ندوات

ندوة االستدامة املالية ملؤسسات الضمان
اوصت بتطبيق مبادىء احلوكمة الرشيدة

كركي :إليالء الشأن االجتماعي االهتمام
النه عامل استقرار ونهوض في مجتمعاتنا
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ثم القى مدير عام ادارة احلماية االجتماعية في منظمة العمل العربية
حمدي احمد كلمة مدير عام املنظمة فايز علي املطيري معتبرا ان
احلقوق التي تُؤديها نظم التأمينات االجتماعية تأتي في مقدمة حقوق
اإلنسان التي أكّ دتها كافة املواثيق العربية والدولية ،وينبغي احلرص
على استدامتها ومتكينها من القيام بدورها في احلد من اخملاطر التي
يتعرّض لها اإلنسان ،وصوال ً للسلم االجتماعي والتقدم واالستقرار،
فتحقيق منو شامل تسانده حماية اجتماعية هو السبيل الوحيد
لتحقيق التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماعية.
وأكد ان املتابعة الدورية وتطوير آليات العمل للنشاط التأميني
واالستثماري ملؤسسات الضمان االجتماعي وتوفير الضمانات الالزمة
احلقوق التأمينية احلالية واملستقبلية أمر أساسي لضمان استمرار
املزايا التأمينية جلميع فئات املواطنني واحلفاظ على حقوقهم.

اختتمت اجلمعية العربية للضمان االجتماعي برئاسة املدير العام
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي أعمال الندوة
القومية حول «االستدامة املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي»،
والتي عقدتها على مدى ثالثة ايام في بيروت ،بالتعاون مع منظمة
العمل العربية ،وبرعاية وزير العمل في حكومة تصريف االعمال محمد
كبارة ،ومبشاركة ممثلني عن كل من أطراف االنتاج الثالثة ومن مؤسسات
الضمان والتأمينات االجتماعية في العالم العربي.
وانتهت الندوة بإصدار التوصيات التالية:
« -ضرورة إيالء إدارة اخملاطر في مؤسسات الضمان االجتماعي العربية
االهمية الكبرى ،وعقد مؤمترات قومية عربية وورش تدريبية
متخصصة ،لتبادل اخلبرات واملعرفة في هذا اجملال.
 ضرورة تطبيق مباديء احلوكمة الرشيدة في مؤسسات الضماناالجتماعي وحثها على تبني املمارسات الدولية املتميزة ،والتي تتوافق
مع متطلبات واحتياجات الدول العربية.
 التأكيد على أهمية بناء خبرات عربية في مجال الدراسات االكتواريةفي مؤسسات الضمان االجتماعي العربية ،والدعوة إلى إنشاء مركز
اكتواري عربي.
 تبني مبدأ التخطيط وقياس االداء من أجل تقييم أداء مؤسساتالضمان االجتماعي العربية ،في إدارة وتنفيذ إطار شامل لالستدامة.
 دعوة مؤسسات التأمينات االجتماعية التباع أفضل املعايير واملمارساتفي تنفيذ العمليات االستثمارية ،وااللتزام مبعايير احلوكمة الرشيدة،
وتبني إدارة مخاطر فعالة مبا يضمن السالمة واالمان لالستثمارات.
 تنويع وتوزيع محافظ االستثمار في مجاالت متنوعة ملواجهة اخملاطراالستثمارية ومبا يضمن استمرارية الصناديق التأمينية ،وحتقيق
االستدامة املالية املطلوبة وميكن في هذا اجملال االستفادة من التجارب
املتميزة لبعض الدول العربية.
 تعزيز منظومة االشتراكات للحد من التهرب التأميني من خاللرفع الوعي بأهمية الضمان االجتماعي لالجيال احلالية واملستقبلية،
وتعديل التشريعات عند االقتضاء.
 االستعانة بخبراء التحليل املالي والتأمني االجتماعي لتقييم أداءاالستثمارات واملساهمة الفعالة في التنمية االقتصادية املستدامة.
 -تشجيع االستثمارات املتبادلة بني الدول العربية في مجال الضمان

املطيري

وقال:إن االستثمار اآلمن الحتياطي أموال التأمينات االجتماعية ،يؤدي
دور رئيسي في املساهمة الفعّ الة في التنمية االقتصادية وتوفير احلد
األقصى من اإلستدامة املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي ،ولكن
ُحصن نظام الضمان االجتماعي بتشريعات مُحكمة وصارمة
يجب أن ي ّ
وأن تكون إستثماراته مدروسة وعوائده مقنعة وتساهم في تغطية
املصروفات بشكل فعال ،وأن يكون لديه إحتياطي استراتيجي قوي
وأن يدار مبا يحقق إستدامة وإصالح وتطوير املؤسسة والنظام معا ً
وفقا ً ملبادئ احلوكمة الرشيدة ،األمر الذي يكفل توفير ضمان اجتماعي
حقيقي ومستدام للمستفيدين.
كركي
ذبيان متوسطا كركي واحمد خالل الندوة

االجتماعي ،واالستفادة من املزايا املتعددة للدول العربية.
 دعوة اجلمعية العربية للضمان االجتماعي بالتنسيق مع منظمةالعمل العربية الجراء دراسات تعنى باحلوكمة وإدارة أنظمة الضمان
االجتماعي في الدول العربية».

االفتتاح
وكانت الندوة قد افتتحت اعمالها بكلمة املسؤول املالي للجمعية
محمد خليفة قال فيها :تكتسب هذه الندوة أهمية كونها تسلط
الضوء على استدامة االنظمة التأمينية الذي يُعدّ الهدف األكبر الذي
يتم من اجله بناء اخلطط االستراتيجية كما يتم من أجله العمل على
تطوير منظومة التشريعات املرتبطة أو املؤثرة في استدامة االنظمة
لذا تعمل املؤسسات على ابتكار احللول الواقعية في سبيل حتقيق ما
تصبو اليه.

ثم حتدث الدكتور كركي فقال :يولي الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي في لبنان االستدامة املالية اهتماما ً كبيرا ً ال سيما جلهة
تأمني املوارد املاليّة الالزمة للحفاظ على دميومة تقدمياته خصوصا ً في
فرع الضمان الصحي ،حيث ترتفع الفاتورة الصحية يوما ً بعد يوم ،نظرا ً
لتطور اخلدمات الصحية وارتفاع أكالفها.
واكد ان هدف هذه الندوة البحث في كيفية تطوير سياسات وأوجه
وحث مؤسسات التأمينات
ّ
استثمار أموال الضمان االجتماعي،
االجتماعية في الدول العربية على اعداد الدراسات اإلكتوارية بشكل
دوري لتبيان أوضاعها املالية املستقبلية ضمانا ً الستمراريتها .كما
تهدف الى تعزيز مبادئ احلوكمة الرشيدة لتقدمي األداء األفضل مبا يتوافق
مع املعايير الدولية ،وكذلك تبادل التجارب واخلبرات بني مؤسسات
التأمينات االجتماعية العربية في مجال اإلستدامة املالية.
وتناول كركي احملاور التي تناولتها هذه الندوة وهي:
 .1إدراك خصائص وطبيعة نظم الضمان والتأمينات االجتماعية.
 .2مصادر وأساليب متويل نظم الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية.

كركي يسلم ذبيان الدرع

 .3أهمية أنظمة املعلومات في مؤسسات التأمينات االجتماعية.
 .4وسائل وآليات حتقيق االستدامة املالية ملؤسسات التأمينات االجتماعية.
 .5دور إستثمار إحتياطات أموال التأمينات االجتماعية في حتقيق
اإلستدامة املالية ملؤسسات التأمينات االجتماعية.
 .6األساليب اإلكتوارية احلديثة ودورها في حتقيق االستدامة املالية
ملؤسسات التأمينات االجتماعية.
 .7دور احلوكمة في ضمان استمرارية مؤسسات الضمان االجتماعي.
 .8جتارب عربية في مجال استثمار أموال الضمان االجتماعي.
وجدد دعوته للدول العربية الشقيقة اليالء الشأن االجتماعي االهتمام
الذي يستحق فهو عامل استقرار ونهوض في مجتمعاتنا العربية.

كلمة ممثل وزير العمل
وألقى كلمة الوزير كبّارة مستشاره عادل ذبيان متمنيا ً الوصول في
لبنان الى حكومة تستنهض الوضع االقتصادي املزري التي وصلنا اليه
النه ال ضمان اجتماعي دون مؤسسات اقتصادية ناشطة .وحتى نتمكن
ايضا في تأمني فرص العمل لعمالنا اللبنانيني بعد ان تعدت نسبة
البطالة في هذا البلد . %35
وختم :اما الوصول ليس الى توصيات وحسب بل الى تنفيذ عملي
لتوفير االستدامة املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي.
بعد ذلك ،سلم الدكتور كركي كال من ذبيان وحمدي احمد دروعا ً
تقديرية باسم اجلمعية العربية للضمان االجتماعي.
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