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 للندوة القومية حول

 " تطوير أنظمة الضمان االجتماعي وتوسعة الشمول"

 (1212ديسمبر / كانون األول   21 – 21)القاهرة،  

 

  



1 
 

 :  المقدمة

  0202ادارة الحماية االجتماعية لخطة عملها لعام   /في إطار تنفيذ منظمة العمل العربية

الجمعية العربية للضوووووومان  بالسووووووودان و العربي للتأمينات االجتماعيةالمركز بالتعاون مع  

تطوير أنظمة الضووومان االجتماعي وتوسوووعة  " ، تم تنفيذ ندوة قومية حولبلبناناالجتماعي 

 الندوة وقد شارك في اعمال  ، 2021 كانون اولديسمبر /  21 -  20،  القاهرة " الشمول

، وهي ) األردن ،  عربيووة،دولووة  16 من ةالفالفوومشووووووواركووا أ يمفلون أطرا  ا نتووا   20)

البحرين ، تونس ، الجزائر، السووووعودية ، السووووودان ، سوووووريا ، العراُ  ، سوووولطنة ع مان ، 

كما شارك في أعمال الندوة  فلسوطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، مرر ، موريتانيا ، اليمن أ 

الضوومان االجتماعي في الدول  التأمينات االجتماعية و روونادي  مؤسووسووات رؤسوواو وممفلي

والمكتب التنفيذي لمجلس وزراو العمل والشووؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون   العربية

 لدول الخليج العربية. 

 مبررات عقد الندوة : 

واجهت الدول العربية وما تزال العديد من التحديات التخاذ التدابير الكافية لحماية شعوبها  

من اآلثاار اللااااااايبياة الت  اتجات ون جا حة كورواا و و ما يمكد ويو ا مية تةوير ما ومة 

الحماية االجتماوية وفق التةورات وال روف الت  فرضااتها الجا حة و وتبا  لاايالااات اكثر 

صااحيا واجتماويا واصتصاااديا و ومن ا ه  ذت التدابير تولااي  اةا    افيف من أثارشااموال ليتخ

 ارتفاع حاالت البةالة إلوحيث أدى الحماية االجتماوية وابتكار لااايالاااات مالية واعدية فعالة 

ما  و و افا  وي  المااف و م  ازدياد االاشااااااتراكات الت مياات االجتماويةتراج  العا دات من 

مصاادر التمويل وفر  االلاتثمار لصااديق  تاوي  أا مة الضامان االجتماو  وييزه تةوير 

 .االجتماوية الت مياات
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 اهدا  الندوة

 ليضمان االجتماو  ف   ل االزمات الملتعبلالتشراف آفا   -1

العةاوات مان االجتماو  ليعاميين ف  كافة تولاااي  م ية الشاااامول لمملااالااااات الضاااا -2

 .االصتصادية 

 التجارب العربية والدولية الرا دة.االلتفادة من  -3

 الندوة : ل اعمأسير 

 االفتتاح : حفلأوالً : 

كيمة ترحيبية  بإلعاءو  12/12/2221ته افتتاح أومال الادوة ف  صباح يوه االحد الموافق 

 ويوأكد فيها  رئيس الجمعية العربية للضمان االجتماعي كركي محمدالدكتور /  سعادةمن 

االجتماوية ف  والماا العرب  الو االاضماه  والت ميااتالدووة لجمي  ممللات الضمان تجديد 

 ن االجتماو و وف   ذا المجال وجهوالمشاركة ف  أومال واشاةات الجمعية العربية ليضما

تاذ فايز االللما مة العمل العربية الشكر والتعدير لما مة العمل العربية وللعادة المدير العاه 

صد مضو ويو ااةال   هإا   ومال واشاةات الجمعية وأللاادتهه المةيري ويو دومهه وموي  

اشاةاً تهدف  13لاوات ته خاللها تافيذ  8أومال الجمعية العربية ليضمان االجتماو  أكثر من 

و و كما أشار لعادته الالو تةوير أا مة الضمان والت مياات االجتماوية ف  الماةعة العربية 

الرغه من تداويات األزمة الليبية ويو اكثر من صعيد إال  أاه يجب تحويل  ذت األزمة ااه ويو 

ويو التحديات الحالية وتةوير خارةة ةريق وميية لتعزيز التعاف   ليتغيبالو فرصه 

 لبااء ملتعبل أفضل يوفر األمنو االصتصادي ف  بيداااا العربية الذي يركز ويو اإلالان 

 .   وتكافم الفر  وصوالً الو تحعيق العدالة االجتماوية االصتصادي واالجتماو

يابة  ا العاأ سعادة األستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية كيمة ثه

حيث رحب بالحضااور  المشاارف ويو إدارة الحماية االجتماوية واه الملااتشااار الاااله لااااء

أا مة  أن رغه ال روف الصااااعبة و ممكدا ويووشااااكر ه ويو مشاااااركتهه ف  اومال الادوة 

وتولااااااعة  تهامن أي وصت مضااااااو ال  تةوير أا م الضاااااامان االجتماو  تحتاو اآلن وأكثر
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ويو العاله أجم  وفرضاااات تحديات كبيرة ويو الةبعات  حيث أثرت جا حة كوروااشاااامولها 

  جراء التد ور فالضاااعيفة والعمالة الهشاااةو وذلخ بما خيفته من ازدياد الاااب الفعر والبةالة 

العديد من األاشاةة االصتصادية واتباع ليالات التباود االجتماو  واالغالصات والت  أصبحت 

وان مجابهة التحديات الرا اة تعتض  تحعيق   تشاكل  اجلاً مخيفاً ليعمالة وخاصة الهشة ماها

ان الضاامان الضاامان االجتماو  بمفهومة الشااامل وتعزيز الحوار االجتماو  و والت كيد ويو 

 . االجتماو  حق لكل وامل ورب  و دف التراتيج  لترليخ الليه واالمن االجتماو 

قدم سعادة الدكتور / محمد كركي درع الجمعية تكريما لسعادة األستاذ / فايز علي  -

مجدالني وزير التنمية  المطيري المدير العام لمنظمة العربية ومعالي الدكتور / احمد

 لسطين .االجتماعية بدولة ف

دارة إفيلم تسجيلي قرير، يتناول أهم وأبرز الفعاليات التي قامت بها  فم تم عرض  -

  الماضيةخالل الفترة  في مجاالت عملها  الحماية االجتماعية

 جلسات العملفانياً : 

 20/20/0202 اليوم األول

 جلسة العمل األولى :

المركز العربي للتأمينات االجتماعية / مدير  – الدكتور / عادل رالحس اعمال الجلسة أتر 

 الخرطوم

برُ الدكتور /  قدمه "الحماية االجتماعية في الدول العربيةواقع حول " المحور األول :

 بالمملكة األردنية الهاشمية امين عام وزارة التنمية االجتماعية الضمور

ة ويو الاماذو العديم االوتمادااه ال يمكن االلتمرار ف  الت  أشار خاللها الو 

لمعالجة المشاكل المتوارثة والمتراكمة ويتعي ن ويياا تكييف أا متاا لتتالءه 

م  اموذو إاما   جديد صا ه ويو العدالة االجتماوية وبر تولي  اةا  الحماية 

االجتماوية المتكامية والملتدامة من خالل تعزيز الاهج العا ه ويو الحعو  

 والملاواةاالجتماوية ومبادئ وده التمييز  ودورة الحياة ليحماية
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قدمه  " في نظم الحماية االجتماعية وعمليات ا روووووووالح الحوكمةحول ":  المحور الفواني

المسوووووووؤول المالي بالجمعية العربية للضووووووومان  - / محمود خليفة األسوووووووتواذ

ان اُ ه الحماية االجتماوية تتةيب ويو والاذي اكاد ف  ورضاااااااه  االجتمواعي

لوزارات والجهات ذكية لإلدارة تضااامن التالااايق والتعاون بين اوضااا  اليات 

يتةيب ااخراة  ) مثال : برامج التحويالت االجتماوية كثير مااألخرى الفاوية 

فعالية اُ ه  كما أشاااااااار إلو أن ن االجتماوية ووزارة المالية (وزارة الشااااااامو

 حيث ها وة اللاااااكان ف  ازا تها ومصاااااداصيتويو ثعتعتمد الحماية االجتماوية 

تعكس اُ ه الحماية االجتماوية ايضاااااااً ملااااااتوى اوادة توزي  الموارد والدخل 

تعالج  ذت الملاااا ل من كما ويو الصاااعيد الوةا  واوع التمالاااخ االجتماو و 

 .خالل حوارات وةاية والعة الاةا 

 مااصشات ومداخالت اللادة الخبراء -

 جلسة العمل الفانية :

الجمعية العربية رئيس المكتب التنفيذي ب – ترأس اعمال الجلسة الدكتور / محمد كركي 

 للضمان االجتماعي

وزيرة التضوووووووامن االجتمواعي بجمهورية  -موداخلوة معوالي الودكتورة / نيفين القبوا   -

تجربة مرووووووور في تعزيز مفهوم الحماية االجتماعية في ظل "حول  مرووووووور العربية

 "االزمات

خاللها ويو تبا  وزارة التضامن االجتماو  اهج دورة الحياة والتامية والت  اشاارت 

كين لبشااري وتماالجتماوية واالصتصااادية الشااامية لتعزيز االلااتثمار ف  الراس المال ا

 ف  برامج الحماية االجتماوية ف  مصر يةاوالف ات األولو بالر

 التنمية االجتماعية بدولة فلسوووووووطين وزير -مداخلة معالي الدكتور / احمد مجدالني  -

دور الضوومان االجتماعي في إرسوواو أسووس الحماية االجتماعية وتجربة دولة " حول 

والذي أكد ويو ان التامين االجتماو  ملالة امن صوم  وان تحديات الزيادة  "فلسطين

اللااااكااية وتراج  االشااااتراكات وتراج  الملاااااودات الدولية تهدد اللاااايه االجتماو  

وورض لتجرباااة دولاااة فيلاااااااةين ف  مجااال الحمااااياااة  المن العوم  الفيلاااااااةيا وا

 .االجتماوية
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 ا القبفين ين / قدم سوووعادة الدكتور / محمد كركي درع الجمعية لمعالي الدكتورةفم  -

 تقديراً لجهودها وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مرر العربية

انظمة الضوومان على المديين المتوسووط والبعيد التحديات التي تواجه حول "  : المحور الفالث

 التأميناتخبير  - معتز محروس/  الدكتور قدمه"  في ظول جوائحوة كورونوا

ضارورة تعديه ما  لملاودة بعض الممللات الصغيرة  ويوخالله  اكد والذي

والمتولاااةة و ملااااودة العةاوات األكثر تضاااررا من  أصاااحاب األومال ف  

الصاااااااااوة و الاعل و الخدمات دوما لتجاوز  صةااواات مختيفاة كااللااااااايااحة و

صاعوبتها الااتجة ون ااعداه أو الاع  ف  االاتاو وذلخ صصاد الحد من تلري  

و اتخاذ تدابير ضااااريبية ومالية ممصتة تتعيق بتيلااااير الااااااد العروض  العمالة

الضااااريبية وي  الشااااركات المت ثرة و ت جيل لااااداد الملااااتحعات اللاااايادية وو

 أصلاة الت مياات االجتماويةوفاءات الضريبية ولتفادة من اإلاال

ان والتوأمينات حوكموة مجوالس االدارة في مؤسوووووووسوووووووات الضووووووومو حول ":  المحور الرابع

خبير التأمينات االجتماعية  - بدر السوووووووماوي/ الدكتور  قودمه" االجتمواعيوة

أضوحت من المواضيع الحديفة  الحوكمة وأشوار الى ان بالجمهورية التونسوية

التي تسووتقطب اهتمام عديد الهياكل العمومي ة والخارووة لما لها من أهمي ة في 

تطوير البيئات التنظيمية سووواو منها مؤسووسووات الدولة او مؤسووسووات أخر  

وذلوك من خالل عالقتهوا بواليوات وإجراوات ا روووووووالح ا داري الذي ي عد  أحد 

مة لمسووووووواهمته في التقي د بالعمل وتوجيه العنوارووووووور المهموة في نظوام الحوك

العمليات نحو التطور المسوووووووتمر. وتعد مؤسوووووووسوووووووات الضووووووومان والتأمينات 

االجتمواعيوة من أهم المؤسوووووووسوووووووات المعنيوة نظرا لما تقوم به من دور على 

المستو  االجتماعي والنعكاسات المجاالت االجتماعية على النمو االقترادي 

 واالستقرار السياسي. 

 ومداخالت اللادة الخبراء مااصشات -
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21/20/0202اليوم الفاني :  

 جلسة العمل الفالفة :

رئيس مجلس إدارة رندوُ الضمان االجتماعي  -شور اتلي ع/ ترأس اعمال الجلسة السيد  

 الجزائر -

توسوووعة الشووومول في مؤسوووسوووات الضووومان االجتماعي والتأمينات حول ":  المحور الخامس

أسووووووتاذ العلوم السووووووياسووووووية  هويدا عدليالدكتورة /  هت" قدم االجتماعية

والت  بجمهورية مرووووووور العربية   -بوالمركز القومي للبحوث االجتمواعية 

التحديات الت  تواجه تولاااعة الشااامول ف  مملااالاااات  اشاااارت خاللها الو

الضمان االجتماو  والت مياات االجتماوية والو اتلاع العةاع غير الرلم  

اتيجاة محدودية التو يف الحكوم  وبةء امو التو يف ف  العةاع الخا  

والو تحدى كيفية تولي  اةا  الت مين االجتماو  ليشمل العاميين  والا ام 

 و و ه ف ات شااااديدة التاوع: ومالة يوميةو باوة متجولينو لحلااااابهه الخا

أصحاب مهن حرة.  و و ف ات ليس لها أرباب أومال تعوه بتلديد حصتها 

كما أن ف ات فروية كثيرة تعااو من ضعف الدخل   وف  الت مين االجتماو 

الااتغالل الحوافز المعدمة لتولااعة الشاامول بشااكل لاايبو ووده الااتعرارت و

الت مياات االجتماويةو وان التحديات شمول جهد حكوم  لتولعة وااه ال بد 

تتمثل ف  وده فهه تركيب العةاع غير الا ام  وخصااااا صااااه مما يحد من 

 فاويية البرامج المعدمة.

 مناقشات ومداخالت السادة الخبراو -

 كما تم تقديم عروض قطرية من الدول التالية : -

 ليةاة ومان -

 الديمعراةية الشعبيةالجمهورية الجزا رية  -

 جمهورية مصر العربية -
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 جلسة العمل الرابعة :

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة  - محمد وليد الجيطاني / ترأس اعمال الجلسوووووووة السووووووويد  

 رناعة األردن

" االجتماعي دور الشوركاو االجتماعيين في تطوير أنظمة الضمانحول ":  المحور السوادس

 حيث،  خبير التأمينات االجتماعية بتونس - الدكتور / بدر السووماوي قدمه

اكاد ويو تاذكير مختيف مكوااات المجتم  من حكومات وأصاااااااحاب أومال 

وومال ب  مية الحماية االجتماوية من خالل ملا متها ف  الامو االصتصادي 

مما يجعل كيفتها تعد الاااتثمارا يعود بالاف  إما مباشااارة ون ةريق تشاااجي  

ورة غير مباشاااااارة ون ةريق تدويه التمالااااااخ اإلاتاو واإلاتاجية أو بصاااااا

االجتماو  و ما شاااارةان ألااااالاااايان لتحعيق امو اصتصاااااادي بعيد المدى. 

وكذلخ فإن من فضااا ل الحماية االجتماوية وضاا  لاايالااات وإاجاز برامج 

تهااادف إلو الحاااد من الفعر وإواااادة توزي  الثروة والتخفيض من الاااااااباااة 

  التعرض إلو األخةار.

  ةوروض صةرية من الدول التاليكما ته تعديه  

 جمهورية اللودان -

 الجمهورية التوالية -

  الجمهورية العربية اللورية -

 السكرتارية الفنية عن منظمة العمل العربية 

 المشرف ويو إدارة الحماية االجتماوية –الملتشار / الاله لااء  -

 مدير المركز العرب  ليت مياات االجتماوية –الدكتور / وادل صال   -

 ر يس وحدة المرأة والف ات الخاصة –الليدة / راايا فارو   -

 وحدة التعاوايات والخدمات االجتماوية العمالية ر يس -صايد الليدة / حاان  -

 ر يس وحدة المشتريات –الليدة / وفاء غايه  -
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 رئيس المكتب التنفيذي -الدكتور / محمد كركي العربية للضمان االجتماعي  الجمعية ومفل

 المسؤول المالي – محمد خليفة السيد /و

 : تم تشكيل لجنة لرياغة التوريات الرادرة عن الندوة من كل من

دا رة التعااود والضااااااامان االجتماو  ليعمال بوزارة العمل  –اللاااااااياد / احماد ترك   -

 جمهورية العرا  - والشمون االجتماوية

 - صاااااااوة األردناا ب ر يس مجيس إدارة غرفة  –الدكتور / محمد وليد الجيةاا   -

  المميكة األرداية الهاشمية

الجمهورية  - ر يس مجيس إدارة صادو  الضمان االجتماو   -الليد / تي  واشور  -

 الجزا رية الديمعراةية الشعبية

مدير مكتب مدير واه الهي ة العامة ليت مياات   - مالخ بن وي  الجابريالفاضل /  -

 ليةاة ُومان  - اإلجتماوية

 ال  ممثي  ما مة العمل العربية والجمعية العربية ليضمان االجتماو باإلضافة  -

 جلسة العمل الخامسة :

 المشر  على إدارة الحماية االجتماعية –تراس اعمالها المستشار / اسالم سناو 

زارة و –لمناقشة وإقرار التقرير الختامي والتوريات التي قام بعرضها السيد احمد تركي 

جتماعية بجمهورية العراُ ، وفي ضوو المناقشات وتبادل وجهات النظر العمل والشؤون اال

 تم إقرار التوريات الختامية للندوة على النحو التالي

التا كياد ويو أ مياة التولااااااا  ف  م ياة الت مياات االجتماوية لتشااااااامل الف ات غير  -1

المشااااااامولة مثل العاميين ف  العةاع الزراو  والعمال المولاااااااميين والعاميين ف  

 العةاع غير الما ه.

أ مية تعزيز الحوار االجتماو  ف  مجاالت تةوير تشاريعات الضاامان االجتماو   -2

 وتحديثها حتو تواكب الملتجدات المتعيعة باألزمات الحالية أو الملتعبيية.
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العمال ويو تو يف تكاولوجيااا المعيوماات واالتصااااااااالت ف  خاادماات الضااااااامااان  -3

اف   ياكل الت مياات االجتماوية وأا مة االجتماو  ووصاراته ون ةريق الداء ما

الملااودات االجتماوية الكتروايا وإاشااء لجالت حماية اجتماوية موحدت ومتكامية 

 لضمان التاليق بين ممللات وبرامج الحماية االجتماوية.

أ مية تاليق جهود الدول العربية إلاشاء صاودة بيااات موحدت اصتصادية واجتماوية   -4

 بات اللريعة ف  التعامل م  االزمات. تحعيعاً لاللتجا

تفعيل مشااركة ممثي  العمال وأصاحاب االومال الو جااب الحكومات ف  صياغة   -5

 االلتراتيجيات الوةاية ليحماية االجتماوية وف  كافة أةر الحوار االجتماو .

التالاااايق بين برامج الضاااامان االجتماوية وبرامج التامية االصتصااااادية ومبادرات    -6

لو  العمل لالاتعال من الملاودات االجتماوية الممولة من الدولة إلو ا اه تاشية 

 الت مين االجتماو  العا ه ويو االشتراكات.

أ مية توجيه االلتثمارات الخاصة بصااديق الضمان االجتماو  وبما يضمن زيادة  -7

 فر  التشغيل والحد من البةالة ف  الماةعة العربية.

االتفااصياات الصاااااااادرة ون ما ماة العمال العربياة المتعيعة تفعيال التصاااااااديق ويو  -8

بالت مياات االجتماوية والعمل ويو توحيد تشاااريعات الت مياات االجتماوية العربيةو 

وذلاخ من خالل صااوادة بيااااات متباادلااة بين الادول العربياة لتةبيق الا اااه التاا ميا  

فعااا ألحكاااه االتفاااصيااة ليعاااماال العرب  واااد تاعيااه ليعماال ف  احاادى الاادول العربيااة و

 .14العربية رصه 

العمال ويو تباادل الخبرات العربياة والممارلاااااااات الفضاااااااي  المتعيعة بالت مياات   -9

االجتماوية والحوار االجتماو  وااللتفادة من الجهود العربية ف  إةار من التكامل 

والتعاون العرب  المشاترخو واصتراح جا زة وربية تما  لااوياً ألفضال الممارلات 

 الحماية االجتماوية.والبحوث العيمية ف  مجال الت مياات و
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أ مية تةبيق المبادئ وااللاااااس الت  تضااااامن كفاءة إدارة مملااااالاااااات الضااااامان  -12

االجتماو  وحلااااان الاااااتخداه موارد ا من خالل تةبيق مبادئ وألاااااس الحوكمه 

الرشاايدة والشاافافية وإدارة المخاةر ف  مملاالااات الت مياات االجتماويةو ليملااا مة 

 خدمات وإحكاه التوازن بياهما.ف  تةوير الموارد المالية وتحلين ال

العماال ويو تعزيز الثعااافااة والوو  التاا ميا  من اجاال تةوير وتولاااااااعااة ما ومااة   -11

الضاامان االجتماو  وارلاااء اموذو ت ميا  أكثر ودالة اجتماوية بالااتخداه ولااا ل 

 االواله واالتصال التعييدية وااللكترواية. 

الت  اتخذت ف  مواجهة أزمة  العمل ويو االلاااااتفادة من الاااااتجابات الدول العربية -12

 كورواا لمواجهة الصدمات االصتصادية واالجتماوية والبي ية. 

دووة ما ماة العمال العربياة والجمعياة العربياة ليضااااااامان االجتماو  لععد دورات  -13

 تدريبية ليعاميين ف  مجال الت مياات االجتماوية.

المدير  - ذ / فايز علي المطيرياألستا لسعادةتعده المشاركون بالشكر والتعدير  وفي الختام

ويو تلخير كافة إمكاايات الما مة ف  خدمة  العاه لما مة العمل العربية و ألرة الما مة 

/ ور سعادة الدكتالشكر ل  كذلكو العضايا الت  تهه اةراف اإلاتاو الثالثة ف  الوةن العرب 

ويو معية الج االجتماو  والرةر يس المكتب التافيذي ليجمعية العربية ليضمان  - محمد كركي

الدور المتميز الذي تعدمه الجمعية ف  تةوير أا مة الضمان االجتماو  ف  الدول العربية كما 

ةالب المشاركون بتكرار وعد مثل  ذت الادوات الاووية الااجحة لتعزيز التعاون العرب  

 .    المشترخ

 وعلى ذلك اختتمت أعمال الندوة

 21/20/0202في  ،القاهرة

 

 حنان 

 هشــام


