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 وال : تقديم :أ

فااي ارااار تنميااة منظمااة بالتعاااون مااج الجمعيااة العربيااة للضاامان االجتماااعي و  

تنميااة تاام ،  2015لعااا   لخطااة عمل ااا( )ادارة الحمايااة االجتماعيااة العماال العربيااة 

 "االستدامة المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي" قومية حول  ورشة عمل

فاي   الاثث   اإلنتاا  رارا   ( يمثلون أ امشارك56) وقد شارك في اعمال الندوة

،  الساودان  الساعودية،  ،الجزائر، تونس،  البحرين ،  األردن) وهيدولة عربية 14

شاارك فاي   كماا   (موريتانياا  مصر ، ،، لبيالبنان  يت،الكو،، فلسطين العراق ، سوريا

 في الدول العربية االجتماعي صناديق الضمانممثلين عن  الندوة اعمال

 ثانيا : مبررات عقد الندوة :

تعتبرررؤسسات رررماس وارررممنست وتجسمارررماس أهتممكمررراسسرررةس  ررر س  رررم  س وتاممررراسسسسسسسس

سرمنسوىرولس أجترمدستتردكم سسسسس أقتصمدياست أهتممكماس وتيستهدفس وىستوفمؤس وحممياست أل

  أهتممكما.ساسحمت س وتاممشبكماس ألسمنس أهتممكيس,س ممستعتبؤسسحو ً س  م مًمسسةس

تبمررمس نسسررو  دس وتررجسمةس أهتمررمكيستتحىرراسكررةساؤيرراس أشررتؤ  ماس ومحص رر اسسسس

ستكم دس أتتثمم س ومحىاس،س وذيسيعتبؤسه ءً س تمتمًمسفيستمويلس وم  يمس وتجسماما،

ه ررعسك ررىسسات ررماس واررممنست وتجسماررماس أهتممكمرراستح ررمةسكم مررماسسوررذويسيتو

تحصملس أشتؤ  ماستتضعسخطراس ترتثمم ياسستت  ر سبمووضرولست وموضروكماستقمب مراسسسسسسس

 وىممسستتهدفس وىستامماس أقتصمدس وىوسيستدكمهستتحىماس  بؤسكم ردسسمكرةسسرةس هرلسسسسس

سس. تتمؤ  س أتتد ساس

سرررةسرد   سجارر س وارررممنس أهتمرررمكيسسس مررمس نستطبمررراس وحو مرراس وؤشرررمد ستمك ررةسسس

بطؤيىرراس فاررلستمورريسسررةس هررلسسو  برراس وتةمررؤ اس و ررؤيعاس وم رر  اسك ررىس وصررعمدسسسسسسسسس

س أهتممكيست أقتصمديس،ست وتطو  اس وتيستشهد مستىامماس إلد   ست أتصملس.
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تتتامتلس ذهس وو شراس و ممترماست أهرؤ ء اس وتريسي رعسك رىس لرحمرس وىرؤ  سسسسسسسسس

سماررماس أهتممكمرراس تامم ررمسفرريسترربملستحىمرراس أتررتد ساسسسسفرريسسات ررماس واررممنست وتجس

س ومموماس.س

  الورشة:  أهدا   ثالثا

تمكررمةس ومات ررماسسررةس وت رر  تسبررمألدت اس ومامترربا,ست تررتحد  سرهررؤ ء استؤسرريسس -

 روىس تتبمقس ألزسماست إلتت مباسوهمسك ىسجحوسيت   سبمومؤتجاست أبتكم .

 تحىماسضممنس هتممكيسديامسمكيستآسة. -

 اس وتو زنس أ تو  يس.تحىم -

 وتج دسسةس ن س ألسو لست  س تتثمم  مسابىرًمسومبرمداس ومؤدتديراست وارممنست و رموواسسسسسس -

 ت وتاو عس.

 نستحصررملس أشررتؤ  ماست أستثررملسو ىررو جمةس وترريستحكمررهسي ررم  سفرريس أتررتد ساسسسس -

  ومموماسوبؤ سجس واممنس أهتممكيس.

 اسفؤصسكملس.دت س جاماس واممنست وتجسماماس أهتممكماسفيسخ  -

 الورشة:: محاور  رابعا

  ومط وباسوتحىماس أتتد ساس ومموماس.ست إلهؤ ء ا و ممتماس -

 وتحديماس وممث اس سممسههودس أتتد ساستسو ههاست يس وتحديماسك ىس ومدلس -

  وىصمؤست ومتوتط,س ضمفاس وىسر تمءس و بلس ألج عسو مو هها.

 رلاللس جاماس وتىمكد. -

 تد ساس ومموماس. وحو ماس وؤشمد ست أت -

 تح مةسكم مماستحصملس أشتؤ  ماست أستثملسو ىو جمةس وتيستحكمهس. -

  أتتثمم س أهتممكيسألسو لس واممنست وتجسماماس أهتممكماس. -
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  ود  تماس أ تو  ياست أتتد ساس ومموماس. -

 ت م رسقطؤياسفيسس ملس تتثمم س سو لس واممنس.س -

 : الج ات المشاركة : خامسا

سكمملس وادت سسمث مةسكةس و هماس وتموما:شم كسفيس 

ستز   اس وعملسفيس ودتلس وعؤبما -

 ساامماس لحمرس ألكمملسفيس وعؤبما -

 ساامماس وعمملسفيس ودتلس وعؤبما -

 لامدياس واممنس أهتممكيسبمودتلس وعؤبما -

 افتتاح أعمال الندوة : : سادسا

سارررموف و برررم ستكرررددسسرررةسيمث رررونس و هرررماس ومشرررم  اس(سسشرررم  مس61)سبحارررو  -

فيستمممس و مكاس وعمشؤ سسةسلربملسس"سس وادت سس كمملت س فتتملسست وابؤ ءس ومشم  مة

 سس19/10/2015 ومو فاسس أثامةيومس

 تتحد سفيسحفلس أفتتملس لسسةس: -

 سسسعمويس ألتتممس/سفمي سك يس ومطمؤيس/س ومديؤس وعممسومااماس وعملس وعؤبماس -1

سديؤس د   س وحممياس أهتممكما/سحمديس حمدسسس ووزيؤسسفوضسجممباسكاه وىم مس

  ررماس ومكتررعس وتافمررذيسو  معمرراس وعؤبمرراسسسسستررعمد س وررد تو س/سسحمرردس ؤ رريس/سسس -2

 و اممنس أهتممكي

 سستزيؤس وعملسبمو مهو ياس و بامجما/سسق يست عمن/سس أتتممسعمويسس -3

 الجلسات : سير عمل سابعا :

 :التوصيات على النحو التاليتم تشكيل لجنة لصياغة  - أ

 سامي نجيب )جمهورية مصر العربية( األستاذ د. -
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 د.  ماجد الحلو )دولة فلسطين ( -

 السيد شوقي أبو ناصيف )الجمهورية اللبنانية( -

 السيد عاشق فؤاد )الجمهورية الجزائرية(  -

 السيدة مارييت خوري )الجمهورية السورية( -

 د.  عبد الغفار فرج )ليبيا ( -

 السيدة أمل يحيى ) دولة السودان( -

 عيسى)منظمة العمل العربية( السيد أسامة- -

 : سكرتارية فنيةال - ب

 :كل منالورشة عن منظمة العمل العربية اشر  على اعداد وتنمية اعمال 

سسديؤسرد   س وحممياس أهتممكماس– وم تشم س/سحمديس حمدس-1

  وتجسماماس أهتممكما  ماستحد سس–س تمساسكم ى أتتممس/سس-2

وتعمتجمررماست وارردسماس أهتممكمرراس  ررماستحررد س س– و ررمد س/سحاررمنسقميرردس-3

  وعمموما

س:كل من جمعية الضمان االجتماعياشر  على اعداد وتنمية اعمال الورشة عن 

  ماس ومكتعس وتافمذيسو  معماس وعؤبماسو اممنسس/ ود تو س/سسحمدس ؤ يسس-1 -4

س أهتممكي

س وم الس وممويسبمو معماس–س أتتممس/سسحمدسخ مفاس-2

س أج اس/ سملسبةد ديس-

س أج اس/سجبملسفؤحماس-

س أج اس/سجبملست م سـ

س

س
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   19/10/2015 اليو  األول

س

 :  األولىالعمل  جلسة  -

 الحكومة الرشيدة "ت قاسكملسحول"آسيا المي ي  /س  ود تو فمهمسستكؤضس

د. هيا  ماث  رئايس مجلاس ادارة ساابق للصاندوق الاورني       تؤ سس و   اس ألتتممس/س

سللضمان االجتماعي في لبنان  

س

 سسس:جلسة العمل الثانية -

س"ت قرراسكمررلسحررولسس الخبيرراالاتوارر االسالات رراح ال رر ي ال  ررحالالالال/  خالوهررمسكررؤض

 "الدراسات االكتوارية 

دسسرررديؤسكرررممس وصرررادتقس وىررروسيسسالسااايدة ماجااادة محماااو تترررؤ سس رررذهس و   ررراسس

و معمشرررماسفررريس و رررود نسجم رررعس  رررماس ومكترررعس وتافمرررذيسو  معمررراس وعؤبمررراسو ارررممنسس

    أهتممكي

 20/10/2015ني اليو  الثا

 : الثالثةالعمل  جلسة -

ت قاسس/س تتشم يس وتجسماماس أهتممكماسسامي نجيب /الدكتورخثل ا كؤضس

 اصالحالانظ ةالالاقحعدالكملسحول"س

 سديؤس د   س وحممياس أهتممكماسحمدي احمد/  االستاذ و   اسستؤ س

 : الرابعةالعمل جلسة  -

ت قرراسمينااات االجتماعيااة االسااتاذ جااول  خليمااة خبياار فااي التأ خالوهررمسكررؤضس

 تح مةسكم مماستحصملس أشتؤ  ماست أستثملسو ىو جمةس وتيستحكمهس.كملسبعاو ن"س

 21/10/2015اليو  الثالث

 السابعة  العمل جلسة  -

 المحاضر : الدكتور سامي نجيب خبير استشارات تأمينية  كؤضسفمهمس

االسااااتثمار االجتماااااعي المااااوال الضاااامان والتأمينااااات   حررررولس"ست قرررراسكمررررلس

 "االجتماعية 

/سلادتقس واممنس/سهمهو ياسسصؤسس و مد/سكمؤسسحمدسح ة/سستؤ سس ذهس و   ا

س وعؤبما
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س:ثامنا : عرض تجارب قطرية

س- ودتلس وتموماس:سفيس وتجسماماس أهتممكمافيسس ملستت سكؤضس وت م رس وىطؤياس

سخمودس وفاموا و مدس/س و مدسس/س وكويتس-

سماجد الحلو ود تو /سف  طمةس-

سس/علي جعفر محمد الحلو وعؤ قس/س و مدسسس-

س

ستو يمس/س و مد س/سسم يمتسخو يس-

س

سالسيد/ عمر محمد حسنسصؤ/سس-

س

س ومات اس وعمساسو تمسماماس أهتممكماس ود تو س/س يمةس وب وشيتؤ سس و   اس

 :الجلسة الختامية

ستتحد سفي،ت كتممد مسس وو شاجتم جستتولمماسس ختتمتس كمملس وادت سبتالت  -1

  رماس ومكترعس وتافمرذيسو  معمراس وعؤبمراسسسسسسس-سسحمدس ؤ ي واتممس و مدس/سسه  ا

 و اممنس أهتممكي

س.بمااماس وعملس وعؤبماسسديؤس د   س وحممياس أهتممكماس–ت و مدس/سحمديس حمدس

س

س:نتائج وتوصيات الندوة تاسعا

س

س س أجعكمتما س وح ىا ستسات ماستد  تت سُجا  سك ى س ومموما سوألزسما  و  بما

سبمكتبم س س وُاا  سوت ي س وممم   ست و مما س وطمبع سرد  ك سظل  سفي س أهتممكي  واممن

ت يس وُاا سسةس توىسحىوقس إلج منس وتيس   د مس إلكالنس وعموميسساديهم وحىوقس وتيسُت

سوُا سدتتو يا سحىوق سبمكتبم  م س تتد ستهم سيفتؤض ست وتي س إلج من ستجسمةسوحىوق ا 

رهبم يستمتد ستد ي مًمسو ممعس ألخطم س وتيسيتعؤ ضسوهمس إلج منس ي ًمسسمس منسسوقعهسس تس

 كم ه.

سأوصت ورشة العمل باآلتي:وممستىدمس،ستبإد  كس  مماس تتد ساس وُاا ،س

سبمتتهد فس -1 س أهتممكما سو تجسماما س وعؤبما س أتتؤ تم ما ستتفعمل ستبا ي تهور

فىًمسواؤتفس ل سدتوا(س فىمًمسو ممعسفئماس وىولس وعمس ا،س ستد دس وُاا س ومح ماس)ت
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سوتجسماماس وتعط لس) وبطموا(ست ومؤضستبتافمذست يس أتتؤ تم ماستتحىاس ت  تمًم

س وىد  س وتموي ماس وذ تماسوُاا س وتجسمةس أهتممكيس،سقوسماس وم مل.

س مفم -2 ست سترهؤ ء ته س وعمل س تمومع سحول س وعؤبما ست وت م ر س وابؤ ا استبمدل

سسةسقد  تهمس س وُاا سبجزسماستحد   تتبمقس ألزسماسبح ولسفع مواسبحمثسأستفمهج

 ومموماسك ىس د ءس وحىوقس،سسعس وتولماسبموحو  س وثالثيسبمةس اؤ فس إلجتمدس

 حولس وىد  س ومموماسألد ءس وحىوقس وتجسماماسفو سرتتحىمقهم.

س -3 ستفىًم س تمومعس إلد    سبتح مةستتطويؤسرهؤ ء است ومبمداس وحو ماس أ تممم

  وؤشمد س،س أسؤس وذيسيكفلستوفمؤسضممنس هتممكيسحىمىيسو م تفمدية.

 أتتعمجاسبموابؤ اس أ تو  ياستبابؤ ءس وتح ملس وممويست وتجسمةس أهتممكيس -4

سو عم دس ستحىمىًم س أتتثمم  ا س د ء ستتىمم  سوتدقما سخبؤ ته  ستتتتو فا وتتكمسل

 م ماس وفع مواسفيس وتامماس أقتصمدياس ومفتؤضسفيس وح مبماس أ تو  ياست وم

سم اس س ومشؤتكما سجحو سوالتتثمم  س ومتمحا سبعضس ألسو ل ستتوهه  وم تد سا

  ومؤدتدس أهتممكيسو ماس ةسك مه س لحمرس أحتمماماست ألسو لس وم تثمؤ .س

ست ومهاماس -5 س وع مما ست و معمما س ومؤ    ستدكم  س ت سإلجشمء س وعؤبما س ودتل دكو 

س أ تو  سجا سو ابؤ ء ستخبؤ ء س ومموي س وتح مل ستخبؤ ء ستسعمتجمه   يمة

ست ومتمبعاس سك مه  سبموماس ة س ومتع ىا س أحصم مما ستتح مل سو مع  ومع وسما

سفيس س أهتممكي س واممن سومات ما ست أتتثمم ي س وتجسماي سو اشمط  ودت يا

لو  سبطمقماسوألد ءس وممويس ومتو زنست تتاالصسسعدأاسوتحديدس ومعمشماس

س و س وما  است وحىوق ست ومدد س ومعمش س تتحىمق سسعمدوا سحول ست وتو فا تجسماما

س وتيس سو حىوق ست تتهد فًم س ومو اامة سفئما سو ممع س وتىمكد سُجا  سأستد د تبماًل

 تحمفظسك ىس وحد س ألدجىسسةس ومعمشاستك ىسس تولس ومعمشاس   ممس سكةسموي،س

ماس وىولس وعمس استطويؤسُجا س وتىمكدسوتتو فاسسعس و مماس ومات فاسوكمفاسقطمك -6

س سس–)ك كؤيمة سس–سدجممة سس-حكوسممة كممواسس–كمس مةسفيسلامكماسخطؤ 

 كممواسد  ماس....(.س–غمؤسساتاماس
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 و عيسسوتكمسلسُجا س وتجسمةس أهتممكيسسعس وُاا س وتكمم ماس واملاسبموتىمكدس -7

ت وتجسمةس وصح يس) ومؤضست ألسوساس(سو عمسلست ألتؤ ستحىمىًمسوألسةست ألسمنس

سهتممكيستتح ماًمسو م تويماس وصحماسو شبمر. أ

س أتتثمم س -8 ست تهه ستممتما ستتطويؤ س أهتممكي س أتتثمم  س تهه سفي  وتوت ع

سسص حاس س قصى ستتحىما س( س وتاا   سسو هها س أتتثمم  اس)في سقمما واممن

س وتامماس سمويسأتتهد فست تتد سا ست ستد د سو ماس ةسك مه  ست قتصمديا  هتممكما

 س ا. أقتصمدياس وشم

 وتولماسبتاام ست شاسكملسحولس أتتد ساس ومموماسفيس تقماس ألزسماس وتيس -9

س تتعمجاس س، س والزسا ست أهؤ ء ا س وح ول ستستمبعا سأتتاالص سموي ت ت  م

 بموابؤ اس ومتؤ  ماسودلس ودتلس وتيسسؤ اسباؤتفسسممث ا.

س وعؤبماس -10 س و معما سفي س ألكامء سو دتل سسشتؤ ا سرحصم ما س سجشؤ  رلد  

ست ومهتممةسسو اممن س أل مديمممة س وبمحثمة س سمم س وفؤلا سإلتمحا  أهتممكي

سترد   س س أهتممكي س وتجسمة سجا  ستس  يم ستمويل سس مل سفي س ود  تما إلهؤ ء

 سات متهم.

سجا س -11 س د ء ستتىصى س وتي س ومات ما س وؤلد س ومما ست ي مد سبتفعمل  أ تممم

س وك يس س) أقتصمد ستبمئتهم س أهتممكي سس– واممن ت واؤتفسس–تتوقس وعمل

سك ىس سو تعؤف سسبكؤ سرجذ   س اامم ست تتاد سهم سستكمسل سبشكل س(  أهتممكما

س واؤتفس ومتةمؤ ست وتكمفسسعهم.س

س ومتع ىاس -12 ست ودتوما س وعؤبما س أتفمقمما سك ى سو تصديا س وعؤبما س ودتل دكو 

س س ق  س وعؤبما س أتفمقما ستك ىس ألخص  سس2بموتجسماماس أهتممكما س1967وعمم

بشجنسحا سس1981وعممسس14يس وعمس است أتفمقماس وعؤبماس ق سبشجنستاى لس أليد

 وعمسلس وعؤبيسفيس وتجسماماس أهتممكماسكادستاى هسو عملسفيسرحدلس ألقطم س

س وعؤبما،سبممسيتفاستيحى اس وتممثلسفيسس تويماس وتجسماماس أهتممكما.

س
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ي ولير وفي الختا  ، يتقد  المشاركون في هةه الورشة بالشكر والتقدير لمعال

العمل اللبناني األستاذ / سجعان القّزي ولمعالي األستاذ / فايز علي المطيري المدير 

العااا  لمنظمااة العماال العربيااة و أسااارة المنظمااة العربيااة للعماال والشااكر موصاااول         

للدكتور / محمد كركي/ رئيس المكتب التنميةي للجمعية العربية للضمان االجتمااعي   

د المساتمرة التاي تباةل ا المنظماة والجمعياة فاي مجاال        وألسرة الجمعية علاى الج او  

الضمان االجتماعي، ويتمنون علي م استمرار  وتعزياز هاةه الج اود المباركاة حتاى      

تحقااق نتائج ااا اإليجابيااة  فااي الن ااوض بسياسااات التأمينااات االجتماعيااة فااي الاادول   

 .العربية

 وبةلك أختتمت أعمال الورشة

 21/10/2015بيروت / لبنان ، في 

 


