سيرة ذاتية
البروفسور د .يواكيم بروير
رئيس اإليسا
أصبح البروفسور يواكيم بروير الرئيس السادس عشر
لإليسا خالل المنتدى العالمي للضمان االجتماعي
المنعقد في  .٦١٠٢ويُعرف البروفسور بروير دوليًا
بوصفه خبيرًا في الضمان االجتماعي والتأمينات
االجتماعية.

مصدر الصورة :المؤسسة األلمانية للتأمين ضد
الحوادث االجتماعية /بيلونكل

وقد استهل البروفسور بروير مسيرته المهنية في
الوزارة الفيدرالية األلمانية للغذاء والزراعة
والحراجة .وانضم في  ٠٩٩١إلى إدارة الفيدرالية
األلمانية لمؤسسات التأمين ضد الحوادث.

في عام  ٠٩٩١تم تعيين البروفيسور بروير مديرا
عاما لمؤسسة التأمين ضد الحوادث والوقاية في صناعة التعدين األلمانية .وانتُخب في عام
 ٦١١٦مديرًا عا ًما للفيدرالية األلمانية لمؤسسات التأمين ضد الحوادث القانونية والوقاية
)المعروفة اليوم باسم المؤسسة األلمانية للتأمين ضد الحوادث االجتماعية( ثم ترك هذا
المنصب في نهاية يونيو/حزيران  ٦١٠٩ثم اشتغل منذ ذلك الوقت لحساب المؤسسة األلمانية
للتأمين ضد الحوادث االجتماعية كسفير للعالقات الدولية.
وأسدى البروفسور بروير المشورة لعدد من الحكومات بشأن إنشاء نظم التأمين االجتماعي
فيها ،ال سيما بخصوص خطط التأمين ضد األمراض المهنية والحوادث ،وكذالك البُنَى
المخصصة للوقاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج المهني ،مثل حكومات البرازيل والصين
واالتحاد الروسي.
قبل أن يتم انتخابه رئيسًا للجمعية  ،كان عض ًوا نشطًا في المكتب التنفيذي لإليسا ورئيسًا
للجنة التقنية لإليسا المعنية بالتأمين ضد حوادث العمل واألمراض المهنية .البروفسور بروير
هو الرئيس المشارك للمجلس الدولي لمعايير إدارة اإلعاقة والرئيس الشرفي للجمعية
األلمانية لرياضات الكراسي المتحركة.

ودرس البروفسور يواكيم بروير ،المولود في ألمانيا ،القانون في جامعتي بون وبرلين ،ونال
شهادة دكتوراه في القانون الكنسي والقانون المدني في عام ٠٩٩١وهو حامل لألستاذية في
طب التأمينات من جامعة لوبك في المانيا منذ عام .٦١٠٩

الجمعيّة الدوليّة للضمان اإلجتماعي (اإليسا) هي المنظمة الدولية الرائدة في العالم ،حيث أ ّنها تم ّثل المؤسسات والوزارات
ّ
وتعزز اإليسا التميّز في إدارة الضمان االجتماعي من خالل
الحكومية والوكاالت التي تعمل في مجال الضمان االجتماعي.
المبادئ التوجيهيّة المهنيّة ومعارف الخبراء التي تق ّدمها باإلضافة إلى الخدمات والدعم لتمكين أعضائها من تطوير أنظمة
وسياسات ديناميكية للضمان االجتماعي في جميع أنحاء العالم .وقد تأسسّت اإليسا عام  ،7291تحت رعاية من ّظمة العمل
الدوليّة وتضّم أكثر من  093من ّظمة عضو في  753بلد.
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