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 وال : تقديم :أ

و المركيييل العربيييي فيييي ر يييار تنظييييل منظمييية العميييل العربيييية تادارة ال مايييية االجتماعيييية 

معييية العربييية للضييمان الج بالتعيياون ميي  و 2016لخ يية عمل ييا لعييام ( للتأمينييات االجتماعييية

التأمينييات االجتماعييية للعيياملين فييي ر ييا  اللراعيية نددة قوم ة ددلو دد  وتنظيييل تييم ، االجتميياعي 

ورد شارك فيي اعميال في بيروت ، 6/10/2016-4خالل الظترة من  " واالرتصاد غير النظامي

فييي سييات الضييمان االجتميياعي مؤسومشيياركا ( يمولييون أ ييراا اانتييا  الييوال   71   النييدوة ت

،  السيعودية، السيودانجيبيوتي ،األردن ، الب يرين  ، تيون ، الجلا،ير، دولة عربية وهيي ت16

( كما شارك فيي موريتانيا ،، المغربمصر  ،بياي، لفلس ين ،الكويت، لبنان  الصومال ،، سوريا

 .صناديق الضمان االجتماعي في الدول العربية رؤساء ومموليالندوة  أعمال

 وانيا : مبررات عقد الندوة :

يعتبر الحق في الضمان االجتماعي من الحقوق االساسية لالنسان التي نصت 

عليها كافة المواثيق العربية والدولية ، كما انه في نفس الوقت ضرورة اقتصادية 

واجتماعية وآداة هامة للقضاء على الفقر وانعدام المساواة ، وهو الوسيلة االكثر 

تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز المساواة بين العاملين في كافة االنشطة فعاليه ل

االقتصادية ، وكذلك لدعم عملية االنتقال من القطاعات غير النظامية إلى اقتصاد 

أكثر استدامة ، وبالنظر إلى القطاع الزراعي في الدول العربية نجده يلعب دورا 

الدور في ظل برامج االصالح بارزا في اقتصاديات الدول العربية وازداد هذا 

االقتصادي التي اصبحت الطابع المميز القتصاديات معظم الدول النامية ، خاصة 

وأن معظم تشريعات العمل تستثني العمال الزراعيين والعاملين في االقتصاد غير 

، وبالتالي تظهر الحاجه بوضوح القتراح آليات  بالمنافع التأمينية النظامي من التمتع 

ة تعمل على ضمان امتداد نظم التأمينات االجتماعية لكافة العاملين في النشاط جديد

ً للعدالة االجتماعية ودعم قدرة القطاعات الضعيفة في المجتمع  االقتصادي تحقيقا

 وزيادة انتاجيتها وتوفير الحياة الكريمة لها .  
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  الندوة:  أهداا  والوا

  صددعةور ددرواان ددعة وودد وااددة  وةراسددلو امددجو  لدداواالزددعيوااالرا دد و ا م

 ااعرب ل.وو

 اا عرفو لىوااة روااذيو ل اوبهواا أة نعتوا ل ةع  لوو وةلع وو  ل قواانةد و

 ا م صعةيو ا س لراروا ل ةع  وو.و

 ةع مددعتوةددةوة لددلواا أة نددعتوا ل ةع  ددلوالعددعةل  وودد واالزددعيواا مدد فو لددىو

 ااالرا  و وا م صعةور رواان عة وو.و

 ب و آا دددعتولدددة  وااعدددعةل  ووددد وا م صدددعةور دددرواان دددعة وو لدددىوسددداا عدددرفو

 بعا أة نعتوا ل ةع  لو.و

  تقييييم ومراجعيية  تجييارا بعييا الييدول العربييية فييي تطبيييق أنظميية التأمينييات

 االجتماعية على العاملين في االقتصاد غير النظامي والقطاع الزراعي . 

 :الندوة: م اور  رابعا

م صعةور رواان عة و ة رهوو وام صعة عتو امجو  لاواالزعيوااالرا  و ا  -1

 ااة  وااعرب لو.و

  ة عتو ن  اواالزعيوااالرا  و ا م صعةور رواان عة واالس فعةقوة وةالا عو -2

 اا أة نعتوا ل ةع  ل.و

ور رو -3 و ا م صعة وااالرا   واالزعي وو  والععةل   وا ل ةع  ل واا ةع ل أهة ل

 اان عة .و

وا   -4 واا زن ل وا لة وا س را  ل عتو اآلا عت وا ل ةع  ل واا أة نعت وة لل س ج

 أ لهوااععةل  وو واالزعيوااالرا  و ا م صعةور رواان عة .و

وااالرا  و -5 واالزعي وو  والععةل   وا ل ةع  ل واا أة نعت ون ا و ة    ةصعةر

  ا م صعةور رواان عة .

و و  ل قواا ةع لوا ل ةع  لوالععةل  وو واالزعيوااالرا  وواا لر ععتة رو -6

 ةور رواان عة .و ا م صع

 لعربونعل لوو و زب قوبعضوور يواا أة نعتوا ل ةع  لو لىوااععةل  وو و -7

واالزعيوااالرا  و ا م صعةور رواان عة و.و
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 : الج ات المشاركة : خامسا

ولعركوو وأ ةع واانة قوةةثل  و  واالهعتواا عا ل:

و الاراتوااعة وو وااة  وااعرب ل -

  لةن ةعتوأص عبواأل ةع وو وااعرب -

 ةن ةعتوااعةع وو وااة  وااعرب ل -

 ا   عةوااة ا وانلعبعتوااعةع وااعرب -

 صنعة قوااضةع وا ل ةع  وبعاة  وااعرب ل -

 

 افتتاح أعمال الندوة : : سادسا

 

(وةلدعراعوو71و)وب ضد ربر ع لوةععا واألس عذو/وسلعع واالداليو ال دروااعةد وو و -

عةاتو ةةثلدد وأزددرافو م ددوااضدد  فابددعرو  ددةةوةدد و ةثلدد  واالهددعتوااةلددعرالو

ود و ةدعاو"ووااندة قووأ ةدع  داواو  دع وو ااخبدرا وااةلدعرا  اإلن عجوااثالثلوو وابندع و

 وو4/10/2016ااة اوقووااثالثع ااسع لوااععلرقوة وصبع و  او

 وت د  في  ظل االفتتاح كل من : -

سددععةقوااددةا  رو/وة ةددةوارادد و/رتدد لوااةا ددبواا نف ددذيواللةع ددلوااعرب ددلوو -1

ول ةع  الضةع وا 

 ةععا واألس عذو/ووع الو ل وااةز ريو/وااةة روااععاواةن ةلوااعة وااعرب ل -2

 وو ال روااعة وبعالةه ر لواالبنعن ل/ووماليوسلعع /ووا س عذةععا وو -3

و
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 الجلسات : سير عمل سابعا :

 : سكرتارية فنيةال -

 :كل منالورشة عن منظمة العمل العربية اشرا على اعداد وتنظيل اعمال 

 ةة رو عاوةن ةلوااعة وااعرب لو–ويس عذو/ووع الو ل وااةز رةععا وا  -1

 ةة روإةارقواا ةع لوا ل ةع  لو–اةس لعرو/و ةةيوا ةةوا -2

 ةة روااةراالوااعرب وال أة نعتوا ل ةع  لوو–ااس ةو/و عة وصعاحو -3

رتدد لو  ددةقواا عع ن ددعتو ااخددةةعتوا ل ةع  ددلوو–ااسد ةقو/و نددع ومع ددةو -4

 ااعةعا ل

و:كل من جمعية الضمان االجتماعيوتنظيل اعمال الورشة عن اشرا على اعداد 

رت لوااةا بواا نف ذيواللةع لوااعرب لوالضةع وو/ااةا  رو/وة ةةوارا وو-1

وا ل ةع  

وااةسؤ وااةعا وبعالةع لو–وا س عذو/وة ةةوخل فل-2-

وـوا نسلو/ونبع وسل او3

و

   4/10/6201 اليوم األول

و

 :  األولىالعمل  جلسة  -

"واا ةع دددلو اا ةز دددلوو رمدددلو ةددد و ددد   عليييي ال يييا  /اليييدكتور هدددعو دددرضووو

 ا ل ةع لواة روااةن ة  وابعةوة وا ن سعبو،وبزعملواا عر فو ا لرا ات"

 –الدكتور / ا مد المجدالني ر،ي  مجلي  ادارة هي،ية التقاعيد وةععا  رألوااللسلو

 فلس ين

 

 

و
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 ووو:جلسة العمل الوانية -

وضد  اسسد  "و رمدلو ةد و د  مد ابو حيددر /مح  الدكتور //  خالاهعو رض

تيرأ  الجلسية األسيتال / " لتامين الحماية اسجتماعية للعاملين في القطاع الزراعدي 

 فلس ين -الدكتور / ا مد المجدالني ر،ي  مجل  ادارة هي،ة التقاعد 

 

 5/10/6201اليوم الواني 

 : الوالوةالعمل  جلسة -

وار  و جم "  رملو ة و   /والظاتح القرشي  /الدكتورخالل ا  رضو

 "الق ا  اللراعي واالرتصاد غير النظامي ودوره في ارتصاديات الدول العربية

وتال أة نعةة روااةؤسسلوااععةلوو–وي ي ا مد/و االستالااللسلوو رأل

وس ر عو–ا ل ةع  لو

 

 : الرابعةالعمل جلسة  -

و:عرض تجارب ر رية

 -الدول التالية : في ات االجتماعيةالتأمينفي مجال تم عرض التجارب الق رية 

   نل -

 ااس ةا  -

 ب ع ا -

 ااةةربو -

 ةصر -

و

ةدة روااةرادالوااعربد وال عة ندعتوو–وعيادل م ميد صيالح/ السييدو"و رألوهذهوااللسدلو

وا ل ةع  لوبعاخرز ا

و

و
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و

و

 

 6/10/2016اليوم الوال  

 :الخامسةالعمل جلسة  -

همية "ا ة و    رملو  لبا   /م مد شم  الدينا   رضوو هعوااة عضر 

 "ال ماية االجتماعية للعاملين في الق ا  اللراعي واالرتصاد غير النظامي

 

و

ورت لوااللع وااعةعا لوبعاسع ة لو–نضال رضوان  /السيد/وو رألوهذهوااللسل

 

 

 :جلسة العمل السادسة

دور " ددد  و رمدددلو ةددد ووالظييياتح القرشيييي /الم اضييير : اليييدكتور دددرضوو هدددعو

ل ماية االجتماعية للعاملين فيي الق يا  اللراعيي واالرتصياد التشريعات في ت قيق ا

 "غير النظامي.

و

و  نلو– ةع وو–وبدر السماوي/ووالدكتورو رالوااللسلو

و

و

 :الجلسة الختامية

واا رلدددلاخ  ةدددتوا ةدددع وااندددة قوبددد ال قون دددعت و   صددد عتو

و-وم مد كركيي/ووااةا  رااخ عاووللسلو   ةثوو ، ا  ةعةهعو

وف ذيواللةع دلوااعرب دلوالضدةع وا ل ةدع  رت لوااةا بواا ن

/وااةددة روااعددعاواةن ةددلووفييايل علييي الم يييري ةعددعا وااسدد ةو/و

 ااعة وااعرب ل

وو

و

و
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و

و

و:نتا،ج وتوصيات الندوة تاسعا -

ون عت و   ص عتواانة ق:

دعوة ال كومات لوض  التشريعات الو نية الخاصة بالعمالة اللراعية والتي  -1

وفر ل م ال ماية الاللمة من اصابات العمل والمرض تكظل  قور م االساسية وت

 والتقاعد والوفاة ك د أدنى .

العمل على وض  معايير واض ة لتقييم ورصد المخا ر في الق ا  اللراعي بما  -2

يساعد على رسم سياسات ال ماية والوراية من المخا ر الص ية وبخاصة فيما 

ورات ا الص ية الخ رة على العاملين يتعلق باستخدام وتداول المبيدات بالنظر لتأ

 في هلا الق ا  

العمل على توفير ال ماية االجتماعية للعاملين بالق ا  اللراعي استناداً -3

لمتوس ات الدخول أو الدخول ال كمية وفقاً للسا،د ب لا الق ا  لتعلر رب  ال ماية 

العمال واص اب  الظعلية م  تنظيم للك من خالل المظاوضات والتشاور بين باألجور

 االعمال لعقد اتظاريات  ماية متجددة وفقا لتجدد الظروا االرتصادية.

االستظادة من تجارب أنظمة ال ماية االجتماعية بالدول المتقدمة والنامية في -4

شمول ا لظ،ات وشرا،ح متعددة بما في للك شمول عمال اللراعة واألخل بعين 

 تعلقة بأنظمة ال ماية فيما بين الدول العربية.االعتبار ضرورة تبادل المعلومات الم

دعوة التنظيمات العمالية  اللراعية لتكويا دورها في الدفا  عن رضايا العاملين  -5

في الق ا  اللراعي واالرتصاد غير النظامي والسعي لدى الج ات المعنية  لسن 

ات العمل التشريعات ال ما،يه  التي تشمل عمال اللراعة والتصديق على اتظاري

 العربية والدولية المتعلقة ب ماية العاملين في هلا الق ا .

تيسير خدمات التأمين الص ي ك د ادنى ضمن برامج التامين ، وللك بليادة  -6

عدد المراكل الص ية والمستشظيات العاملة في مجال التأمين الص ي خاصة في 

 منا ق الريا والمنا ق النا،ية .
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يتناسب وا وال العاملين في الق ا  غير النظامي ب ي  ال وض  وت بيق رانون  -7

يلقي بأعباء وقيلة او تكاليا مظر ة على العاملين في هلا الق ا  مما يس ل 

 لمة ل م.العمليات تنظيمه بس ولة ويوفر ال ماية ال

العمل على منح االنش ة الصغيرة والمتوس ة االمتيالات والتس يالت -8

ها على االستمرارية وتقديم الخدمات التأمينية للعاملين ب ا واالعظاءات التي تساعد

. 

دعوة الدول العربية اجراء مسح معمق للق ا  غير النظامي ي دد المعورات  -9

التي ت ول دون انتقاله للق ا  النظامي ومشكالت ت بيق ال ماية االجتماعية على 

 العاملين به .

عاونية االنتاجية والتسويقية والسعي التوس  في دعم ال ي،ات والجمعيات الت-10

ادما  الشرا،ح المنتجة في النشا  غير المنظم الى و دات النشا  االرتصادي 

 وت قيق التكامل بين ما .

نشر وقافة ال ماية االجتماعية من خالل وض  برامج توعية عبر وسا،ل -11

غير النظامي االعالم المختلظة لتنوير اص اب االعمال والعاملين في االرتصاد 

 ب قور م التأمينية المتوافرة وت ظيلهم لالنتقال التدريجي لالرتصاد النظامي.

دعوة الج ات المعنية للتصديق على االتظاريات العربية والدولية ال ادفة رلى -12

ت سين شرو  وظروا العمل ومد مظلة ال ماية االجتماعية للعاملين في الق ا  

 ظامي.اللراعي  واالرتصاد غير الن

الدعوة انشاء مجلة علمية تخص الجمعية العربية للضمان االجتماعي ت دا -13

الى مشاركة البا وين العرب في مجال االنظمة الضمانية واالكاديمية في  ل بعض 

المشاكل والصعوبات التي تعاني من ا مؤسسات الضمان االجتماعي العربي 

 وارتراح ال لول االلمة ل ا.
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قدم المشاركون في هله الندوة بالشكر والتقدير وفي الختام ، يت

لمعالي ولير العمل اللبناني األستال / سجعان القّلي ولمعالي األستال / 

فايل علي الم يري المدير العام لمنظمة العمل العربية و أسرة منظمة 

العمل العربية والشكر موصول للدكتور / م مد كركي/ ر،ي  المكتب 

ربية للضمان االجتماعي  وألسرة الجمعية على التنظيلي للجمعية الع

الج ود المستمرة التي تبلل ا الجمعية بالتعاون م  منظمة العمل العربية 

في مجال الضمان االجتماعي، ويتمنون علي م استمرار  وتعليل هله 

الج ود المباركة  تى ت قق نتا،ج ا اايجابية  في الن وض بسياسات 

 الدول العربية.التأمينات االجتماعية في 

 وبللك اختتمت أعمال الندوة

 6/10/2016بيروت / لبنان ، في 

و

و نع /و ةةي

و نع 


