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  المنطلقات: أوال 
تلهاما -١ ااس ه    للمب باب حريت وفير أس ى وت سان العرب ة اإلن زا لكرام سماوية ، وتعزي شرائع ال ا ال اءت به ى ج سامية الت دئ ال

  .االقتصادية واالجتماعية ، واتساع المجال أمامه إلطالق إبداعاته 

ا انطوت             وانسجاما -٢ اعى ، وم دان االجتم ائى فى المي دم اإلنم المى حول التق ه من    مع األهداف الواردة فى اإلعالن الع علي

ى   ادرين عل ر الق ع األشخاص غي صالح جمي ة ل ة اجتماعي دمات رعاي املة وخ اعى ش م ضمان اجتم وفير نظ ى ت د عل تأآي

 . الكسب بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة 

ة                      وعمال -٣ دول العربي ة فى ال   بما نص عليه الميثاق العربى للعمل من تحقيق العدالة االجتماعية ، ورفع مستوى القوى العامل

 .، وتطوير األجهزة المختصة بالشئون العمالية بما يتالءم مع التطور االجتماعى واالقتصادى للدول العربية 

ة فى                          وتحقيقا -٤ ة والروحي اهيتهم المادي سعى وراء رف شر فى ال  لما جاء فى دستور منظمة العمل العربية من أحقية جميع الب

 .جتماعية حرية ، وفى ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة اال

ة                          وسعيا -٥ ات االجتماعي شريعات التأمين ة فى ت ستويات متماثل وغ م ة فى بل  للوصول إلى تحقيق أهداف منظمة العمل العربي

 . العربية ، ووضع خطة ألنظمة التأمينات االجتماعية لحماية العمال وعائالتهم 

شأنها              لما نصت عليه األحكام الواردة فى اتفاقيات العمل العربية المت          وتنفيذا -٦ ا ورد ب ذلك م ة ، وآ ات االجتماعي علقة بالتأمين

المى              دمتها اإلعالن الع م المتحدة ، وفى مق صادرة عن األم ود ال ق والعه من أحكام فى اتفاقيات العمل الدولية وفى المواثي

 . لحقوق اإلنسان الذى نص صراحة على حق آل إنسان فى الضمان االجتماعى 

ادا -٧ رارات ذات العواعتم ى الق ة ،  عل ه المتعاقب ى دورات ى ف ؤتمر العمل العرب صادرة عن م ة ال ات االجتماعي ة بالتأمين الق

 .وبشكل خاص ما صدر منها عن الدورة التاسعة عشرة بشأن التأمينات والضمان االجتماعى 

ا                    وإيمانا -٨ ؤثر فيه األخرى وت ا ب أثر آل منهم ة تت ة االجتماعي صادية والتنمي ة االقت ين التنمي ة ب اع    بأن العالق ، حيث إن ارتف

معدالت التنمية االقتصادية يتوجب أن يؤدى إلى ارتفاع مماثل فى معدالت مستويات التنمية االجتماعية ، والعكس صحيح                 

 .أيضا 

ا -٩ ات          وانطالق ة التأمين اق أنظم يع نط ة ، و توس ة االجتماعي ية للتنمي ة األساس ل الدعام ة تمث ات االجتماعي ن أن التأمين  م

آافة الفئات المكونة للقوى البشرية ، و االرتقاء بالمزايا والخدمات التى توفر للمؤمن عليهم هى القاعدة                 االجتماعية لتشمل   

 .األساسية لحماية أفراد المجتمع 

ع معدالت                               واقتناعا  -١٠ ى رف ؤدى إل ة ومتطورة ، ي ة ، فاعل ة تأميني ر أنظم راد المجتمع عب ة ألف ة والرعاي  بأن توفير الحماي

 . فى ظل استقرار المؤمن عليهم واطمئنانهم على حاضرهم ومستقبلهم اإلنتاجية الوطنية
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ة                      وتطويرا  -١١ ة الالزم شرية والمادي ا بالعناصر الب ة ، واعتنائه ة العربي  للبنى التنظيمية واإلدارية والفنية للمؤسسات التأميني

 .لتحديث وسائل وأساليب عملها بما يكفل أداءها لرسالتها بأفضل صورة ممكنة 

ذا  -١٢ ى          وأخ اظ عل ل للحف ة ، والعم ة العربي ات االجتماعي ة التأمين ى أنظم ا عل صادية وأثره والت االقت ار التح ى االعتب ف

 .مستويات هذه األنظمة ، والسعى لتطويرها مستقبال، بما ينسجم مع المعايير العربية والدولية المقررة فى هذا المجال 

ة        وتعميقا  -١٣ وال                    لالستقاللية المالية للمؤسسات التأميني ذه األم تثمار ه ا ، واس ائض أمواله ى ف ة عل ا بالوالي ة وأحقيته العربي

 ..وفق سياسات وبرامج محددة تسمح عوائدها للمؤسسات بالوفاء بالتزاماتها ، وتطوير نوعية هذه االلتزامات مستقبال

  ..على األهداف واآلليات التالية  تأتى االستراتيجية العربية للتأمينات االجتماعية معتمدة
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    األهداف والبرامج: ثانيا   

  

  

  :على المستوى الوطنى : القسم األول  •
  

  :الهدف األول * 

  :توسيع نطاق شمولية مظلة الـتأمينات االجتماعية ، وذلك من خالل 

ة ، بهدف                    -١ ات االجتماعي وفير   وضع معايير موحدة لمختلف الفئات المكونة للقوى العاملة ، من أجل شمولها بأنظمة التأمين  ت

 .األمان واالستقرار لها ، وبغض النظر عن مكان العمل أو نوعيته أو مجاله 

ات التى تحول دون                       -٢ وضع الدراسات الالزمة إلعداد خطط قصيرة ، ومتوسطة ، وطويلة األجل ، إلزالة األسباب والمعوق

 .شمول آافة الفئات بأنظمة التأمينات االجتماعية

 المشمولة بأنظمة التأمينات االجتماعية وفق برامج زمنية تراعى األولويات ، فى ضوء         العمل على حل مشكلة الفئات غير      -٣

 .اإلمكانات المتاحة لدى آل دولة وفق ظروفها االقتصادية واالجتماعية 

  :الهدف الثانى * 

  :تطوير منافع ومزايا الـتأمينات االجتماعية ، وذلك من خالل 

ق    -١ ى التطبي شريعات عل ى الت نص ف اة ال ة     مراع ات االجتماعي ة التأمين ا أنظم ى توفره افع الت ا والمن ة المزاي دئى لكاف  المب

افع ، فى     . والمعتمدة فى المستويات العربية والدولية     ا والمن ذه المزاي وتترك للوائح التنفيذية مهمة ترتيب أولويات التنفيذ له

  .ضوء الظروف االقتصادية واالجتماعية لكل دولة 

أمين ا  -٢ ضايا الت الء ق افى ،       إي ام الك ة االهتم ات العائلي أمين المعون ل وت ن العم ل ع ة التعط ة، خاص أمين البطال صحى وت ل

ة                            ذ وفق خطط قصيرة ، ومتوسطة ، وطويل ة، ووضعها موضع التنفي ة االجتماعي باعتبارها من القواعد األساسية للحماي

صادية     األجل، توضع لغرض تفعيل هذه المجاالت ، فى ضوء اإلمكانات المتاحة لدى آ            ا االقت ل دولة ، وفى ضوء ظروفه

 .واالجتماعية 
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ة موضع                    -٣ ة االجتماعي افع الحماي العمل على توفير مصادر التمويل الالزم لمواجهة االلتزامات المالية الناشئة عن وضع من

ل دور ال     ة الموضوعة لتفعي ردات الخطط التنفيذي ق مف ع تطبي التوازى م ل ب صادر التموي درج م ث تن ذ ، بحي ة التنفي حماي

 .االجتماعية ، مع مراعاة ضرورة التوسع فى مساهمات الدول العربية فى تمويل التأمينات االجتماعية 

  :الهدف الثالث * 

  :تبسيط إجراءات االستفادة من منافع الـتأمينات االجتماعية ، وذلك من خالل 

ه       االهتمام بالعنصر البشرى النشيط فى مجال التأمينات االجتماعية ، وتدريب           -١ ة ، وتوعيت سئولياته العملي ات م ه حسب متطلب

ام واألرامل                      بحقيقة دور مؤسسته ، وطبيعة الجمهور المتعامل معها ، والذى يتكون فى معظمه من الشيوخ والعجزة واأليت

 .والمرضى والعاطلين عن العمل 

ة           -٢ ة ، لتطوير هياآل المؤسسات التأميني ام آل دول ات المتاحة أم اليب وأدوات العمل    السعى ، ضمن اإلمكاني ائل وأس  ووس

زة واألدوات المناسبة والمتطورة                  المستخدمة فيها ، بما يؤمن ، قدر المستطاع ، مكننة جميع أعمال التأمينات بتوفير األجه

ة ،                           ة اإلنتاجي ا فى العملي ا ، وإدخاله تفادة منه ، وإدخالها فى الخدمة ، واالطالع على أحدث وسائل وأساليب العمل ، واالس

 .العمل على التحديث المستمر بها و

ديل                   -٣ ستطيع أن تواآب، بالتع ة ، آى ت سى طابع المرون يراعى عند وضع التشريعات المتعلقة بالتأمينات االجتماعية أن تكت

سئوليات                 والتطوير ، المستجدات االقتصادية واالجتماعية وتتناسب معها ، مع تبويبها وتصنيفها ، وتحديد الصالحيات والم

يل         الممنو غط التفاص ت ض ضامين تح ياع الم ى ض ؤدى إل ا ي ا بم داخل فيه ع أى ازدواج أو ت ث ال يق ا ، بحي ة بموجبه ح

ق       أمينى وف ع الت د المرج ى توحي ل عل د ، والعم ر الواح ل القط ة داخ ة المختلف سيق األنظم ى تن سعى إل ع ال ة ، م المتراآم

 .الظروف الخاصة لكل بلد 

م    -٤ ى إدارة نظ ة ف دأ الالمرآزي ل مب وق      تفعي ديم الحق رارات ، وتق اذ الق رعة اتخ سهيل س دف ت ة ، به ات االجتماعي  التأمين

 . والخدمات ألصحابها ، وإقامة الفروع والمكاتب فى جميع المواقع التى تنشط فيها فعاليات اقتصادية واجتماعية

  :الهدف الرابع * 

  : خالل العمل على حماية القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات االجتماعية، وذلك من

ة التى تجرى                      -١ ائج الدراسات االآتواري وضع البدائل التشريعية والمالية لمواجهة االحتياجات المتوقعة مستقبال فى ضوء نت

ة                        ستفيدين من أنظم وق الم ين حق شريعات ، وب ا الت فى هذا الشأن على قاعدة التوازن بين التزامات أطراف اإلنتاج التى تقرره

 .نص عليها هذه التشريعات التأمينات التى ت
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 :المحافظة على القدرة الشرائية لمعاشات وتعويضات التأمينات االجتماعية من خالل مايلى  -٢

ا        )أ ( افع ومزاي ة لمن ة الحقيقي ى القيم ة عل ضمن المحافظ ام ي ر وضع نظ ال عب ذا المج ى ه ة ف شارآة الدول يع م توس

  .التأمينات االجتماعية

 .ماية االجتماعيةاستحداث آلية مناسبة تكميلية للح  )ب (

ستفيدا فى                )ج ( تشجيع مساهمة الفرد فى هذا المجال من خالل وضع أنظمة لالدخار تقوم على قاعدة اعتباره مموال وم

 .الوقت نفسه 

سلم األجور لتقترب                  -٣ ة ل وضع سياسات تعتمد زيادات األجور آمؤشر أو قاعدة لتحسين المعاشات ، واعتماد تغييرات دوري

 .زايدة فى أعباء الحياة من تغطية التكلفة المت

ور   -٤ دنيا لألج دود ال ع الح ى للمعاشات يتناسب م د أدن ستويات  . وضع ح ى ضوء تطورات م ا ف ه دوري ادة النظر إلي وإع

 .المعيشة

 .وضع حد أدنى لنصيب آل فرد من أفراد العائلة المستحقين للمعاش ، وإعادة النظر إليه دوريا  -٥

 .العجز والوفاة ، وإعادة النظر إليه دوريا وضع حد أدنى لكل من معاشات الشيخوخة و -٦

  :الهدف الخامس * 

ة   صادية والتنمي ة االقت ى التنمي ة ف ات االجتماعي وال التأمين تثمارات أم ساهمة اس د م يهم عن ؤمن عل وق الم ى حق ة عل المحافظ

  :االجتماعية، وذلك من خالل

تثمارها ،      التأآيد على والية مؤسسات التأمينات االجتماعية على األموال الع     -١ دات اس ائدة لها من محصلة االشتراآات وعائ

 .وحقها فى التصرف فى هذه األموال وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك

ضمان                            -٢ ا من حيث ال ارف عليه تثمار المتع ادئ االس ى أن توظف وفق مب تشجيع استثمار أموال التأمينات االجتماعية ، عل

اء            والربحية والسيولة ، بما يعود بالدعم لت       ى الوف درتها عل ا ، وق ة ، وتطوير أدائه ات االجتماعي ة التأمين رسيخ قواعد أنظم

 .بالتزاماتها اآلنية والمتوقعة مستقبال 

ا                 -٣ تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى هذا المجال ، من خالل استثمارات مشترآة ، تكون أموال التأمينات االجتماعية فيه

ق فرص عمل            العنصر الضامن والمطمئن لهذا ا     ى خل ؤدى إل صادية ، وي ة االقت ساهم فى النهوض بالتنمي ا ي الستثمار وبم

 .جديدة 
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  :على المستوى القومى : القسم الثانى  •
  

  :الهدف األول * 

  :تطوير فاعلية الـتأمينات االجتماعية ، وذلك من خالل 

ى األقط   -١ املين ف رب الع ال الع ة للعم ات االجتماعي ة التأمين مول مظل ساواتهم  ش دانهم األصلية ، وم ر بل ن غي ة م ار العربي

اة                         ة ، مع مراع دول العربي بالعمال الوطنيين ، ووضع اآلليات المناسبة لتوفير الحماية التأمينية للعامل العربى فى إحدى ال

 .تطبيق األنظمة التأمينية السارية فى آل دولة على مواطنيها العاملين فى الخارج 

ين األقطار                        تشجيع إبرام االتفاق   -٢ ه للعمل ب د تنقل يات الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية من أجل حماية العامل العربى عن

 .العربية

  

 

  :الهدف الثانى * 

  :العمل على تماثل مستويات الـتأمينات االجتماعية العربية وتطويرها ، وذلك من خالل 

ذا المجال ، أو                  وضع نموذج لتشريع تأمينى عربى استرشادى لألخذ به ، أ          -١ ة به شريعات وطني د وضع ت ه عن و االستفادة من

 .تعديل ما هو قائم منها 

ة                          -٢ ة العربي ى األخص االتفاقي ة ، وعل ات االجتماعي ة بالتأمين ة المتعلق ات العربي ى االتفاقي مبادرة الدول العربية للتصديق عل

م  ام ) ٢(رق ة  ١٩٦٧لع ة العربي ة ، واالتفاقي دى العامل ل األي شأن تنق م  ب ام ) ١٤( رق ى  ١٩٨١لع ى ف ل العرب شأن حق العام  ب

 .التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية، بما يتفق وتحقيق التماثل فى مستويات التأمينات االجتماعية 

ع ال -٣ واءم م م ، بحيث تت شكل دائ ة ب ات االجتماعي ة بالتأمين ة المتعلق ة العربي ستجدات والتطورات تطوير األدوات القانوني م

 .التأمينية على الصعيدين الوطنى والقومى 

ى تحول دون   -٤ صعوبات الت باب وال د األس ة لتحدي ات االجتماعي ة بالتأمين ة المتعلق ة والدولي ة العربي ة األدوات القانوني دراس

 .تصديق الدول على االتفاقيات ، واألخذ بما ورد فى التوصيات
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  :الهدف الثالث * 

  :منظمات العربية المعنية بالـتأمينات االجتماعية ، وذلك من خالل تطوير أداء ال

سئولياتها            -١ الحياتها وم ادة ص صة، وزي ة المتخص ات العربي ى المنظم ة ف ات االجتماعي ة بالتأمين وير اإلدارات المعني تط

 .وآوادرها 

ة               -٢ ؤتمرات الفني ة فى مختلف الم ة العربي ات االجتماعي ضايا      إشراك ممثلين عن مؤسسات التأمين ة بق ا عالق ة التى له العربي

 .العمل والعمال 

ديم                      -٣ دعم المرآز العربى للتأمينات االجتماعية فى الخرطوم ، بما يساعده على القيام بدوره وتطوير هذا الدور ليمكنه من تق

 .خدمات تدريبية استشارية للعاملين فى مجاالت التأمينات االجتماعية العربية

ة              إنشاء لجنة دائمة لندوات ا     -٤ لتأمينات االجتماعية العربية من بين مسئولى مؤسسات التأمينات االجتماعية ، تكون على عالق

 .مباشرة مع مكتب العمل العربى ، وتعمل بالتنسيق معه فى إطار تنفيذ توصيات الندوات المختلفة والمتعاقبة 

  :الهدف الرابع * 

  :ذلك من خاللالتعاون بين مؤسسات الـتأمينات االجتماعية العربية ، و

ة فى مختلف المجاالت ،                 -١ ة العربي ات االجتماعي ين مؤسسات التأمين اون ب اء وترسيخ تع ة ببن سبل الكفيل إيجاد الوسائل وال

 .وذلك من خالل تفعيل دور مكتب العمل العربى فى هذا المجال 

ة العربي      -٢ ات االجتماعي سات التأمين ين مؤس ارب ب صلة التج ات ومح راء والمعلوم ادل الخب اءة األداء  تب ع آف دف رف ة، به

 .التأمينى، آما وآيفا ، باالستفادة من مجموع هذه التجارب وتطبيقاتها

ة ،                 -٣ ة العربي ات االجتماعي ين مؤسسات التأمين شترآة ، ب ة أو م تثمارية ، ثنائي ة مشروعات اس ة وجدوى إقام دراسة إمكاني

 .وتخصيص نسبة محددة من أموال التأمينات لدعم هذا االستثمار 

 .السعى إلنشاء مؤسسات علمية واآتوارية تقدم خدماتها وخبراتها لمؤسسات التأمينات االجتماعية العربية  -٤

ه بالمعلومات والمستجدات والتطورات الحاصلة فى مجال                   -٥ تعزيز قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل العربى وتغذيت

ه مرآ        وال لجعل ة ، وص دول العربي ى ال ة ف ات االجتماعي ات    التأمين ة بالتأمين ات المتعلق ا للمعلوم ن  . زا عربي تفادة م واالس

 .المعلومات المتوافرة لدى الجمعية الدولية للضمان االجتماعى
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ة ، واستراتيجية                         -٦ ات االجتماعي ة للتأمين ين االستراتيجية العربي سيق ب ات المناسبة للتن قيام مكتب العمل العربى بوضع اآللي

ة ،   ة العربي وى العامل ة الق ات    تنمي راءات ، واآللي داف واإلج ى األه ل ف اء تكام ل بن ن أج شغيل ، م ة للت تراتيجية العربي واالس

 .الخاصة بهذه االستراتيجيات 

ك من                               -٧ اعى ، وذل ضمان االجتم ة لل ة الدولي ة فى الجمعي ة العربي ات االجتماعي سيق مواقف مؤسسات التأمين ى تن العمل عل

 .خالل منظمة العمل العربية 

* * * * 
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  اآلليــــــــات: ثا ثال

  :تحقيق األهداف الوطنية والقومية الواردة فى هذه االستراتيجية ، من خالل

ات والصعوبات التى تحول دون               -١ اول المشكالت والمعوق إجراء دراسات تتن ة ب قيام مؤسسات التأمينات االجتماعية العربي

 .التوسع فى شمول مختلف الفئات العاملة

ر                        متابعة مكتب العمل العرب       -٢ ال غي ة فى مجال شمول العم دان النامي ة والبل دان المتقدم اة من البل بعض التجارب المنتق ى ل

ضمان                       ة لل ة الدولي اون مع الجمعي ك بالتع المشمولين بالتأمينات االجتماعية فى البلدان العربية ، ومنهم عمال الزراعة، وذل

 .االجتماعى 

ة         تبادل نتائج الدراسات من قطر آلخر من خالل مكتب      -٣ ة العربي د المؤسسات التأميني ى أن يجرى تزوي العمل العربى ، عل

تفادة من                            شأن االس ة أخرى ب ة منظمات أو مؤسسات تأميني اعى وأي ضمان االجتم بنتائج االتصاالت مع الجمعية الدولية لل

 .تجاربها فى شمول عمال الزراعة ، والفئات العمالية غير المغطاة بالتأمينات االجتماعية 

ة،                         سعى مك  -٤ اون فى المجاالت الفني ات للتع اق أو اتفاقي د اتف اعى لعق ضمان االجتم ة لل ة الدولي تب العمل العربى لدى الجمعي

ذه                             ا ه راء لدراسة ومعالجة المشكالت التى تواجهه ة بخب ة العربي د المؤسسات التأميني ات تزوي على أن تشمل هذه االتفاقي

 :المؤسسات، خاصة فى المجاالت التالية 

  .ال الزراعة بالتأمينات االجتماعيةشمول عم  )أ (
ديل             )ب ( ة ، أو تع ات االجتماعي إجراء الدراسات االآتوارية للمراآز المالية للمؤسسات، أو آلفة واحتياجات تطبيق التأمين

 .تشريعات التأمينات االجتماعية، بقصد تطويرها ، وزيادة المنافع للمؤمن عليهم 
 .لمؤسسات التأمينية ، خاصة استخدامات الحاسب اآللى استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى إدارة ا  )ج (
شة المشكالت والصعوبات التى تحول دون التوسع األفقى والعمودى فى                  )د ( ة لمناق إقامة ندوات وطنية وإقليمية وقومي

دمها                          افع التى تق ادة المن ة ، وتحسين وزي ات االجتماعي ضمان والتأمين شمول فئات جديدة بالتأمينات ، وتطوير نظم ال
 .للمؤمن عليهم 

ق     -٥ االت تطبي ى مج ة ف ة الناجح ارب العربي يم التج ة بتعم ات االجتماعي ى للتأمين ز العرب ى والمرآ ل العرب ب العم ام مكت قي

ات                           ة بتطبيق شة المشكالت المتعلق ة لدراسة ومناق دوات الوطني د الن شجيع عق التأمين الصحى، وعقد ندوات قومية وإقليمية ، وت

 .هذا التأمين



 11

ام مكتب  -٦ ات  قي ن التأمين أمين م ل ت ة لك اذج أدوات قانوني ة بوضع نم ات االجتماعي ى للتأمين ز العرب ى والمرآ ل العرب العم

ة                  ة العربي االجتماعية ، فى ضوء تجارب منتقاة من البلدان العربية واألجنبية ، ووضع هذه النماذج بتصرف المؤسسات التأميني

 .ع التطبيق ، لالهتداء بها لدى وضعها أيا من التأمينات موض

روع والمكاتب                      -٧ شاء الف يم إن ة وتعم دأ الالمرآزي اد مب يهم من خالل اعتم ؤمن عل افع للم تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم المن

ة           ات العمالي ى الفعالي ة ، لتحقيق                   . والوحدات ، بحيث تكون أقرب إل ة العربي ال المؤسسات التأميني ة أعم ذلك التوسع فى مكنن آ

ة ، سواء                  السرعة والدقة فى تقديم      ديم آل منفع سطة لتق ة واضحة ومب ة ضمن أدل ة ووثائقي د شروط زمني افع ، وتحدي هذه المن

ة         ة عالجي ضيا ، أو خدم ديا ، أو تعوي ة        . آانت معاشا تقاع رامج المؤسسات التأميني شريعات وإجراءات وخطط وب وتضمين ت

 .العربية ما يؤآد على هذا الهدف بتسهيل تقديم الخدمة التأمينية 

راء                       ال -٨ ات والخب ذه المراآز التجارب واآللي ادل ه ة ، مع تب تنسيق بين مراآز التدريب والدراسات والبحوث التأمينية العربي

ذه المراآز             والمتدربين على المستوى القومى ، على أن يقوم المرآز العربى للتأمينات االجتماعية بتعميم معلومات آافية عن ه

 .على الدول العربية

ك من              تضمين التشريع  -٩ ة ، وذل ات االجتماعي ضمان والتأمين ة لتعويضات ال ة الحقيقي ات التأمينية مبادئ وآليات لحماية القيم

 .خالل تقرير زيادات على المعاشات بشكل دورى

ة فى                 -١٠ تشجيع تبادل المعلومات والخبرات فى مجال استثمارات أموال التأمينات االجتماعية من خالل عقد اجتماعات دوري

ائى                        هذا المجال    اون ثن ة من خالل مكتب العمل العربى ، أو من خالل تع ين المؤسسات العربي ا ب ، وفتح قنوات االتصال فيم

 .للتشاور والتنسيق فى الشئون االستثمارية التى تهم مؤسساتهم 

ة بهدف   قيام مؤسسات التأمينات االجتماعية فى الدول العربية بتزويد مكتب العمل العربى بالبيانات واإلحصائيات ال            -١١ الزم

 .إنشاء بنك للمعلومات التأمينية العربية 

ة                  -١٢ ات العربي ق االتفاقي ة لدراسة األسباب التى حالت أو تحول دون تصديق وتطبي ات االجتماعي عقد ندوات عربية للتأمين

 .الخاصة بالتأمينات االجتماعية

ة ،     عقد اجتماعات دورية، فى إطار مكتب العمل العربى ، بين آبار المسئولين فى    -١٣ ة العربي ات االجتماعي  مؤسسات التأمين

ا دعت                               ا آلم ذه االستراتيجية ، وتطويره ود ه ة بن ا ، ومتابع ا بينه رات فيم ادل الخب لدراسة وتحديد سبل التعاون والتفاعل، وتب

 .الحاجة إلى ذلك 

ضمان ا                -١٤ ة لل ة الدولي دعيم         دعوة إدارات التأمينات االجتماعية فى األقطار العربية لالنضمام للجمعي اعى ، من أجل ت الجتم

  .دورها فى النشاطات الفنية واإلدارية للجمعية، وأهمها اعتماد اللغة العربية لغة رسمية لديها 

* * * * *  
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