ندوة قومية حول

التأمينات االجتماعية للعاملين
في قطاع الزراعة واالقتصاد
غير النظامي

بيروت  6 – 4 ،تشرين أول  /أكتوبر 2016

ورقة المعلومات األساسية

تقديم :
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 فعاليه لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز المساواة بين الجنسين من جهه  ،وبين
العاملين في كافة االنشطة االقتصادية بدون تمييز من جهة أخرى  ،وكذلك لدعم
عملية االنتقال من القطاعات غير النظامية إلى اقتصاد أكثر استدامة  ،وبالنظر إلى
القطاع الزراعي في الدول العربية نجده يلعب دورا بارزا في اقتصاديات الدول
العربية وازداد هذا الدور في ظل برامج االصالح االقتصادي التي اصبحت الطابع
المميز القتصاديات معظم الدول النامية ،
وترتفع االهمية النسبية للنشاط الزراعي بالنسبة ألوجه النشاط االقتصادي
االخرى في معظم الدول العربية وبالتالي تتزايد نسبة سكان الريف حيث تقترب من
 %43من اجمالي سكان الدول العربية  ،ومع االنخفاض الملحوظ لدخول العاملين
في القطاع الزراعي تتزايد احتياجاتهم للمنافع التأمينية  ،خاصة وأن معظم
تشريعات العمل تستثني العمال الزراعيين والعاملين في االقتصاد غير النظامي من
التمتع بتلك المنافع  ،وبالتالي تظهر الحاجه بوضوح القتراح آليات جديدة تعمل
على ضمان امتداد نظم التأمينات االجتماعية لكافة العاملين في النشاط االقتصادي
تحقيقا ً للعدالة االجتماعية و للنمو الشامل الذي يقوم على تعزيز الصحة ودعم قدرة
القطاعات الضعيفة في المجتمع وزيادة انتاجيتها وتوفير الحياة الكريمة لها .
ومن هنا يأتي االهتمام المشترك لكل من منظمة العمل العربية والمركز
العربي للتأمينات االجتماعية والجمعية العربية للضمان االجتماعي  ،لمناقشة كافة
الموضوعات المتعلقة بكيفية تحقيق الحماية االجتماعية لكافة فئات العاملين
خاصة العاملين في القطاع الزراعي وفي اطار االقتصاد غير النظامي .
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أهداف الندوة :
 دراسةةة واقةةع وحجةةم القطةةاع الزراعةةي واالقتصةةاد غيةةر النظةةامي فةةي الةةدول
العربية.
 التعةةرف علةةى الةةدور الةةذي تقةةوم بةةه التأمينةةات االجتماعيةةة فةةي مجةةال تحقيةةق
النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي .
 الوقةةوف علةةى معوقةةات مةةد مظلةةة التأمينةةات االجتماعيةةة للعةةاملين فةةي القطةةاع
الزراعي و االقتصاد غير النظامي .
 التعةةةرف علةةةى سةةةبل وآليةةةات شةةةمول العةةةاملين فةةةي االقتصةةةاد غيةةةر النظةةةامي
بالتأمينات االجتماعية .
 تقيةةيم ومراجعةةة تجةةارب بعةةض الةةدول العربيةةة فةةي تطبيةةق أنظمةةة التأمينةةات
االجتماعية على العاملين في االقتصاد غير النظامي والقطاع الزراعي .

محاور الندوة :
 -1واقع وحجم القطاع الزراعي واالقتصاد غير النظامي ودوره في اقتصاديات
الدول العربية .
 -2تحديات تنظيم القطاع الزراعي واالقتصاد غير النظامي لالستفادة من مزايا
التأمينات االجتماعية.
 -3أهمية الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي واالقتصاد غير
النظامي.
 -4االست راتيجيات واآلليات الوطنية لتوسيع مظلة التأمينات االجتماعية لتشمل
أوجه العاملين في القطاع الزراعي واالقتصاد غير النظامي.
 -5مصادر تمويل نظم التأمينات االجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي
واالقتصاد غير النظامي.
 -6دور التشريعات في تحقيق الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي
واالقتصاد غير النظامي.
 -7تجارب ناجحة في تطبيق بعض فروع التأمينات االجتماعية على العاملين في
القطاع الزراعي واالقتصاد غير النظامي .
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الجهات المدعوة للمشاركة :
 وزارات العمل في الدول العربية . منظمات أصحاب األعمال في الدول العربية . منظمات العمال في الدول العربية . مؤسسات الضمان والتأمينات االجتماعية في الدول العربية . االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية . االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب . األمانة العامة لجامعة الدول العربية . -الجمعية الدولية للضمان االجتماعي issa

 الجوانب اإلدارية والمالية :تعقد الندوة في بيروت بالجمهورية اللبنانية ( فندد كدورال بيدت) خ خد ل
الفترة  6 –4تشرين أول  /أكتوبر  2016وفقا لألسعار الخاصدة بالمشداركين
في الندوة على النحو التالي :
 غرفة مفردة  $100 :شاملة االفطار والخدمة والضريبة غرفة مزدوجة  $120 :شاملة االفطار والخدمة والضريبة -المواص ت من وإلى المطار اثناء االستقبال والتوديع مؤمنه .

تأشيرة الدخول
 يرجةةةى الحصةةةول علةةةى تأشةةةيرة الةةةدخول للمشةةةاركين مةةةن الةةةدول التةةةى يحتةةةامواطنيهةةا لتأشةةيرة دخةةول إلةةى الجمهوريةةة اللبنانيةةة  ،وفةةي حالةةة الرغبةةة فةةي
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المسةةاعدة يرجةةى االتصةةال بالجمعيةةة العربيةةة للضةةمان االجتمةةاعي قبةةل موعةةد
الندوة بشهر على االقل .

المراسالت وتأكيد المشاركة :
ترسل الردود بشأن تأكيد المشاركة إلى كل من منظمة العمل العربية و الجمعية
العربية للضمان االجتماعي في موعد ال يتجاوز  2016/10/1على العناوين التالي
بيانها :
** منظمة العمل العربية :
هاتف 00202 – 33362719 / 721 / 731 :
فاكس 00202 – 37484902 :
E-mail: hamdy@alolabor.org
hanan@alolabor.org

** الجمعية العربية للضمان االجتماعي
هاتف  /فاكس 009611837916 :
هاتف

009613948924 :

E-mail: mkhalifeh@arabss.org
E-mail: info@arabss.org
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