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 الندوة السورية اللبنانية حول
 اآلفاق المستقبلية للضمان االجتماعي

 2001 أيلول 2-1: الزمان •

  فندق الشام–دمشق : المكان •

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في سوريا: تنظيم •
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في لبنان
 سوري اللبناني بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى ال

 محمد مصطفى ميرو. درئيس مجلس الوزراء السوري : رعایة •

 البرنامــج
 :الجلسة االفتتاحية

 قحطان السيوفي. د آلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في سوريا •
 بو ناضرموریس أ. د آلمة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في لبنان •
 نصري الخوري. أ آلمة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني •
 محمد مفضي سيفو. أ آلمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  •

 

 :القسم األول
 التجربتين السوریة واللبنانية في مجال التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي

 :فاة والشيخوخة، وإصابات العملالتجربة السوریة في مجال تأمين العجز والو •
يف  :محاضرة      ــ  امي س ر المح الخبي

 الدین هيتو
 السيد حسن إبراهيم  :تعقيـب      ــ 

 منذر النحاس. ود
 :التجربة اللبنانية في مجال الضمان الصحي والتقدیمات العائلية •

 جدخليل ما. أ مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: محاضرة ــ 
 بالل عبد اهللا  . د :تعقيـب ــ 

 روجه ملكي. ود
 

 :القسم الثاني
 سوریا دور المعلوماتية في تطویر أداء أنظمة التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي في

ي     • ر العرب ي القط اعي ف ة والضمان االجتم ات االجتماعي ة التأمين ویر أداء أنظم ي تط ة ف دور المعلوماتي
 :السوري

 محمد شفيع الباقوني. د :محاضرةــ        
 السيد فواز قنطقجي  :تعقيـب      ــ  

 والسيد عيسى آفى
 :المعلوماتية في خدمة التأمينات االجتماعية •

 سامي نصيري. العميد د :محاضرة       ــ 
 مبدر عالمة. أ :تعقيـب       ــ 

 والخبير أنطوان خوري
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 :القسم الثالث
  ) تحديدات العولمة االقتصادية نظرة مستقبليةـالواقع ( للضمان االجتماعي اآلفاق المستقبلية

 :اآلفاق المستقبلية للضمان االجتماعي •
 قحطان السيوفي. د رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية : محاضرة       ــ 
 محمد جميل عمر  . د :تعقيـب       ــ 

ى           اآلفاق المستقبلية للض    • ة عل ة الضمان في زمن العولم ا أنظم اعي والتحدیات التي تواجهه مان االجتم
 :الصعيدین اإلقليمي والمحلي

 آمال حمدان. د :محاضرة       ــ 

 الملخص

ا يشكل                  أقيمت الندوة تتويجًا ألعمال التعاون األخوي المستمر وتبادل اآلراء بين المؤسسات السورية واللبنانية، مم
 . لتأمين التنسيق بين المؤسسات االجتماعية بين البلدينأساسًا مهمًا

ة               آلمات افتتاح الند   ائج إيجابي ان، سيحقق نت ة في سوريا ولبن وة أشارت إلى أن  التعاون بين المؤسسات االجتماعي
اعي                         ود في إطار عمل جم حيث سيستفيد آل بلد من خبرة البلد اآلخر في مجاالت اجتماعية مختلفة، لتتكامل الجه

قرار واالطمئنان في ظل التحديات وتعاون بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال في البلدين، وصوًال لتحقيق االست
ي   الم العرب ه الع ي تواج يرية الت لبًا     . المص ًا ص كل أساس اعي يش ادي واالجتم اني االقتص وري اللبن ل الس والتكام

ة                   . للمواجهة ة والثقافي آما أن الخطوات التي تحققت في المجال االقتصادي والتبادل التجاري وفي المجاالت العلمي
امة ومفتوحة على آافة المجاالت، ومنها مجال الضمان االجتماعي حيث تكمل تجربة آل والفنية، تعتبر خطوات ه

 . منهما تجربة اآلخر

ة   اعي المتعلق ة والضمان االجتم ات االجتماعي ال التأمين ي مج ة، ف ربتين السورية واللبناني دوة التج ي الن نوقشت ف
إضافًة إلى دور المعلوماتية في     . قديمات العائلية بالعجز والوفاة والشيخوخة وإصابات العمل والضمان الصحي والت       

ه               . خدمتها وتطوير أداء أنظمتها    ي تواجه تقبلية والتحديات الت آما تم عرض واقع الضمان االجتماعي واآلفاق المس
 . في زمن العولمة إقليميًا ومحليًا

ة   ختام الندوة آان بإصدار عدة توصيات حول استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين             ة اللبناني المؤسسات االجتماعي
ة           . والسورية لبلوغ األهداف المنشودة    واستفادة الجانب اللبناني من الخبرات السورية في مجال التأمينات االجتماعي

ة     . خصوصًا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل        رات اللبناني واستفادة الجانب السوري من الخب
ًا              . صحي واإلعانات والتقديمات العائلية   في مجال التأمين ال    ين المؤسستين نموذج رات ب ادل الخب ة تب ار تجرب واعتب

ة          ة في تطوير             . يحتذى به للعمل العربي في مجال الضمان والحماية االجتماعي ى دور المعلوماتي د عل م التأآي ا ت آم
ادل المستمر لل          ة والتب ى       أداء أنظمة الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعي د عل ذا المجال، والتأآي رات في ه خب

دور الدولة في رعاية أنظمة الحماية االجتماعية واستبعاد الخصخصة في هذا المجال، باعتبار الضمان االجتماعي    
والتأآيد على دور األطراف الثالثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال في إدارة وتحمل             . محفزًا للدورة االقتصادية  

اعي               أعباء أنظمة الضما   ة والضمان االجتم ات االجتماعي وال التأمين ن االجتماعي، وتحقيق الديوع االستثمارية ألم
توسيع مظلة التغطية بالتأمينات . المتراآمة في مجاالت آمنة ومضمونة باالستناد ألى نصوص تشريعية تسمح بذلك      

راد   دد ممكن من أف ر ع اعي وأآب روع الضمان االجتم اعي لتشمل ف ات والضمان االجتم ع ضمن االمكان المجتم
ة ايير          . المتاح ع المع ق م ا يتواف تمر بم كل مس اعي وبش مان االجتم ات والض ريعات التأمين ي تش ر ف ادة النظ إع

 .واالتفاقات العربية والدولية

 


