يف أثينا )الخدمات الصحية(, هانوي )صناعة التعدين(, براغ, )صناعة 
العمل حول  اإليسا يف عقد حلقة من ورشات  استمرت  )الزراعة(.  بامبلونا  و  الحديد واملعادن(, 
الوقاية من األمراض املهنية عرب تنظيم اجتامع يف كريبي, كامريون يف آذار 2007, ضّم فيه منظامت 
من 20 دولة من قارة إفريقيا. ُبحث فيه من بني عدة مواضيع أخرى, أهمية دقة جمع البيانات و 

أهمية طرح الحاالت الدراسية للتجارب الناجحة يف دول مختلفة.

و يف هذا السياق تم العمل عىل حشد التأييد من أعضاء اإليسا لدعم اليوم العاملي للصحة والسالمة 
املهنية الذي يصادف 28 أبريل تحت شعار « أماكن عمل آمنة وصحية- جعل مكان العمل املالئم 
واقعاً« يف عام 2007, وشعار « عميل، حيايت, عميل اآلمن- إدارة املخاطر يف بيئة العمل «لعام 2008. 
املهنية,  السالمة  لرتويج  مبادرة  العمل هو  والسالمة يف  للصحة  العاملي  اليوم  بأن  بالذكر  ويجدر 

أطلقتها منظمة العمل الدولية وتدعمها اإليسا.
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الجمعية الدولية للضامن االجتامعي
التي  العامل  يف  الرائدة  الدولية  املنظمة  هي  االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية 

تجمع إدارات ووكاالت الضامن االجتامعي الوطنية.  
يف أيار / مايو 2008، بلغ عدد األعضاء الفاعلني 267 عضو من 144 دولة، و 84 عضو 

مساند من 42 دولة، ويبلغ مجموع األعضاء 350 منظمة عضو من 150 دولة.

آسيا والباسيفيك 
األعضاء 

45 عضو فاعل من 28 دولة
21 عضو مساند من 11 دول

 مكاتب ارتباط 
مكتب ارتباط الدول العربية

 عامن, باستضافة املؤسسة
 العامة للضامن االجتامعي يف االردن

مكتب ارتباط جنوب رشق آسيا
)كواالملبور( باستضافة صندوق ادخار العاملني, ماليزيا 

االجتامعات الرئيسية 
�008: املؤمتر العاملي الثامن عرش حول الصحة والسالمة يف 

 العمل
 التاريخ: 29 حزيران- 2متوز

املكان: سيؤول- جمهورية كوريا الجنوبية

 �009: املنتدى اإلقليمي لدول آسيا والباسيفيك
سيتم تحديد التاريخ واملكان الحقاً 



األمريكيتني 
األعضاء 

41 عضو فاعل من 31 دولة
14 عضو مساند من 5 دول

 مكاتب االرتباط 
املدير الفني للدول األمريكية

)بيونس أيريس, األرجنتني(

 املدير الفني لدول الكاريبي

الناطقة باللغة االنجليزية )الباهامس(

االجتامعات الرئيسية 
 �009: املؤمتر الدويل السادس عرش لإلكتواري

  وإحصايئ الضامن االجتامعي
 التاريخ:16-18 أيلول

 املكان: أوتوا- كندا

املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي 
 ألمريكا

سيتم تحديد التاريخ واملكان الحقاً

إفريقيا 
األعضاء 

69 عضو فاعل من 42 دولة
10 عضو مساند من 8 دول

 مكاتب ارتباط 
 مكتب ارتباط لجنوب إفريقيا )بريتوريا(

 باستضافة وزارة التنمية 

االجتامعية, جنوب إفريقيا

املدير الفني إلفريقيا )أكرا,غانا(

االجتامعات الرئيسية 
�008: املؤمتر اإلقليمي للضامن 

 االجتامعي يف إفريقيا
 التاريخ:18-20 ترشين ثاين

املكان: كيمباال )رواندا(

�0�0: املنتدى العاملي للضامن 
 االجتامعي

 التاريخ: 21-27 ترشين ثاين 
املكان: كايب تاون 
)إفريقيا الجنوبية(

أو روبا 
األعضاء 

112 عضو فاعل من 43 دولة
38 عضو مساند من 18 دولة

 مكتب ارتباط 
شبكة العمل األوروبية – اللجنة التوجيهية 

برئاسة بنك التأمني االجتامعي- هولندا.

االجتامعات الرئيسية 
�009: املؤمترالدويل للسياسة واألبحاث حول الضامن 

 االجتامعي
 التاريخ: 1-3 نيسان
 املكان: لوكسمبورغ

 املؤمتر حول تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت 
 التاريخ: 3 حزيران

املكان: سيفيل )اسبانيا(

 - سيتم تحديد التاريخ واملكان الحقاً �0�0: املنتدى اإلقليمي للضامن االجتامعي ألوروبا 
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طورت اإليسا للمنظامت األعضاء آليات الوصول إىل املعلومات بسالسة وكفاءة من خالل املصادر 
خارجية  شبكة  توفر  االلكرتونية  الشبكة  عىل  جديدة  بوابة  إنشاء  وتم  واملطبوعة،  اإللكرتونية 

لألعضاء. ديناميكية 

نهج جديد لنقل املعرفة

بوابة إلكرتونية جديدة تحتوي عىل مرصد للضامن اإلجتامعي و تهدف إىل إنعاش سياسة املطبوعات يف 
ظل التطورات اإلكرتونية ، مع الرتكيز عىل املحتويات الهادفًة التي تركز عىل الجوانب التحليلية . ومن 
األمثلة عىل ذلك، نرشة «االتجاهات« والتي تم االستعاضة عنها بالنرشة اإلخبارية االلكرتونية «مرصد 
الضامن االجتامعي « و إطالق «آخر األخبار«، وهي نرشة شهريه لألخبار واملعلومات الخاصة فقط 

بأعضاء الجمعية الدولية للضامن االجتامعي. 

لقد تّم تعزيز وتسهيل الوصول لقاعدة البيانات واملعلومات الغنية املوجودة لدى الجمعية الدولية 
وتسهيل  االنرتنت،  بوابة  عىل  دولة  بكل  الخاصة  املعلومات  عرض  طريق  عن  االجتامعي  للضامن 

الوصول إىل «الضامن االجتامعي حول العامل« وإضافة إمكانية البحث من خالل املواضيع.
 وسيتم تدعيم بوابة االنرتنت باملنشورات االلكرتونية كإسرتاتيجية لنرش املعرفة.

نقل املعرفة حول التطورات واالتجاهات يف مجال الضامن االجتامعي

� إصدار مزدوج خاص من «International Social Security Review« و «توسيع نطاق الضامن االجتامعي للجميع« مبناسبة الذكرى السنوية الثامنني للجمعية الدولية 
للضامن االجتامعي.

� كتاب جديد بعنوان «األنظمة التقاعدية الخاصة والتكميلية حول العامل« وقد أنجزت بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و املنظمة الدولية للمرشفني 
عىل الرواتب التقاعدية.

� مجلدات من «برامج الضامن االجتامعي حول العامل« سلسلة )إفريقيا واألمريكتني(. استكملت بالتعاون مع إدارة الضامن االجتامعي األمرييك. 
� «إضاءات عىل السياسة االجتامعية« يحلل املواضيع األساسية للضامن االجتامعي: أسواق العمل، واالستثامر، والرعاية الصحية.

. »International Social Security Review» إصدارات جديدة من �
�0 فصول جوهرية حول التطورات األخرية يف مامرسات الضامن اإلجتامعي يف تقرير «التطورات واالتجاهات : دعم ضامن اجتامعي دينامييك« نرشت يف 7 لغات للمنتدى 

العاملي األول للضامن االجتامعي .

�9 عرضاً قطريا من إفريقيا واألمريكتني أضيفت إىل قاعدة بيانات األنظمة التقاعدية الخاصة والتكميلية.
�8 عرضاً قطرياً يصف أنظمة الدول مدعوم ب 8 جداول مقارنة قطرية يف قاعدة البيانات الخاصة بوصف األنظمة التأمينية.

��� عملية إصالح أضيفت إىل قاعدة بيانات اإلصالحات.
���,� مصدر للمطبوعات الورقية وااللكرتونية أضيفت إىل قاعدة بيانات الببليوغرافيا.

�80,� مشاركُا يف مؤمترات الجمعية الدولية للضامن االجتامعي، واالجتامعات واملنتدى العاملي للضامن االجتامعي.
���8,9 استخدام ل «الضامن االجتامعي حول العامل« )www.issa.int/ssw( خالل عام 2007، وبزيادة نسبتها 14 % عن عام 2006

���,0�9,� زائر للموقع االلكرتوين الخاص بالجمعية الدولية للضامن االجتامعي )www.issa.int( يف عام 2007، محققا ًارتفاع بنسبة 25 % عن عام 2006.

بناء اإليسا الجديدة
املعلومات واملوارد حول الضامن االجتامعي
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Visual Identity Guidelines

اإلعالم وتعزيز التعاون والتواصل مع 
األعضاء

إطالق الجمعية الدولية للضامن االجتامعي للشبكة الخارجية

بيئة  االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية  أطلقت  الشاشة؟  إطالق 

التعاون  تنشيط  و  االتصال  لتحسني  االنرتنت  الكرتونية جديدة عرب 

مع منظامتها األعضاء.  شبكة الجمعية الدولية للضامن االجتامعي 

تيسري  إىل  باألعضاء، تسعى  الخاصة  الخارجية  الشبكة   ،ISSANET

واملامرسات  الخربات  تبادل  واملنشورات،و  الوثائق  إىل  الوصول 

الجيدة، واإلدارة الفعالة لألنشطة املختلفة و برامج الجمعية  وجمع 

املعلومات لتحسني الخدمات املقدمة لألعضاء. 

ISSANET: http://www-issanet.issa.int/

شبكة الجمعية الدولية للضامن اإلجتامعي

عامل الضامن االجتامعي يف متناول 
يديك

الكرتونية  شبكة  االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية  أطلقت  وقد 

جديدة متعددة اللغات يف ربيع 2008 بهدف توفري مصادر معلومات 

الشبكة  تلك  وتشمل  االجتامعي.  الضامن  حول  نوعها  من  فريدة 

االلكرتونية املالمح القطرية ألنظمة الضامن االجتامعي مع بيانات حول 

اإلصالحات والربامج، وعروض تقدميية حول مواضيع رئيسية يف الضامن 

االجتامعي، وأخبار وفعاليات من مختلف أنحاء العامل والحصول عىل 

مجموعة شاملة موسعة من الوثائق واملصادر.

إطالق الشاشة؟

بوابة انرتنت الجمعية الدولية للضامن اإلجتامعي

الهوية املرئية الجديدة لإليسا 

االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية  تعرض   ،2008 عام 
لبناء  تهدف  والتي  موحدة  مرئية  وهوية  جديد  شعار 
لغة مرئية متناسقة إىل جانب الدعم املريئ املوحد لربامج 

وأنشطه الجمعية. 
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الجمعية الدولية للضامن االجتامعي هي منظمة أساس عملها مبني عىل العضويات, تديريها ثالث 
هيئات ترشيعية:

يتم متثيل  فيها  اإليسا؛  إدارية يف  أعىل هيئة  العمومية  الجمعية  تعترب  فعلياً  العمومية,  الجمعية   -
جميع أعضاء الجمعية مبارشة. ترّشع مواد الدستور. وكقاعدة عامة تجتمع الجمعية العمومية مرة 

واحدة كل ثالث سنوات.

- املجلس؛ ُيشكل الهيئة املنتخبة للجمعية. يتألف من املفوضني امُلسميني لكل دولة لديها مؤسسة 
عضو فعال واحد عىل األقل, يكون لكل دولة مفوض مسمى لها. ويعترب انتخاب رئيس الجمعية, أمني 
الصندوق, وأعضاء املكتب التنفيذي ولجنة الرقابة من مهام املجلس. باإلضافة إىل انتخاب أمني عام 

الجمعية. وكقاعدة عامة, يجتمع املجلس عىل هامش اجتامع الجمعية العمومية.

الصندوق  وأمني  اإليسا  رئيس  من  يتألف  للجمعية,  اإلدارية  السلطة  ُيشكل  التنفيذي,  املكتب   -
الرئيسية هي  العامل. مهامه  العام وأعضاء منتخبني ميثلون األقاليم الجغرافية املختلفة يف  و األمني 
امليزانية  و  األنشطة  لربنامج  اإلرشادية  والخطوط  للتنفيذ  الزمني  اإلطار  و  العمل  خطة  تقرير 
واتخاذ  الفعلية,  االنجازات  الربامج ومراقبة وتقييم  أولويات  ترتيب  إىل جانب  بالجمعية.  الخاصة 
القرار النهايئ بشأن طلبات العضويات وتحديد النظام املايل للجمعية. كام أنها تضع هيكلة وإطار 
عمل اللجان الفنية لتنفيذ برنامج األنشطة الخاص بالجمعية. يجتمع املكتب التنفيذي مرة واحدة 

سنوياً عىل األقل.

رئيس  نائب  )الفلبني(,  برناردو  باز-  ال  دي  كرازون  الجمعية,  رئيس  الجمعية هم  يف  العاملني  كبار 
الجمعية سوزان سكويت )كندا(, أمني الصندوق, ويم فرانسني )هولندا(, واألمني العام, هانس هورست 

كونكلفسيك )الدمنارك(.
 

من خالل السكرتاريا ومقرها يف جنيفا، تقدم الجمعية مجموعة من الخدمات املتعددة للمنظامت 
األعضاء وتعمل يداً بيد مع اللجان الفنية.

كيف تعمل اإليسا 
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الجمعية  أعضاء  بني  من  تشكيلها  يتم   ،  11 الـ  الفنية  اللجان 
فروع  مختلف  يف  املعرفة  لتطوير  االجتامعي،  للضامن  الدولية 
 ، الخربات  من  شبكات  توفري  خالل  من  االجتامعي  الضامن 
واملؤمترات ، والورشات، ونرش التقارير. أعضاء اللجان الفنية يتم 

انتخابهم من قبل املكتب التنفيذي يف بداية كل فرتة ثالثية.

اللجان الفنية

1. سياسات التشغيل و التامني ضد البطالة

2. الدراسات اإلحصائية و اإلكتوارية و املالية

3. املنافع العائلية

4. اللجنة الخاصة للوقاية 

5. التأمني ضد إصابات العمل واألمراض املهنية

6. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

7. استثامر صناديق الضامن االجتامعي

8. التأمني ضد الشيخوخة والعجز والوفاة 

9. الرعاية الطبية والتأمني ضد املرض

10. مجتمعات املنفعة املتبادلة

11 . اإلدارة والتنظيم

 http://www.issa.int

اجل  من  االرتباط  مكاتب  من  جديدة  شبكة  تأسيس  يجري 
االستجابة بشكل أفضل الحتياجات األعضاء و التنوع اإلقليمي. 
يعترب  الذي   ،) األردن   ( عامن  يف  االرتباط  مكتب  عىل  بناًء 
الدولية  للجمعية  الجديدة  االرتباط  مكاتب  ستعتمد  األمنوذج، 
للضامن االجتامعي منهاج أكرث مرونة وشمولية يف إطار يحقق 

املنظور اإلقليمي.

الهيكل اإلقليمي

أوروبا
- الشبكة األوروبية - لجنة توجيهية برئاسة بنك التأمني االجتامعي لهولندا.

آسيا والباسيفيك
- مكتب ارتباط الدول العربية ) عاّمن( باستضافة من املؤسسة العامة 

 للضامن االجتامعي يف األردن.

- مكتب ارتباط منطقة جنوب رشق آسيا )كواالملبور( باستضافة من 

 صندوق ادخار املوظفني، ماليزيا.

األمريكيتني 
- مستشار فني بأمريكا الالتينية ) بيونس آيرس، األرجنتني( 

- مستشار فني ملنطقة الكاريبي الناطقة باالنكليزية )جزر البهاما(

إفريقيا
- مكتب االرتباط جنوب إفريقيا )بريتوريا( باستضافة وزارة التنمية 

 االجتامعية بجنوب إفريقيا.

- مستشار فني إلفريقيا )أكرا ، غانا(

الهيكل اإلقليمي

اللجان الفنية

 أعضاء اإليسا
)اإليسا(  االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية  تشكيلة  تعترب 
متثل  حيث  الدولية  املنظامت  عامل  يف  نوعها  من  فريدة 
العمومية  شبه  واملؤسسات  الــوزارات  من  واسعة  مجموعة 

املستقلة. والوكاالت 

توفر الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )اإليسا( نوعني من 
األعضاء : الفاعلون واملساندون. يندرج تحت األعضاء الفاعلني 
املامثلة.  والهيئات  والوكاالت  واملؤسسات  الحكومية  الدوائر 
تتوافق  التي  املنظامت  يف  فيتمثلون  املساندون  األعضاء  أما 
االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية  أهداف  مع  أهدافها 
أيار  يف  الفاعلون.  األعضاء  من  لتصبح  مؤهلة  ليست  ولكن 
/ مايو 2008، بلغ عدد األعضاء الفاعلني 267 عضو من 144 
دولة، و 84 عضو مساند من 42 دولة، ويبلغ مجموع األعضاء 

350 منظمة عضو من 150 دولة
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للضامن  الدولية  الجمعية  ستنظم   ,2008 عام  من   ً بدأ 
االجتامعي أربعة منتديات إقليمية و منتدى عاملي للضامن 
ورشات  من  عدد  وستعقد  سنوات  ثالث  كل  االجتامعي 
العمل الفنية حول عدد من املوضوعات إىل جانب مؤمترات 
االجتامعي.تراقب  للضامن  محورية  عناوين  تحت  دولية 
اإليسا وتنرش بشكل أسايس عرب شبكتها الداخلية االلكرتونية 
االجتامعي  الضامن  بربامج  املتعلقة  املقارنة  البيانات   ،
رئيسة  مواضيع  السياسات حول  تحليل  و  البحوث  وإجراء 
تخص أنظمة الضامن االجتامعي الوطنية حول العامل. أولت 
الناجحة  املامرسات  وتبادل  بجمع  اكرب  اهتامم  الجمعية 
التطوير  دعم  عىل  اإليسا  تعمل  األعضاء.  املؤسسات  بني 
العمل  الرشاكة مع منظمة  املعرفة وتعزيز  نقل  من خالل 
مجال  يف  الفّعالة  العاملية  املنظامت  من  وغريها  الدولية 

الضامن االجتامعي.

للخطة  مخرجات  خمس  لتحقيق  األنشطة  برنامج  ُصمُم 
الثالثية والتي صادق املجلس بدوره عليها. ففي عام 2008 
للفرتة  عمل  بخطط  الفنية  اللجان  خرجت  مرة،  وألول 
ستتضافر  املخرجات.  تلك  تحقيق  يف  لتساهم  الثالثية 
األنشطة  خالل  من  االرتباط  ومكاتب  السكرتاريا  جهود 
املشرتكة لدعم خطط عمل اللجان باإلضافة إىل الفعاليات 

للجمعية. القامئة 

© ISSA
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برنامج الجمعية الدولية للضامن االجتامعي �008 – �0�0

الفرعية  املبادرات  و  التالية  الخمس  املخرجات  االجتامعي عىل  للضامن  الدولية  الجمعية  ترّكز  سوف 
خالل الثالث سنوات 2008 - 2010 :

�. تحسني قدرة املنظامت األعضاء يف تطوير الكفاءة اإلدارية و التشغيلية

الحاكمية الرشيدة والضامن االجتامعي
إدارة املخاطر والقيادة يف الضامن االجتامعي

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كإحدى أدوات اإلدارة اإلسرتاتيجية 
الحد من التهرب وتأدية االشرتاكات

�. تعزيز قدرات املنظامت األعضاء للمشاركة يف واالستجابة لعمليات اإلصالح يف الضامن االجتامعي
املتابعة املنتظمة لالتجاهات الرئيسية يف الضامن االجتامعي يف جميع أنحاء العامل

تحديد وتحليل التحديات املقبلة يف الضامن االجتامعي
وضع مقياس دويل كنقطة رجوع تعتمده إدارة الضامن االجتامعي

�. تحسني قدرة املنظامت األعضاء عىل العمل من اجل توسيع الشمول 
الرجوع للمعلومات الحالية املرتبطة بتوسعة الشمول 

إنشاء فرقة عمل تعنى مبرشوع توسعة الشمول
 

التغريات  عن  الناجمة  االستقرار  تحديات  ملواجهة  األعضاء  املنظامت  من  أفضل  استعداد   .�
الدميوغرافية

املراقبة عن عمق إلصالحات الضامن االجتامعي الناجمة عن التغريات الدميوغرافية والتجاوب .
التغريات الدميوغرافية والضامن االجتامعي - االبتكارات ، واملامرسات الجيدة والدروس املستفادة

 

�. زيادة التيقن واإلدراك ألهمية ديناميكية وحيوية الضامن االجتامعي يف ظل العوملة 
تسليط الضوء عىل الضامن االجتامعي عىل الصعيد الدويل

تنظيم منتدى عاملي وأربع منتديات إقليمية للضامن االجتامعي 

http://www. issa.int
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األمانة العامة للجمعية الدولية للضامن االجتامعي
route des Morillons 4

Case Postale 1
Ch – 1211 Geneva 22

هاتف: 17 66 799 22 41 + 
فاكس: 09 85 799 22 41 +

issa@ilo.org 

مكاتب االرتباط واملدراء الفنيني 
املدير الفني لإليسا في إفريقيا

الضمان اإلجتماعي والصندوق الوطني للتأمني 
Pension House

P.O. Box M149 Ministries
 GH-Accra

غانا
هاتف: 94 74 67 21 233 + 
فاكس: 73 63 68 21 233 +

مكتب ارتباط جنوب إفريقيا
وزارة التنمية االجتماعية
Private Bag X 901
ZA-0001 Pretoria

جنوب إفريقيا
هاتف: 57 78 312 12 27 + 
فاكس: 82 78 312 12 27 +

املدير الفني لإليسا في األمريكيتني
جامعة الدراسات االجتماعية

)Sala F. Ameghino(
Avda. Corrientes 1723, Piso 4 – C1042

AR-C1042AAD Buenos Aires
بيونيس آيرس - األرجنتني

هاتف: 02 /01 46 75 43 11 54 + 
فاكس: 02 /01 46 75 43 11 54 + 

املدير الفني لإليسا في دول الكاريبي الناطقة باللغة االجنليزية
Adventure, Ardennes

Near Providence
BB-Christ Church

باربادوس
هاتف: 90 65 428 246 1 + 
فاكس: 90 65 428 246 1 +

مكتب ارتباط اإليسا للدول العربية
P.O. Box 950517

JO-Amman 11195
عمان - األردن

هاتف: 77 19 550 6 962 + 
فاكس: 76 19 550 6 962 +

مكتب ارتباط اإليسا جلنوب شرق آسيا
18th Floor, EPF Building

Jalan Raja Laut
 MY-50350

كواالملبور - ماليزيا
هاتف: 23 47 93 26 603 + 
فاكس: 39 47 93 26 603 +

شبكه االرتباط لإليسا في أوروبا
route des Morillons 4

Case Postale 1
CH-1211 Geneva 22

هاتف: 17 66 799 22 41 + 
فاكس: 09 85 799 22 41 +
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