
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير الختامي 

 للندوة التفاعلية حول :

الحماية االجتماعية  " التحديات التي تواجه أنظمة 

 في ظل جائحة  كورونا "

 (  2020سبتمبر / أيلول  16) 

 

 

 

 

 

 منظمة العمل العربية



 التقرير الختامي  

 -للندوة التفاعلية حول :

 " التحديات التي تواجه أنظمة الحماية االجتماعية في ظل جائحة  كورونا " 

 (  2020سبتمبر / أيلول   16) 

 : تقديــم  ** 

لقد كشفت جائحة كورونا واستمرارها على المديين القصير والمتوسططع عططدد مططن 

االشكاليات في مجال أنظمة الحماية االجتماعية في أغلب بلداننا العربيططة و واحاحططت 

الستار عن تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بمدى فعاليططة نظططح الحمايططة االجتماعيططة فططي 

إلططى الفئططات المسططتهدفة كمططا اظهططرت أوقات االحمططات ومططدى نجاحهططا فططي الوصططول 

الجائحة أهمية إيجاد نظح حماية للفئات المهمشة تضح الفقراء ومن فقدوا وظائفهح من 

جراء األحمة وذوى اإلعاقة والمهمشين والعاملين في القعاع غير المططنظح باإلضططافة 

إلى ضططرورة وضططظ منظومططة لمواجهططة هططذل الظططروع العارئططة تتعلططق بالم سسططات 

والمتوسططعة كمططا عكسططت أحمططة كورونططا أهميططة االسططتةمار فططي الحمايططة الصططريرة 

االجتماعية وترتيب األولويات وتوظيع الموارد والتخعيع التشاركي والتكاملى بططين 

الحكومات والمجتمظ المدني وكافططة الجهططات التشططريعية والتنفيذيططة وأعططراع اإلنتططا  

يعات حديةططة تهططدع لسططد إلصالح منظومة الحماية االجتماعية ومأسسططتها عبططر تشططر

الةررات والترلب على التحديات التي أظهرتها الجائحة و إضططافة إلططى أهميططة التوسططظ 

في رقمنه أنظمة الحمايططة االجتماعيططة لوصططول الططدعح إلططى المسططتحقين لططه و وتططوفير 

 موارد اقتصادية إضافية لتوسيظ نعاق مظلة الحماية االجتماعية واستدامتها .

" التحـديات دعت منظمة العمل العربية إلى عقططد نططدوة حططول  كافة هذل التحديات  

و التي تواجه أنظمة الحماية االجتماعية بالدول العربية فـي ظـل جائحـة كورونـا "  

مشاركا ( يمةلون أعراع اإلنتا  الةالةططة وم سسططات الضططمان   120وذلك بمشاركة )

لططين عططن المنظمططات ( دولة عربية و باإلضافة إلى ممة 18والتأمينات االجتماعية في )

اإلقليميططة والدوليططة واألمانططة العامططة لجامعططة الططدول العربيططة واتحططاد الرططرع العربيططة 

واالتحاد الدولي لنقابات العمال العربي والمكتططب التنفيططذز لططوحراء العمططل والشطط ون 

 االجتماعية بمجلس دول الخليج العربية والجمعية العربية للضمان االجتماعي .

 

 



 ** االفتتاح :

تح افتتاح أعمال الندوة في تماح الساعة الحادية عشر صباح يوح األربعاء الموافق 

بكلمة من معالي السيد / فايح علي المعيططرز المططدير العططاح  2020سبتمبر/ أيلول   16

لمنظمة العمل العربية رحططب فيهططا بالسططادة المشططاركين وأشططار إلططى أهميططة موضططوع 

أهططح القضططايا التططي أدز قصططورها إلططى تعميططق الندوة التي تططأتي لمناقشططة واحططدة مططن  

تداعيات الجائحة الصحية وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية على العمال وبخاصة 

العاملين في القعاع غير المنظح والفئات الهشة التططي تعتبططر خططار  منظومططة الحمايططة 

 االجتماعية .

ي تستلحح اإلسططراع كما أوضح أن جائحة كورونا قد كشفت العديد من الةررات الت 

في برامج اإلصالح لسد الفجوات والترلب على التحديات غير التقليدية التي أفرحتهططا 

األحمططة كمططا أنهططا وضططعت علططى عاولططة الحططوار ملفططات إصططالح منظومططة الضططمان 

االجتماعي الشامل وأدرجت موضوع الحماية االجتماعية ضمن أولويططات السياسططات 

يتعلب حواراً بناءاً بين مختلع الجهات الفاعلة لوضظ   العامة في الدول العربية وهذا

الخعع وتعوير التشريعات واستحداث آليات للتعامططل مططظ المتريططرات و وأن التمةيططل 

الةالةي في م سسات الضمان االجتماعية يعد من الركائح األساسية في الوصول إلى 

 ت . منظومة حماية اجتماعية أفضل قادرة على الصمود لمواجهة األحما

وأوضح أن العدالططة االجتماعيططة تعططد هططدع أساسططي مططن أهططداع الميةططاق العربططي 

للعمل والحماية االجتماعية هي حق لكططل مططواعن والسططبيل لتحقيططق عدالططة اجتماعيططة  

وفقاً لما نص عليه دستور منظمة العمل العربية و حيث أدركت المنظمة منططذ نشططأتها 

ن خططالل معططايير العمططل العربيططة التططي تقططدح أهمية توسيظ مظلة الحماية االجتماعية مطط 

 سياسات عامة للحماية االجتماعية .

وأستعرض أبرح معايير العمل العربية التي تناولت الحماية االجتماعية وبخاصططة 

بشأن " الحماية االجتماعية للعاملين في االقتصاد غير   2014( لعاح  9التوصية رقح )

الحمايططة االجتماعيططة لتشططمل القعاعططات   المنظح " والتي تهططدع إلططى تعططوير منظومططة

الهشة والمعرضة للخعر والعمل على توسيعها لتشمل القعاع غير المططنظح وإدماجططه 

تدريجيا من خالل تعوير التشريعات واإلجراءات لتنظيح العمل وشمول العاملين فططي 

القعططاع غيططر المططنظح بأحكططاح التشططريعات العماليططة وترعيططتهح بمنظومططة التأمينططات 

 تماعية .االج 

وفي ختاح كلمته أكد أن المنظمة على استعداد لتقططديح الططدعح الفنططي للططدول العربيططة 

الراغبة في تعوير هططذل المنظومططة مططن خططالل تنظططيح ورر العمططل ألعططراع اإلنتططا  



الةالةة للمساهمة في مد مظلة الحماية االجتماعية وأن المنظمططة ستسططعي إلططى تحقيططق 

نططى للنططدوة والمشططاركين فيهططا التوفيططق مططا تصططل إليططه الطططططندوة مططن توصططيات و وتم

 والنجاح.

 ** سير أعمال الندوة

 تناولت الندوة عرض محورين رئيسيين.

" تعزيز نظم الحماية االجتماعية بالـدول العربيـة فـي ظـل جائحـة   -المحور األول :

 كورونا"

 المدير العاح للصندوق الوعني للتقاعد  –وقدمه الدكتور / كمال المدورز  

 والحيعة بالجمهورية التونسية.                                        

تناول من خالله أهمية التعامل مظ الحماية االجتماعيططة باعتبارهططا اسططتةمار يحقططق 

االستقرار االقتصادز واالجتماعي للفرد والمجتمعات وموضحاً التططدابير التططي يتعططين 

فاظ على العمالة والتدابير التططي اتخططذتها مراعاتها للمحافظة على مواعن الشرل والح 

عدد من الدول في هذا الصددو وعر  على ةررات منظومة الحماية االجتماعية التططي 

عمقتها جائحة كورونا وفى مقدمتها تصاعد الفوارق االجتماعية والتفاوت الحططاد بططين 

ادة محايا الضمان االجتماعي ونظح المساعدة االجتماعيططةو كمططا تعططرق الططى سططبل حيطط 

الموارد المالية الالحمة من أجل تعحيح منظومة الحماية االجتماعية فططي ظططل تراجططظ 

إيرادات الدول نتيجة لتوقع العديد من األنشعة االقتصادية وكيفية التعامططل مططظ هططذل 

المعادلة الصعبة وأهمية إرساء وتعحيح الحوار االجتماعي بين الشركاء االجتماعيين 

لتعحيح مقبولية التدابير المتخططذة لمواجهططة تحططديات أحمططة وم سسات المجتمظ المدني  

 كورونا.

 

 

 

 



ــات  ــة لماسســات النــما  والت مين ــتدامة المالي ــديات االس ــاني : " تح المحــور الن

 االجتماعية في ظل جائحة كورونا".

مدير إدارة التعاون الدولي بالم سسة العامة  –وقدمة األستاذ / محمود المعايعة  

 بالمملكة األردنية الهاشمية.   للضمان االجتماعي

حيث تناول من خالله االةار االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة 

كورونا مشيراً الى عدد من المبادرات التي اتخذتها بعططض حكومططات الططدول العربيططة 

لمواجهة تداعيات االحمططةو واسططتعرض االسططتجابات اإلقليميططة العارئططة فططي المنعقططة 

للم سسات الدوليةو وأبرح التحديات التي تواجه االستدامة المالية لم سسططات العربية  

الضمان والتأمينات االجتماعية )تحدز الترعية والشططمول / تحططدز المالئمططة / تحططدز 

التمويل( وتعرق سيادته الى الصعوبات التي تواجططه م سسططات الضططمان والتأمينططات 

مستقبلية نتيجة انخفاض عدد المشتركين االجتماعية من حيث التريرات الديمررافية ال

المتعاقططدين وانخفططاض عوائططد االسططتةمار وضططعع التنططوع فططي المحططافظ االسططتةمارية 

لصناديق التقاعد االجتماعي فططي ظططل جائحططة كورونططا واختططتح العططرض باسططتعراض 

 لمستقبل وفرص م سسات الضمان والتأمينات االجتماعية في ظل جائحة كورونا.

 

 السكرتير العام لالتحاد العام لعمال الكويت. –يد / محمد عراده ** مداخلة الس

حيث وجه الشكر الى منظمة العمل العربية برئاسططة مططديرها العططاح األم والحميططل 

فايح علي المعيططرز علططى تنظططيح هططذل النططدوة الهامططةو وهططذا دليططل علططى أن المنظمططة 

مواكبة على مواجهة كافة التحططديات التططي تواجططه العمططال العططربو مشططيراً الططى أبططرح 

هططداع منظمططة األمططح المتحططدة للتنميططة سياسات الحمايططة االجتماعيططة باعتبارهططا أحططد أ

المستدامةو من خالل استحداث نظططح وتططدابير حمايططة اجتماعيططة مالئمططة علططى السططبيل 

الوعني مالئمة للجميظ ووضظ حدود دنيا لها لتحقيق ترعية صحية واسططعه للضططعفاء 

و باإلضافة إلى كونها ركيحة أساسية للمنظمططات النقابيططة   2030والفقراء بحلول عاح  

مالية في المستقبل ويعول عليها كةيراً لحماية عمالنا في المرحلة القادمططة و م كططداً الع

على أنه يقظ دور هاح على المنظمات النقابية من خالل التركيح علططى تفعيططل وتعحيططح 



سبل الحماية االجتماعية واختتح مداخلته باقتراح تنظيح المحيد من الططورر والنططدوات 

 حول هذل الموضوعات الهامة.

األمـي  العـام لالتحـاد الـدولي لنقابـات العمـال  –** مداخلة السـيد / سسـا  س ـ  

 العرب.

حيث أشاد سيادته بهذا االجتماع القططيح الططذى تعقططدل منظمططة العمططل العربيططة ووجططه 

الشكر للقائمين على االجتماع والمحاضرين الذين اةروا الندوة بأفكارهحو وأشار الططى 

تركة للتصدز لهذا الوباءو حيث اةبتت االحمططة علططى وجود قصور في المواجهة المش

مستوز العالح وجود ارتجاليه وغياب للشفافية و وتساءل كيع يمكن للططدول الضططعيفة 

التي ترحم تحت أعباء البعالة والمديونية الةقيلة ان تنجح في معالجة مشكالت حيادة 

ضح أنه على الرغح الفقر ومحدودية النمو االقتصادز ومعالجة تبعات المرحلة و وأو 

من المبادرات الوعنية الحتواء تداعيات هططذا الوبططاء فططي العديططد مططن البلططدان العربيططة 

والتي تستحق الةناء و اال ان جائحططة كورونططا كشططفت هشاشططة األنظمططة الصططحية ممططا 

يسططتوجب المسططارعة فططي تعحيططح نظططح الحمايططة االجتماعيططة ودعططح الفئططات الضططعيفة 

ريظ الصططريرة وحمايتهططا مططن اإلفططالس و كمططا أوضططح أن والمهمشة والنهوض بالمشا

الوقت مناسب للتعاون المشترك بين الدول العربيططة باعتبططارل حاجططة ملحططهو حيططث ال 

يمكن للدول الضططعيفة ذات االقتصططادات الناميططة أن تواجططه هططذا الوبططاء بمفردهططا ممططا 

مسططاعدة   يستوجب وجود صناديق مشتركة قادرة على المساهمة فيمططا بينهططا لمحاولططة

الدول ذات االقتصادات الضعيفة على مواجهة تداعيات االحمة كما انه البططد أن تتبططظ 

هذل الجائحة إيجاد أنظمة حماية اجتماعية يسططتفيد منهططا الفقططراء والمهمشططون وتوجيططه 

 الدعح الالحح لهح.

 

 

 

 



 التو يات الختامية 

تجميعطه مطن ما تح تقديمه من أوراق عمل ومداخالت وكذلك ما تح من خالل  

مالحظططات وتوصططيات قططدمها السططيدات والسططادل المشططاركين تططح التوصططل الططى 

 :التاليعلى النحو التوصيات  مجموعه من

التأكيد على أن برامج الحماية االجتماعيطة الفعالطة فطي الظطروع العاديطة   أوالً :

وفي أوقات األحمات مطن شطأنها الحفطاظ علطى األمطن والسطلح االجتمطاعي 

األمر الذز يستوجب أنظمة حماية اجتماعية مرنطة للتعامطل مطظ األحمطات 

 والكوارث .

القائمطة والتخعطيع أهمية تحديث وتدعيح م سسطات الحمايطة االجتماعيطة    نانياً :

إلنشاء شبكة أمان اجتماعي أكةر استهدافا للفقراء والمهمشطين والعطاعلين 

–كوفيد  عن العمل الذين تضرروا بشكل مباشر من جراء أحمة كورونا )

 ووضظ استراتيجية متكاملة للحماية االجتماعية . (19

المشطمولة مةطل التوسظ في مظلة التأمينات االجتماعية لتشمل الفئات غير   ثالثاً :

والعطاملين فطي القعطاع العاملين في القعاع الحراعي والعمال الموسطميين  

 غير المنظح .

أهمية العمل على رقمنه المعلومات والبيانات الخاصطة بأنظمطة الحمايطة   رابعاً :

 .التي تحتا  إلى تقديح الدعح لها  االجتماعية للوصول إلى الفئات المهمشة

لحوار االجتماعي الفاعل والبناء بين مختلع الشطركاء تعحيح وإرساء ا  خامساً :

االجتماعيين وتوسيظ قاعدته لتشمل م سسطات المجتمطظ المطدني لمواجهطة 

 تداعيات هذا الوباء على االقتصادات الوعنية .



أهمية التصديق وتفعيل العمل باألحكاح الواردة في االتفاقيات الصادرة   سادساً :

واقتطراح إصطدار تعلقة بالحمايطة االجتماعيطة عن منظمة العمل العربية الم

أدال معيارية عربية حطول التطدابير التطي يتعطين مراعاتهطا أةنطاء األحمطات 

والكوارث وبمطا يطوفر للطدول األعضطاء منهاجطاً اسطتراتيجيا للتعامطل مطظ 

األحمات من خالل اآلليات المتعلقة بالحمايطة االجتماعيطة حمطن األحمطات 

 .والعوارئ  

عمل على تكطوين أرضطيات مشطتركة للحمايطة االجتماعيطة بطين بلطدان ال  سابعاً :

والعمل علطى تبطادل الخبطرات بالتأمينطات االجتماعيطة بطين   الوعن العربي

و مظ التأكيد على أهمية تعحيح منظومة العمطل االجتمطاعي الدول العربية  

المشتركة في إعطار مطن التكامطل   والبرامج  العربي واالستفادة من الجهود

 عاون الذز يخدح األهداع والمصالح المشتركة .والت

تبني سياسات تنوع االستةمار لصناديق الضمان االجتمطاعي مطن خطالل   ثامناً :

توحيظ المحافظ االستةمارية على القعاعات التى شهدت نمواً مرتفعطاً فطي 

 ظل جائحة كورونا .

اإلسططراع فططي تعططوير تشططريعات الضططمان االجتمططاعي وتحططديةها حتططى  تاسععًاً :

تواكب المستجدات المتعلقة بأحمة كورونا و وتضمين التشريعات الوعنية 

بالدول العربية منظومطة العطوارئ للتعطاعي مطظ األحمطات التطي قطد تنشطأ 

 .مستقبالً 

نبط  تعبيق مبادئ وأسطس الحوكمطة الرشطيدة واالفصطاح والشطفافية والت  :عاشراً 

والمساءلة وإدارة المخطاعر فطي م سسطات التأمينطات االجتماعيطة بالطدول 

بما يضمن كفاءة إدارتها وحسن استخداح مواردها واتخاذ التدابير   العربية

 الالحمة لتوفير شروع االستدامة المالية .



إنشاء مرصد عربي حول الحماية االجتماعية يكون بمةابطة قاعطدة   :حادي عشر

لومات لدراسة ورصد تعوير تشريعات وأنظمطة الحمايطة بيانات وبنك مع

االجتماعية في البلدان العربية وبما يخدح هدع التقريطب بينهطا واالسطتفادة 

 من التجارب العربية الناجحة.

 

 

     

 

 
 


