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أوال  :تقديم
فييإ اريينف ذ منيية ا عاييا عرباييل عربفمنييا رارييا ا يين ربيين  ، 6102ذيي ذ منيية وفشييا اييل
قرفنييا لييول ت عرذلييلنن عرذيييإ ذوعلييم عيين عرذيينان ع لذاييين إ ع اذنيينف ت وقييل شيينف فيييإ
فيييإ لا وفنيييا عرايييولع عرييي
ع اييينل عروفشيييا ( 01اشييينف ن ) ناث يييو ريييفع عإل ذييين عريييث
لن ب لل ا عرل ن ةع عرص ا.
ثانيا  :مبررات عقد الحلقة
عييين
مييينرفم اييي
عرامييينلأل عساناييينا ر عييين  ،ا
اييي عربييينا ن ذ ذرييين ن عيييفو
عساييف عريية نذبييةف ابييم ذرمنيي
عربنا ن
عربال ذرمن عر عن

عرذييييان ع لذاييين إ اييي عرييي ع عإللمنفنيييا فيييإ عرذرمنييي لايييب
ل نرييي مبيييل عرييي ع عرذيييإ ذرمييي ااذننفنييين رشيييفع اليييلل
ايييل ذ ييي عرشيييفع وذوعليييللن اييينف عرليييلول ع ق نانيييا ر لوريييا
ذولييل ايي را ذمييفل يي صيينلب
امييل عإللمنفنييا  ،لنيي
رلنم .

واييي ل ييين ذييييذإ لانيييا ذ عييين عرل يييا عر رفنيييا ليييول عرذليييلنن عرذيييإ ذوعليييم عييين عرذييييان
ع لذايييين إ ع اذنيييينف منراييييولع  ،عرذييييإ ذ عا يييين ا عاييييا عرباييييل عربفمنييييا ااث ييييا فييييإ العف
عرلاننيييا ع لذان نيييا وعراف يييل عربفميييإ ر ذيان ييين ع لذان نيييا منرذبييينو اييي عرصييي لو عر يييواإ
ر ذيان ع لذان إ ملا وفنا عراولع .
ثالثا  :أهداف الحلقة
عرذبف

عراان وعرامنلأل عسانانا ر عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف .

عروقو

وعق عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف منرلول عربفمنا.

عروقو

عرذلفما عراولع نا فإ ذرمن

عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف .

رفح عرذللنن عرذإ ذوعلم عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف .
رفح عر اوة

عساثل رذرمن

عر عن رران

ع لذان نا ر بنا ن منرانف .
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ااذافعفنذم و لنلم فإ ذوفنف عرلاننا

رابعا  :محاور الحلقة
عراان وعرامنلأل عسانانا ر عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف .
وعق عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف منرلول عربفمنا.
ذلفما ذرمن عن عرذيان ع لذان إ ر اولع نن عربنا ن منرانف – عراشن ل وعرل ول.
فإ عرذفونج ر ذنان ع لذان إ ع اذننف .
لوف عإل
فؤنا ل نل عراغذفمن ر عن عرذيان ع لذان إ ر اولع نن عربنا ن منرانف .
عرذللنن عرذإ ذوعلم عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف .
عر اوة عساثل رذرمن عن عرذيان ع لذان إ ع اذننف .
خامسا  :الجهات المشاركة
-

ولعف عرف ننا وعرران ع لذان إ.
ولعف عربال وع ص ح ع لعف .
ولعف عرانرنا وعرذارنر ع قذصنل .
عرص لو عر واإ ر ذيان ع لذان إ.
عرص لو عر واإ ر ذيان عرصلإ.
عرص لو عر واإ ر ابنشن .
ل نل ذ عن ش و عراولع نن عربنا ن منرانف .
انل عراولع .
ع ذلنل عربن ر نمن
عذلنل صلنب عربال.
عذلنلع عرابنشنن .
عرل نل ع اذثانف ر ران ع لذان إ.
عذلنل عربانل عراذ ن لن عربفب.
اذلنل ن عرصلمنن عراولع نن .
امفعء وااذصو .

سادسا  :افتتاح أعمال الندوة
نمييين
ملريييوف ( )21اشييينف ن ناث يييو عرل ييين عراشييينف ا و يييلل اييي قييينل عذلييينلع
اييينل عرايييولع ول ييينل ذ عييين شييي و عرايييولع نن عربييينا ن منراييينف وااث ييين ر يييل اييي
لنابيييا عر ن ييين وعذلييينل الييينرل عرملييي عرب ايييإ عربفمنيييا عررييينو وعراميييفعء عراشييينف ن ذييي
عفذذيييينح ايييينل عر ييييلو ت فييييإ ذايييين عرايييين ا عربنشييييف ايييي صييييمنح نييييو ع لييييل عراوعفيييي
. 6102/0/60

-2-

 وتحدث في حفل االفتتاح كل من : -0عرل ذوف  /انرل الال نا  ،النف عراف ل عربفمإ ر ذيان ن ع لذان نا.
 -6عساذنة  /الال ارف امنل  ،ااثل عرص لو عر واإ ر ذيان ع لذان إ.
 -3عرييل ذوف  /لايين الاييل ثايين ا نمييا يي ابيينرإ عرايينل  /فييننل ييإ عرارنييف  ،عراييلنف
عربن را عاا عربال عربفمنا.
 -0عسايييذنة  /انليييل الايييل الايييول  ،عرايييلنف عربييين ر صييي لو عر يييواإ ر ابنشييين ا نميييا ييي
ولنف عرف ننا وعرران ع لذان إ .
سابعا  :سير عمل الجلسات
 -1سكرتارية فنية:
 عرل ذوف  /لان ثان – امنف ما عاا عربال عربفمناب -عرانل  /ل ن قننل – ف نل عرذبنو نن وعرالان ع لذان نا عربانرنا.
 عساذنة  /مل عربلنل عراياو مشف  ،عرالنف عرم إ منراف ل عربفمإ .ل -عساذنة  /مل عربلنل ثان الال  ،النف عرش و عإللعفنا منراف ل عربفمإ.
لـ -عساذنة  /اولع صلن ااان نل  ،ا فذنفنا عراف ل عربفمإ
 – 2لجنة الصياغة

ذييي ذشييي نل رل يييا رصيييننما عرذوصييينن مف نايييا عريييل ذوف  /ايييناإ لنيييب و ريييونا
لا :

 -0عرل ذوف  /ول هللا اصرم عرم إ .
 -6عساذنة  /شناا منم ف لال .
 -3عساذنة  /نوا عرامنف عمفعلن .
– جلسات العمل
اليوم األول 4112/1/42
 جلسة العمل األولى:
فل فن ن الددكتور خالدد محمدد يسدن  ،ايلنف عراف يل عربفميإ ر ذيان ين ع لذان نيا ،
وفقا ال مب وع " السمات والمبادئ األساسية لنظام التأمين االجتماعي االختياري"
تدددرأ الجلسدددة األسدددتا جمدددال النيدددل ايييلنف ييين عإللعف عربنايييا ر انناييين وعرذارييينر
مولعف عرف ننا وعرران ع لذان إ.
 جلسة العمل الثانية :
ييييييفل ا ر يييييين األسددددددتا أحمددددددد الددددددري ف ددددددل  ،امنييييييف ذشييييييفنبن عرذيان يييييين
ع لذان نييييا وعرباييييل  ،وفقييييا اييييل مب ييييوع " واقددددا نظددددام التددددأمين االجتمدددداعي االختيدددداري
بالدول العربية ".
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هدددد الجلسددددة الدددددكتور عددددوى

مصدددد ف  ،عذليييينل ابنشييييإ عرالاييييا عرال نييييا

تددددرأ
منراولع .
اليوم الثاني 4112/1/42
 جلسة العمل الثالثة :
يييفل فن ييين البدددروف سدددامي نجيددد ملددد  ،امنيييف عرذييينان ع اذشييينف  ،وفقيييا ايييل
مب وع ت التحديات التي تواجه نظام التأمين االجتماعي االختياري".
تددددرأ الجلسددددة االسددددتا جددددصل مصدددد ف عمددددر اييييلنف ولييييل عرشييييفع ا ايييي عر ريييين
عرانص  ،ولعف عرانرنا وعرذارنر ع قذصنل .
 جلسة العمل الرابعة:
فرييي فن ييين عسايييذنة بدددابكر محمدددد أحمدددد بدددابكر عرااذشييينف عرم يييإ ر صييي لو عر يييواإ
ر ذيييييان ع لذايييين إ وفقييييا اييييل مب يييييوع ت تجربددددة ت بيددددل نظددددام التددددأمين االجتمددددداعي
للسودانيين العاملين بالخارج – المشاكل والحلول ".
تددددرأ هدددد الجلسددددة األسددددتا ة أميددددرة محمددددد عثمددددان اييييلنف العف مييييتلعف عرذشييييفنبن
مولعف عربال .
 جلسة العمل الخامسة :
 وقيييل فن ييين الددددكتور حسدددن بدددابكر أحمدددد  ،ايييلنف العف ع ايييذثانف وايييلان عراغذيييفمن
 ،وفقييييا اييييل " رؤيددددة جهدددداب المنتددددربين لنظددددام التددددأمين االجتمدددداعي للسددددودانيين العدددداملين
بالخارج ".
 تدددرأ هددد الجلسدددة األسدددتا محمدددد خ دددر كمبدددال ايييلنف عإللعف عربنايييا ر ذارييينر
و ع عراب وان منرص لو عر واإ ر ذيان ع لذان إ.
اليوم الثالث 4112/1/42


جلسة العمل السادسة:

يييفل فن ييين بروفسدددير ليلددد محمدددد صدددال  ،ايييلنف ييين اف يييل ذريييونف عإللعف منرايييولع
وفقا ال مب وع ت دور االعصم في الترويج للتأمين االجتماعي االختياري ".
وتدددرأ هددد الجلسدددة األسدددتا ة إبتهددداج سدددعد التدددوم
انل عراولع .
متذلنل نمن


ن ميييا اييين

ان يييا عرايييف وعررميييل

جلسة العمل السابعة:

 يييفل فن ييين عرمفوفاييينف  /ايييناإ لنيييب ا ييي  ،امنيييف عرذييييان ع لذاييين إ ع اذشييينف
وفقا ال مب وع ت النمو ج األمثل لت بيل نظام التأمين االجتماعي االختياري".
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 وتدددرأ هددد الجلسدددة األسدددتا
عر واإ ر ذيان ع لذان إ منإل نما.

محمدددد حسدددن محمدددد حسدددين عرايييلنف عربييين ر صييي لو

تاسعا  :الجلسة الختامية والنتائج والتوصيات
فيييييإ اذييييين اييييينل عروفشيييييا وفيييييإ ريييييوء وفع عربايييييل عرذيييييإ قيييييلا وعرا نقشييييين
وعربفول عر رفنا ذوصل عراشنف و ر ذن ج وعرذوصنن عآلذنا -:
وعرالعا
يييي رييييفوف عإلاييييذافعف فيييإ ذرمنيييي عيييين عرذيييييان ع
 -0نيييؤا عراشيييينف و
يييي عراييييولع نن عربييييينا ن منرايييينف  ،و ييييي عرلورييييا م نفيييييا ا و نذ يييين ةع
عربايييل ييي ل ييي وذمبنيييل عرذرمنييي اييي ا ر ييي ااييي ورنذ ن ييي عرلاننيييا ع
ر يييل عرايييوعر ن ماييين فييين عربييينا ن منراييينف وراييين ر ييي اييي لوف فيييإ ل ييي
عرور إ.

لذايييين إ
عرصييييي ا
لذان نيييا
ع قذصييينل

 -6ريييييفوف امذ ييييينف لرنيييييل ر عييييين ذلمنيييييل ر يييييل وعإلميييييفعء وعرذفمنيييييب ماشييييينفن
وايييلان اايييذثانفنا ر بييينا ن منراييينف وفمييير ةرييي منإلشيييذفع فيييإ عر عييين عرذييييان إ
ع اذننف .
 -3ااييييذثنف عرييييو إ عرذيييييان إ وث نفييييا عررييييان ع لذايييين إ فييييإ عرالذايييي عربفمييييإ مصييييما
ناييييا وفييييإ وايييينر عربانرييييا عربفمنييييا عرا يييينلف مصييييما انصييييا وةريييي مييييف وايييين ر
عرااذ ما وذ نا ع ذصنل عرللنثا.
عس
 -0ذماييييينر وذاييييي نل اليييييفعءع ع شيييييذفع وذلصييييينل عإلشيييييذفع ن  ،وذلاييييين شيييييفور
ااذل ن عرالعنن عرذيان نا فإ عر ع ع اذننفنا.
 -5ريييييفح رنييييين للنيييييل ذيييييوعل مييييين عسلمنفنيييييا وعساذننفنيييييا رذرمنييييي عييييين عرذييييييان
ع لذايييين إ ع اذنيييينف ررييييان ليييينح عر عيييين ماشيييينف ا مييييف ييييلل ايييي عربيييينا ن
منرانف فإ عر عن .
يييي ذلفمييييا عر عيييين عراولييييل راييييل اع ييييا عرلاننييييا عرذيان نييييا راييييوعر لول
 -2عروقييييو
ال يييل عرذبييينو عرا نليييإ عربفميييإ و ثيييف فيييإ عرلمييينع ييي عرل يييو عرذيان نيييا ر بانريييا
عربفمنا عرذإ ذبال انف لور ن رألاذمنل ا انلنمنن عرذلفما.
 -7عإلايييذمنل اييي عرذلييينفب عر نلليييا ريييمبل عريييلول عربفمنيييا فيييإ ذرمنييي عرييي ع عرذيان نيييا
وعرذللنن عرذإ ذوعلم عرذرمن .
ع اذننفنا رذمنل عراش
 -8ريييفوف ل ييي وذريييونف عييي عرذيان ييين ع لذان نيييا منريييلول عربفمنيييا مذيلنيييل وذريييونف
قيييلفعذ ن رذلاييين اييين ذ لايييم اييي العنييين وايييلان ذيان نيييا اييي ليييل ايييب ث يييا وفرييين
عراوعر عربفمإ.
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 -9الييييينل لانييييي وفع عربايييييل عرا لايييييا فيييييإ عر يييييلو عر رفنيييييا وذوصيييييننذ ن وريييييفوف
ذوثن ييييين مرمن ذ ييييين فيييييإ ذييييينب ر شيييييفلن ييييي عراايييييذو عربييييين وعرب ايييييإ عس ييييينلناإ
وعرث نفإ.
 -01ا نشيييل ا عايييا عربايييل عربفمنيييا وعراف يييل عربفميييإ ر ذيان ييين ع لذان نيييا عسايييذافعف
فيييإ ذ عييين وذ منييية عرالنيييل اييي عر يييلوع وعرل ييين وا يييلعل عرلفعاييين وعرمليييو ليييول
ااذو عرور عربفمإ.
عرذيان ن ع لذان نا
قرننن واش
نذ نايييل عريييل ر اف يييل عربفميييإ ر ذيان ييين ع لذان نيييا
 -00ذوصيييإ عر يييلو مريييفوف
مييينرافرو ايييي قمييييل ا عاييييا عرباييييل عربفمنييييا و رييييفع ع ذيييين وعرل وايييين و ل ييييل
عرذيان يييين ع لذان نييييا منرييييلول عربفمنييييا لذيييي ن ييييلعح ف ييييف و يييي وث نفييييا عرذيان يييين
ااذو عرالذا عربفمإ وع ق ناإ وعرال إ .
ع لذان نا

وفـــي الختــــام
نذ ييييل عراشيييينف و فييييإ ليييية عروفشييييا منرشيييي ف وعرذ ييييلنف رابيييينرإ عساييييذنة  /فييييننل ييييإ
عرارنييييف عراييييلنف عربيييين را عاييييا عرباييييل عربفمنييييا و اييييف ا عاييييا عرباييييل عربفمنييييا وعراف ييييل
عربفمييييإ ر ذيان يييين ع لذان نييييا يييي عرل ييييول عرااييييذاف عرذييييإ ذمييييةر ن عرا عاييييا فييييإ اليييينل
يييي ا عاييييا عرباييييل عربفمنييييا عاييييذافعف وذبلنييييل ليييية عرل ييييول عرامنف ييييا
عرذيان يييين و ذا يييي
لذييي ذل يييي ذن ل ييين عإلنلنمنييييا  ،وعرشيييي ف اوصيييول رابيييينرإ عرايييينل  /اشييين ف علاييييل عسايييين
عريييلورب رف ننذ ييين لميييل ع فذذييينح وعرشييي ف ر صييي لو عر يييواإ ر ذييينان ع لذاييين إ ملا وفنيييا
ذبنو م عر نال فإ ع لنح ع انل عروفشا.
عراولع

وب ل أختتمت أعمال الندوة
الخر وم في 2112 1 22

حنان
ط /حنان
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