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 المقدمة 

الفقررر وتقلرريف الفجرروا  بررين   على  القضاءإيماناً بدور وأهمية الضمان االجتماعي في  

شرائح المجتمع وتحقيق االمررن والمررلج االجتمرراعي ت حيررظ تامررم ناررج التامينررا  والضررمان 

االجتماعي كدعائج لضمان  االمتقرار االجتماعي واالنتقام إلررى اصتدررادا  أكسررر امررتدامة ت 

ليهررا الترررور التكنولرروجي وفي الوص  الراهن الذي يشهد السورة الدناعية الراباة التي أدى ا

رويررم الجررم فهررو   اتنمويرر   اياتبر االمتسمار في التدريب المهنرري والتقنرري امررتسمارالمتمارع  

عرردج كمررا ان  يامم على التغيير التكنولوجي الالزج لتحقيررق التنميررة االصتدررادية الممررتدامة ت  

تحدياً كبيراً للدوم الاربيررة حيررظ تمسم الموائمة بين مخرجا  التاليج واحتياجا  موق الامم 

ي والتقني يرريدي أن عدج مواكبة مترلبا  السورة التكنولوجية في برامج التاليج والتدريب الفن 

فادررحاب العمررام يبحسررون عررن الامالررة إلى تخريج دفاا  جديدة من الاارلين عررن الامررم  

المدربة ت المر الذي يجام تروير ميمما  التدريب المهني والتقنرري أمررراً ضرررورياً ت لررذا 

ميممررا  الترردريب المهنرري والتقنرري   إلدارةالحوكمة الرشرريدة إررراراً عامرراً    مبادئلزج اتخاذ  

عقررد  منامررة الامررم     وفي ارار الدور المنررور بهرراذلك ميمما  الضمان االجتماعي  ت  ك

" دور الحوكمةة الرشةيدة فةي تطةوير  داء مؤسسةات الضةمان الاربية الندوة القومية حوم  

 9 – 8" وذلررك خررالم الفترررة االجتماعي ومؤسسةات التشةغيل والتةدريب التقنةي والمهنةي  

 –) حكومررا     ةيمسلررون أرررران اإلنترراث السالسرر مشرراركا  (  62)بمشاركة  ت     2019ديممبر  

إلررى ممسلررين عررن دررناديق الضررمان االجتمرراعي  باإلضررافةعمررام (  –أدررحاب أعمررام 

عربيررة وهرري )الردن ت البحرررين  ت تررون ت  دولررة 15فرري وميممررا  الترردريب المهنرري 

 تت المغررربن ت لبنررا الكويرر  تت صررررت فلمرررين الاراق  ت    ت المودانملرنة عمان  الجزائرت  

كما شارك في اعمالها ممسلين عن االتحاد الدولي لنقابا  الامام (  موريتانيا ت اليمن    مدر ت

  .الارب

 ت وهي:  تحقيق عدد من األهدافبهدف 

تملير الضوء على دور الحوكمة الرشيدة في تروير انامة الضمان االجتمرراعي مررن  -1

 والتحديا  التي تواجه تربيقها.خالم تحديد مرتكزا  ومبادئ عمم الحوكمة  
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لتمكينهررا مررن ترروفير فرررف تازيز دور ميمما  التشغيم والتدريب التقني والمهنرري   -2

 .  عمم الئقة

القاء الضوء على ما يمتجد من برامج ومياما  التاليج والتدريب التقني والمهني في  -3

 الدوم الاربية.

ام الحوكمررة الرشرريدة وإبررراز االمتفادة من التجارب الاربية والدولية الرائدة فرري مجرر  -4

 دورها في خرر التنمية الممتدامة . 

   الندوة:ل اعم سير 

   االفتتاح : حفل

فرريلج تمررجيلي   بارض  8/12/2019تج افتتاح أعمام الندوة في دباح يوج االحد الموافق  

أهج وأبرز الفااليا  الترري صامرر  بهررا منامررة الامررم الاربيررة خررالم الفترررة صديرت يتناوم  

الدكتور / ماجةد الحوةو نا ةب ر ةيج الجمعيةة العربيةة لوضةمان سعادة  االخيرة ت سج القى  

أهمية الجماية الاربيررة للضررمان االجتمرراعي تكمررن فرري   ن  إكلمة أكد فيها على    االجتماعي

برررا  والتجررارب بررين أعضررائها للررتمكن مررن تحديررد تازيز التااون والتنمرريق وتبررادم الخ 

ت الممار الرامي الى توفير الحياة الكريمة للموارن الاربي وتامين الحماية االجتماعية لرره 

وكذلك من خالم اصامة المشاريع االمتسمارية المشتركة التي تماهج في إيجاد فرف عمررم 

لفنيررة لميممررا  الضررمان والتامينررا  لأليدي الااملة وتروير البنية التنايمية واالدارية وا

االجتماعيررة ت وتازيررز امررتقاللية أموالهررا وتحمررين خرردماتها بمررا يتفررق مررع الترررورا  

 اإلصتدادية واالجتماعية . 

كلمة فرري  سعادة األستاذ / فايز عوي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربيةسج ألقى  

أنامررة الضررمان االجتمرراعي وميممررا  الترردريب التقنرري والمهنرري   أنافتتاح الندوة أكد فيها  

تحتاث اآلن وأكسر من أي وص  مضى إلررى تربيررق مبرراديء الحوكمررة الرشرريدة لتكررون صررادرة 

على القياج بدورها بفاعلية أكسر وتتومع في خدماتها لتشررمم أكبررر صرردر ممكررن مررن صراعررا  

الممررتداج ت كمررا أكررد علررى ضرررورة لك لتتمتع بمقوما  أكبر تتيح لها الترررور  الممتفيدين كذ

تربيق مباديء الشفافية والادالة من خالم مجموعة من القواعد التي يجب علررى الميممررا  

التقيد بها لرفع كفاءتها وتحقيق الجودة والتميز في الداء ت كمررا تررررق مرراادته إلررى الفجرروة 
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باض هررذا الميممررا  وأهميررة امررتسمار تكنولوجيررا المالومررا  فرري   المالوماتية التي تاانيها

تنايمها وإدارتها ت واختتج كلمترره بالشرركر والتقرردير لجميررع المشرراركين مررن أرررران االنترراث 

السالسة والخبراء ميكداً على ضرورة االمتفادة والامررم بالنتررائج والتودرريا  الترري مرريتفقون 

 عليها .  

 اليوم األول

 عمم ناصش  الموضوعا  التالية :   اشتمم على أوراق

ومبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الضمان االجتماعي والتدريب التقني   قواعد .1

  الدكتور /  يمن البووشي .ت  صدمها   والمهني

معايير الحوكمة في تدابير السالمة االكتوارية واالسةتدامة الماليةة لبةرامل الضةمان  .2

   الدكتورة / منال الدقألقتها   .االجتماعي

التداعيات التي ستنجم عن الثةورة النةناعية البنية التحتية لتكنولوجيا المعوومات و .3

 الدكتور / محمد عبد الشفيع  صدمها   الرابعة.

) لبنةان ، تةونج ،  كما تخوةل  عمةال اليةوم االول عةرور قطريةة لعةدد مةن الةدول

 الجزا ر( 

 الثاني :  اليوم  

 اشتمم على أوراق عمم ناصش  الموضوعا  التالية : 

الةدكتور / ت عرضها  في تحقيق الحوكمة الرشيدة لومؤسساتالبنية المعووماتية   ثر  .1

 محمد رمضان  

 صرردمهات    االتجاهات المستقبوية فةي مجةال تطةوير منظومةة التعوةيم التقنةي والمهنةي .2

 مجدي شرارة . الدكتور /

 ، قدمها الدكتور / نضال قبل  المخاطرإدارة عمويات   .3

) تةونج ، كما تم تقديم عرور قطرية لمجموعة  خرى من الدول عوة  النحةو التةالي  

 المغرب ( 
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 من كل من :عن الندوة  تشكيل لجنة لنياغة التونيات النادرةتم  

 فوسطين  االستاذ /  يمن عبد الفتاح الدقي  •

 االردن   االستاذ /  حمد البدارين  •

 تونج  االستاذ / عماد قرنان  •

 تونج  االستاذة / ايمان الجزيري •

 عمان الفاضل / سيف بن حمد البنهاني •

 اليمن     د. فوزية ناشر  •

  الجمعية العربية لوضمان االجتماعي  السيد / محمد خويفة  •

  فضالً عن السكرتارية الفنية لمنظمة العمل العربية   •

 وجاءت التونيات عو  النحو التالي :  

دعرروة منامررة الامررم الاربيررة إلدرردار دليررم عربرري لحوكمررة ميممررا  الضررمان  -1

اإلجتماعي ودناديق التقاعد في الدوم الاربية يمسم اإلرار الارراج لمبرراديء الحوكمررة 

يضررج مجموعررة مررن القواعررد االمترشررادية عررن حوكمررة الميممررا  ربقررا الفضررم 

 الممارما  الدولية واالصليمية . 

  الناامة للحوكمة من أجم ضمان تربيقها فرري الميممررا  التشريااوتروير  ارماء   -2

 بشكم مومع.  

بناء االمتراتيجيا  الورنية القادرة على امررتيااب اليررا  السررورة الرصميررة وتربيقاتهررا  -3

فرري  ةمارردم اإلنتاجيرر زيررادة  تررروير أداء ميممررا  الضررمان االجتمرراعي و بما يضمن  

 ة .القراعا  المختلفة وخلق واائن وفرف الامم الجديد

الامم بشكم متوازن بين اللحاق بركب السورة الدناعية الراباة ومد مالة التامينررا   -4

 االجتماعية لتشمم الفئا  التي تنتشر بينها البرالة واالمية والفقر .

درامة انمار الرلب على الواائن الجديدة وتاهيم القوى البشرية المتخددة وخلق  -5

جم تورين اليا  السورة التكنولوجية الرصميررة البيئة الجاذبة لدحاب المهارا  من  ا

 داخم البلدان الاربية
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تسمار ومائم االعالج واالتدررام الحديسررة فرري نشررر الرروعي الترراميني واعررالء صيمررة ام -6

 وسقافة الامم والتشغيم الذاتي . 

ليررا  الردررد الميممررية الترري تتقدررى أداء ناررج الضررمان أيجرراد إاالهتمرراج بتفايررم و  -7

والارررون االجتماعيررة (  –ومرروق الامررم  –االجتمرراعي وبيئتهررا )االصتدرراد الكلرري 

مبكررر للتارررن علررى الارررون المتغيرررة  بشرركم متكامررم وامررتخدامها كنارراج إنررذار

 والتكين ماها.  

حررظ الرردوم الاربيررة للتدررديق علررى اتفاصيررا  الامررم الاربيررة الخادررة بالتامينررا   -8

ا جاء في االمتراتيجية الاربية للتدريب والتالرريج االجتماعية ت كذلك اعتماد والامم بم

 التقني والمهني الدادرة عن منامة الامم الاربية . 

تروير برامج تاليمية وتدريبية تقنية متكاملة وفق ماايير عالميررة بمررا يحقررق الجررودة  -9

النوعية لبرامج التدريب التقني والمهني ومخرجاته وتحمين جودة عمليا  الترردريب 

 لمهني . التقني وا

إيجاد وتروير إرار خاف بررادارة المخررارر داخررم ميممررا  الضررمان االجتمرراعي  -10

وميممررا  الترردريب المهنرري والتقنرري تانررى بدرامررة المخررارر المحتملرره التشررغيلية 

 واالمتسمارية وتحديد منهجية إدارتها . 

تبادم الخبرا  والتجارب الاربية فرري مجررام النهرروض بالتشررغيم والترردريب المهنرري  -11

 لتقني لماالجة البرالة والحد من الفقر . وا

دعج منهجية اصتداد المارفة وترويجه وأنمررار الامررم الجديرردة فرري التشررغيم الررذاتي  -12

 وتشغيم الشباب والنماء على وجه الخدوف . 

إجراء مموح ميدانية للوصون على فئا  الاارلين وأعمارهج لوضررع خرررر تشررغيم  -13

 ناجحة للشباب . 

ربر التروير والتحديظ بميشرا  الداء الرئيمية لضررمان متاباررة وتقيرريج ميامررا   -14

 وبرامج وإجراءا  مناومة الضمان االجتماعي . 
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 وفي الختام

تج توزيع شهادا  على المادة المشاركين كما تج تقديج شررهادا  شرركر للمررادة الخبررراء  

تقرردج المشرراركون بالشرركر والتقرردير النرردوة ت و على امررهاماتهج الالميررة المتميررزة فرري أعمررام  

ت أمرررة المنامررة و المتاذ / فايز علي المريري المدير الااج لمنامة الامررم الاربيررة   لماادة  

جهودهج الممررتمرة فرري خدمررة القضررايا الترري على  كذلك الجماية الاربية للضمان االجتماعي  

                                تهج أرران االنتاث السالسة في الورن الاربي   .  

       وعو  ذلك اختتمت  عمال الندوة         

 2019/ 9/12في  القاهرة

 رانيا  

 منطف  عمر 


