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 وال : تقدیم :أ

ادارة الحمایة االجتماعیة لخطة عملھا   /في إطار تنفیذ منظمة العمل العربیة -
تنفی�ذ ت�م ، ان االجتم�اعي معی�ة العربی�ة للض�مالج بالتعاون مع و 2017لعام 

"دور االع��الم والتواص��ل ف��ي توس��عة الش��مول بالض��مان  ن��دوة قومی��ة ح��ول 
،وق��د  2017ن��وفمبر / تش��رین الث��اني  30 -  28بی��روت ، االجتم��اعي"،  

مش��اركا ) یمثل��ون أط��راف اإلنت��اج ال��ثالث  72(  وة ش��ارك ف��ي اعم��ال الن��د
كما شارك ف�ي أعم�ال .عربیة دولة  16  ومؤسسات الضمان االجتماعي في 

  الن��دوة رؤس��اء وممثل��ي ص��نادیق الض��مان االجتم��اعي ف��ي ال��دول العربی��ة
المكت���ب التنفی���ذي لمجل���س وزراء العم���ل و اتح���اد الغ���رف العربی���ة وممثل���ي 

 . ةلدول الخلیج العربی والشؤون االجتماعیة بدول مجلس التعاون

 ثانیا : مبررات عقد الندوة :

ساسا وإطارا عاما لنظام اجتم�اعي وسیاس�ي واقتص�ادي تمثل الحمایة االجتماعیة أ

أھ�م  اح�دىقائم على تحقیق العدالة االجتماعیة ،  كما تعتبر نظم التأمینات االجتماعیة 

معاییر التقدم ألي بلد من البلدان لم�ا تلعب�ھ م�ن دور ف�ي حی�اة الف�رد والمجتم�ع . ولم�ا 

ه ومس�تقبلھ وت�وفیر الحمای�ة ل�ھ كان االنسان أغلى ما تمل�ك االم�م ف�ان العنای�ة بحاض�ر

  .مخاطر العمل والحیاة وظروفھا المتقلبة  في مواجھةھي االساس والسرتھ 

وب���النظر إل���ى  واق���ع الحمای���ة االجتماعی���ة ف���ي عالمن���ا العرب���ي نج���د العدی���د م���ن   

لخلق وضع جدی�د یس�تمر لیمت�د  تقلیدیةغیر التحدیات التي تستوجب البحث عن حلول 

تفعی�ل حقوقھ�ا األساس�یة ف�ي وس�تجیب لتص�اعد احتیاج�ات الش�عوب لجیل المس�تقبل وی

 الحیاة اآلمنة والكریمة.  

وفي اطار قیام  نظ�م التامین�ات االجتماعی�ة عل�ى مب�دأ الحمای�ة الش�املة ال�ذي یق�وم 

على توزیع نط�اق ش�امل م�ن المن�افع عل�ى اكب�ر ع�دد ممك�ن م�ن المس�تفیدین ، تظھ�ر 
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ف��ي وس��ائل االع��الم واالتص��ال لخل��ق ھ��ذا ال��وعي الحاج��ھ الس��تثمار التط��ور الس��ریع 

 .المجتمعي الذي سیساھم في امتداد نظم التامین االجتماعي أفقیاً ورأسیاً 

من ھنا جاء اھتمام منظمة العمل العربیة وبالتعاون مع الجمعیة العربی�ة للض�مان  

عة االجتم��اعي لعق��د ھ��ذه الن��دوة القومی��ة الھام��ة للوق��وف عل��ى دور االع��الم ف��ي توس��

التغطیة التامینیة وبحث كیفیة تفعیل ھذا الدور لتحقیق المزید م�ن الحمای�ة االجتماعی�ة 

 . 

  الندوة:  أھداف  ثالثا

الوقوف على أوضاع الحمایة االجتماعیة ف�ي البل�دان العربی�ة ودورھ�ا ف�ي  -1 •
 تحقیق العدالة االجتماعیة.

ی���ة االجتماعی���ة تحدی���د اإلش���كالیات الرئیس���یة الت���ي تواج���ھ فاعلی���ة الحما -2 •
 بمفھومھا الشامل.

 التعرف على سبل ووسائل توسعة شمول مظلة التأمینات االجتماعیة . -3 •

ف���ي توس���یع مظل���ة  المتع���ّددة  ھبوس���ائل مناقش���ة دور االع���الم والتواص���ل -4 •
 التامینات االجتماعیة . 

 

 :الندوة: محاور  رابعا

م�ن خ�الل تعزی��ز  دور تكنولوجی�ا المعلوم�ات واالتص��االت ف�ي نش�ر ال��وعي -1

 .  قدرات القادة الحكومیین

االنت��اج ف��ي مج��ال تط��ویر أنظم��ة اط��راف دور االع��الم ف��ي تعزی��ز ق��درات  -2

 .الضمان االجتماعي

 كیفیة بناء صورة مؤسسات الضمان االجتماعي -3

دور االع��الم ف��ي تعزی��ز ق��درات االنت��اج ف��ي مج��ال تط��ویر أنظم��ة الض��مان  -4

 االجتماعي

 .العربیة المنطقةاالجتماعیة في واقع الحمایة  -5
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 األخطاء االتصالیة والعناصر المنسیّة في البیئة االتصالیة -6

وس��ائل وس��بل ش��مولیة نظ��م التأمین��ات االجتماعی��ة لجمی��ع قطاع��ات الق��وى " -6

 "العاملة

 تجارب وعروض قطریة في مجال االعالم التأمیني .  -6

 افتتاح أعمال الندوة ::  خامسا

عقدت ،األستاذ محمد كبّارة  الجمھوریة اللبنانیةوزیر العمل في  برعایة معالي

الجمعیة العربیة للضمان االجتماعي ندوة قومیة بالتعاون مع  منظمة العمل العربیة

" بمشاركة الضمان االجتماعي ب" دور االعالم والتواصل في توسعة الشمول  حول 

مان والتأمینات االجتماعیة في وفود یمثّلون أطراف االنتاج وعدداً من مؤسسات الض

بشارة االسمر وعدد من د. العالم العربي ، وبحضور رئیس االتحاد العمالي العام 

 -االقتصادیة واالجتماعیة والنقابیة ، وذلك في فندق رمادا  قیادات المؤسسات

 بیروت. 

 مدیر إدارة الحمایة االجتماعیة في منظمة العمل العربیة القى في بدایة الجلسة

فایز / األستاذ لمنظمة لكلمة المدیر العام حمدي أحمد  /األستاذ الوزیر المفّوض

نلتقي الیوم لمناقشة أحد أھم  القضایا المطروحة على   : اشار فیھا الى اننا المطیري 

الساحة العربیة في مجال التأمینات االجتماعیة وھي دور االعالم في توسعة الشمول 

كیفیة تفعیل ھذا الدور لتحقیق المزید من الحمایة  بالضمان االجتماعي  وبحث

 االجتماعیة . 

ن مة العمل العربیة على إضافة عملت منظ وقد االعالم التنموي لخدمة التنمیة مكّوِ

الشاملة خاصة في مجال قضایا العمل والضمان االجتماعي ، واستحداث توجھ جدید 

دتھا ودعمھا، فأصدرت حول الربط بین قضایا العمل ودور االعالم في مسان

اإلستراتیجیة العربیة لإلعالم واالتصال في مجال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

) لمؤتمر العمل العربي ، و التي تھدف إلى 42وقضایا العمل التي أقرت في الدورة (

تعزیز مسارات اإلھتمام االعالمي بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وخلق بیئة 
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میة محفزة باإلضافة إلى توسیع قاعدة االعالم االقتصادي واالجتماعي ممارسة إعال

 وفقاً لقواعد جدیدة ومتینة ومتكاملة . 

ممثالً  ارةمحمد كبّ ألستاذ اوزیر العمل واختتم حفل االفتتاح بكلمة راعي الندوة 

محمد كركي جاء فیھا: یسعدني، باسم  د. لجمعیة العربیة للضمان االجتماعيرئیس اب

السیّما الوافدین كبارة، ان ارّحب بجمیع الحاضرین الي وزیر العمل االستاذ محمد مع

 النجاح والتوفیق. للندوة كل من الدول العربیة الشقیقة متمنیاَ 

وسعة الشمول حول "دور االعالم والتواصل في ت الندوة اطالق اعمال  الى ان اشار

یة للضمان االجتماعي، منذ عربھو النشاط الثامن للجمعیة البالضمان االجتماعي" 

 .2014أعمالھا في العام  إنطالق

 

 الجلسات لاعمأسیر  سادسا :

 -ماجد الحلو د.والتي ترأسھا  الجلسة األولىبدأت الندوة أعمالھا حیث تضّمنت 

دور المدیر العام لھیئة التقاعد في دولة فلسطین ورقتّي عمل، األولى تحت عنوان " 
االتصاالت في نشر الوعي من خالل تعزیز قدرات القادة تكنولوجیا المعلومات و

المعلومات خبیر في إدارة تكنولوجیا / میرنا الحاج بربر د." والتي قّدمتھا الحكومیین

دور االعالم في تعزیز قدرات "والثانیة تمحورت حول  .واالتصاالت في األسكوا
-حنان یوسف  د.والتي قّدمتھا  "االنتاج في مجال تطویر أنظمة الضمان االجتماعي

 عمید كلیّة االعالم في االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا.

 

نائب المدیر العام للشؤون  -فقد ترأسھا األستاذ خالد الفضالھ  أّما الجلسة الثانیة

التأمینیة في المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة في دولة الكویت. تّم خاللھا عرض 

كیفیة بناء صورة مؤسسات الضمان عمل، األولى تحت عنوان "  ورقتيّ 
د كلیّة مدیر كلیّة االعالم في الجامعة اللبنانیة وعمی -رامي نجم  د." قّدمھا االجتماعي

األخطاء االتصالیة والعناصر ، والثانیة تمحورت حول " االعالم في جامعة الجنان
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مدیر كلیّة االعالم في  -تور علي الطقش " قّدمھا الدكالمنسیّة في البیئة االتصالیة 

 جامعة المعارف في لبنان.

 

" العربیة المنطقةواقع الحمایة االجتماعیة في فتمحورت حول " أّما الجلسة الثالثة

عضو المكتب التنفیذي في االتحاد العام لنقابات  -ترأستھا السیدة انعام المصري 

خبیر  -بدر السماوي  د. خاللھاعرض السوریة، العربیة  العمال في الجمھوریة

وض قطریة لعدد من تأمینات من الجمھوریة التونسیة. كما تّم خاللھا تقدیم عر

( موریتانیا ، السودان ،  لتأمینات االجتماعیة في العالم العربيوامؤسسات الضمان 

 .ولیبیا ) 

 

في العمالي التي ترأسھا السید عبد محمد صخي مدیر المعھد الثقا أما الجلسة الرابعة

ورقة عمل للدكتور بدر السماوي حول  خاللھا  في اتحاد عمال العراق تم عرض

،  "وسائل وسبل شمولیة نظم التأمینات االجتماعیة لجمیع قطاعات القوى العاملة"

ت االجتماعیة في كما تم تقدیم عروض قطریة لعدد من مؤسسات الضمان والتأمینا

 ) عمان ، العراق وسوریا ( الكویت ، سلطنة  ةالعربی الدول

 

رئیس الجمعیة العربیة  كل من ھذه الجلسة ترأس والتوصیات الجلسة الختامیة

والسید / حمدي احمد مدیر ادارة الحمایة محمد كركي  د.للضمان االجتماعي 

 :   ةاآلتی التوصیات وإقرارخاللھا مناقشة  االجتماعیة وتم

 

م���ن تكنولوجی���ا  لالس���تفادةعی���ة دع���وة مؤسس���ات الض���مان والتأمین���ات االجتما -1

نش�ر ثقاف�ة الض�مان والت�أمین اإلجتم�اعي توس�یع و المعلومات واالتصاالت في

 وتوعیة المستفیدین بحقوقھم التأمینیة .
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العالق��ات العام��ة ف��ي مؤسس��ات االع��الم وتأھی��ل وت��دریب الع��املین ف��ي قس��م  -2

 الضمان اإلجتماعي.

الجتماعی��ة ال��ى ال��ربط م��ع دع��وة مؤسس��ات الض��مان االجتم��اعي والتأمین��ات ا -3

المواق��ع االلكترونی��ة لك��ل م��ن منظم��ة العم��ل العربی��ة الس��یما الش��بكة العربی��ة 

 لمعلومات أسواق العمل والجمعیة العربیة للضمان االجتماعي . 

 

تش����مل كاف����ة التج����ارب وتوحی����د   موس����وعة مرجعی����ة العم����ل عل����ى إنش����اء -4

وتعم��یم المواق��ع المص��طلحات والح��رص عل��ى تعری��ب المواق��ع وكاف��ة الوث��ائق 

 التفاعلیة. 

 لش�رائح خاص�ةالتعریف ب�القوانین والتش�ریعات المتعلق�ة بالحمای�ة االجتماعی�ة  -5

مثل المرأة والطفل وتسلیط الضوء على إتفاقیات العمل العربی�ة الخاص�ة بھ�ذه 

 . الشرائح

االستفادة من التج�ارب الناجح�ة ف�ي مج�ال ت�أمین الحمای�ة االجتماعی�ة ال س�یما  -6

مول ، مع األخذ بعین االعتب�ار ض�رورة تب�ادل المعلوم�ات المتعلق�ة توسعة الش

ل��ى االسترش��اد بالتج��ارب باالض��افة ا الحمای��ة فیم��ا ب��ین ال��دول العربی��ة بأنظم��ة

 مؤسسات الدولیة في ھذا المجال.الناجحة الصادرة عن ال

االعالمیین ال�ى  الحكومات ومؤسسات الضمان االجتماعي بالتعاون مع  دعوة -7

لض�وء عل�ى القط�اع غی�ر الم�نظم وتحدی�د المعوق�ات الت�ي تح�ول دون تسلیط  ا

تش���ریعات الض���مان ال���ى المتث���ال للقط���اع النظ���امي وت���وجیھھم ال���ى اانتقال���ھ 

 االجتماعي  .

نش��ر ثقاف��ة الحمای��ة االجتماعی��ة م��ن خ��الل وض��ع ب��رامج توعی��ة عب��ر وس��ائل  -8

 الوعي المجتمعي . ایجاداالعالم المختلفة بھدف 

لعربی��ة للض��مان االجتم��اعي ال��ى انش��اء مجل��ة علمی��ة بمش��اركة دع��وة الجمعی��ة ا -9

باحثین وخب�راء ف�ي مج�ال الحمای�ة االجتماعی�ة تھ�دف ال�ى تس�لیط الض�وء عل�ى 
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الصعوبات والتحدیات التي تواجھ مؤسسات الضمان والتأمینات االجتماعیة ف�ي 

 العالم العربي واقتراح الحلول المناسبة .

تیجیات خاص�ة ت االجتماعیة الى تبني اس�ترادعوة مؤسسات الضمان والتأمینا -10

تھ�دف م�ن خاللھ�ا نش�ر ال�وعي وتثقی�ف المجتم�ع بقض�ایا باالعالم والتواص�ل 

الضمان االجتماعي مع االستفادة من الدراسات المعّدة م�ن قب�ل منظم�ة العم�ل 

 العربیة في ھذا المجال . 

ال���ى دع���وة مؤسس���ات الض���مان والتأمین���ات االجتماعی���ة ف���ي الع���الم العرب���ي  -11

ض��من  ت��دّرس المش�اركة ف��ى إع��داد م�ادة تعلیمی��ة خاص��ة بالحمای�ة االجتماعی��ة

 .  في كل دولةالمناھج التعلیمیة الرسمیة 

توعیة أطراف اإلنتاج بأھمیة تطویر قدراتھا االتصالیة واالعالمیة بم�ا یعك�س  -12

روح الحوار والتوافق حول برامج المس�تفیدین بھ�ا ویس�ھم ف�ى تحقی�ق أھ�دافھا 

 ھا الشمولیة .وعلى راس

دعوة الدول العربیة للتصدیق على اتفاقیات العمل العربی�ة المتعلق�ة بالتأمین�ات  -13

 االجتماعیة .

 : سكرتاریة فنیةال -

 :كل منعن منظمة العمل العربیة  الندوةاشرف على اعداد وتنفیذ اعمال 

 مدیر إدارة الحمایة االجتماعیة –لمستشار / حمدي احمد ا -1

  رئیس القسم االداري – شریف جمعةالسید /  -2

رئ��یس وح��دة التعاونی��ات والخ��دمات االجتماعی��ة  –الس�یدة / حن��ان قای��د  -3

 العمالیة

 إدارة الحمایة االجتماعیة –السید / مروان ریس   -4
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 :لضمان االجتماعي كل منالعربیة لجمعیة العن 

/ رئیس المكتب التنفیذي للجمعیة العربیة للضمان الدكتور / محمد كركي  -1

 تماعياالج

 المسؤل المالي بالجمعیة – االستاذ / محمد خلیفة -2

 م ـ االنسة / نبال سلی 3

 

تقدم المشاركون في ھذه الندوة بالشكر والتقدیر لمعالي ،  وفي الختام

وزیر العمل اللبناني األستاذ / محمد كبارة ولمعالي األستاذ / فایز علي المطیري 

أسرة منظمة العمل العربیة والشكر موصول المدیر العام لمنظمة العمل العربیة و

وألسرة الجمعیة بیة للضمان االجتماعي لجمعیة العرا لدكتور / محمد كركي/ رئیسل

على الجھود المستمرة التي تبذلھا الجمعیة بالتعاون مع منظمة العمل العربیة في 

مجال الضمان االجتماعي، ویتمنون علیھم مواصلة وتكثیف جھودھم في مجال 

عة الشمول والتنسیق مع مؤسسات الضمان والتأمینات االجتماعیة في العالم توس

 العربي .
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