
  

  .الضمان اإلجتماعي في زمن التقشف
  

  

فھو بعيد  .القول إن الضمان اإلجتماعي في لبنان ليس بخيرو, كالمي بالتشاؤم يعّز علّي أن أستھلّ 

دان  بينما يتصّدر. السياسيينعن إھتمام المسؤولين و اعي في معظم البل موضوع الضمان اإلجتم

  .ألحزابأو في اخطابات المرّشحين إلشغال مناصب في الحكم 

ة إجتم ا من رؤي دى منظميھ ا ل ةمن ھنا تكتسب ھذه الندوة أھميةً خاصة لما تعبِّر عّم ٍك , اعي وتمس

  . اإلنسانيةبالقيم الدستورية و

  .مـــھـــــر لـــــكــــــــــــــالشــــــف

رد  اه الف ه أصبح ضرورة لرف وق اإلنسان، فإن باإلضافة إلى كون الضمان اإلجتماعي حقاً من حق

  .وتماسك المجتمع

يمأھميته بصورة أساسية  وھو يستمدّ  ى مجموعة من الق ه عل كالتضامن : من أنه يرتكز في مبادئ

  .اإلجتماعي والعدالة اإلجتماعية والمساواة والكرامة اإلنسانية

ا عية أم اعي الوض مان اإلجتم ة الض دان, أنظم ب البل ة بحس ات مختلف تخدم تقني ا تس ي , فإنھ وھ

  :ة نماذج تتمحور حول ثالث
  

  النموذج الليبيرالي: أوالً 
  

روات المنتجةفي مجتمعات تعطي األفضلية للسوق كشكل أوّ  ھذا النموذج يندرج - ع الث  .لي لتوزي

  .التضامن المباشر ھما الكفيالن لحماية الفردوويكون المجتمع المدني 

ّددة - ات مح ة فئ ة بحماي وم الدول دنٍ  تق ؤمّ  ذات دخل مت والً لت داً مقب ا ح وتكون  من العيش  ن لھ

 .ل للحماية اإلجتماعيةالحاجة ھي الشرط المؤھِ 

 . ويقوم القطاع الخاص بحماية األفراد الميسورين -

 .ينطبق ھذا النموذج على الواليات المتحدة األميركية

  

 ً   :الديموقراطي -النموذج اإلجتماعي : ثانيا
  

م على المواطنة الھادفة إلى النظاوتركيز , يھدف ھذا النموذج إلى تأمين التماسك لكل المجتمع -

ة تقليص اق مجتمع يتحرّ  ,الالمساواة اإلجتماعي رد من الخوف والفاقوإنبث ه الف ة ويشمل ر في

واطنين ع الم اعي ,جمي ي أو اإلجتم وبصرف النظر عن  ,بصرف النظر عن وضعھم المھن

 .مستوى دخلھم

ي  - ةيمّول بشكل أساسي من الضرائب التّ رادمن مساھو تفرضھا الدول دة من األف  مات موّح

 .ويؤمن تقديمات متساوية للجميع وتكون المواطنة ھي الشرط المؤھِّل للحماية اإلجتماعية

  .ريطانياينطبق ھذا النموذج على ب 



 

 ً   : المھني –النموذج اإلجتماعي : ثالثا
  

ة األجر  - ى حماي ي المؤدي إل امن المھن ى التّض أجور وعل ى العمل الم يرتكز ھذا النموذج عل

درة ا ة بالق ة المتعلق لمعّرض للنقصان أو لإلنقطاع بسبب حصول بعض المخاطر اإلجتماعي

  .والوفاة والبطالةالتقاعد والعجز وكالمرض  على العمل

وّ  - بةيم ة من  ل بإشتراكات تحتسب بنس اليتحملّ  ,األجر مئوي ا أصحاب العمل والعّم دار ھ  وي

ين النظام  اتين الجھت ل ھ ع اإلمن قب ة ويكون موجب دف ل للحماي تراكات ھو الشرط المؤھِّ ش

 .اإلجتماعية

  .يكايطبق ھذا النموذج على النمط األلماني البسمركي المنتشر في فرنسا و بلج   
 

ى تقنتبنّ ه عل تعملة في ات المس وم  التقني ذي تق ي ال اعي المھن وذج اإلجتم ان النم أمين ى لبن ات الت ي

  :نهالخاص ولكنھا تفترق ع

  .بإلزامية الخضوع -

االت  - ؤّمن أو بإحتم بإحتساب اإلشتراكات بنسبة مئوية من األجور دون ربطھا بحجم الخطر الم

  .وقوعه

كما يظھر , أو من الخدمات اإلجتماعية, فالنظام ال يتضمن شبكة أمان تضمن حداً أدنى من الدخل

  .من واقع الفروع العاملة

                                                                                                                                     

  :السؤال ھنا

  

أميني المھني أن  ى األساس الت ائم عل اني الق اعي اللبن ام الضمان اإلجتم ھل يستطيع نظ

ه الخاصة وھو نفسه واقالمجتمع الكبرى التي تعصف بيصمد في وجه األزمة  ع في أزمت

  منذ عدة سنوات؟

  

ذا السؤال من بعض الجواب عإلى ما يشير  دوةنَ مة لھذه الفي النبذة المقدّ  نيربما كان ما ورد ن ھ

ة فعّ " موجة التظاھر" أن  اب سياسات إجتماعي ى غي اً عل رة جاءت إحتجاج ة في األشھر األخي ال

ةفوأ دمات اإلجتماعي ي يوفّ  ،ول الخ ان الت بكة األم ر إستضعافاً دون ش ات األكث رك الفئ ا ت ا م رھ

  "ھّوة عدم المساواة بين المواطنين وعّمقتالضمان اإلجتماعي 

  
  

  

  

  

  



 

  :رع تعويض نھاية الخدمةف :أوالً 
  

ام  - ١ انون العمل لع ر أي تعويض ال ١٩٤٦نقل ھذا النظام عن ق د تقاعد األجي ة الواحدة عن دفع

اعيإلى أن يُ :"من القانون المذكور ٥٤المادة  تونصّ  ى ربّ ... سّن تشريع الضمان اإلجتم  عل

مّ ...."العمل أن يدفع لألجير المصروف من الخدمة تعويض صرف  الضمان صدر تشريع  ث

ً  منه ٤٩اإلجتماعي ونّصت المادة  أ تشريع ضمان الشيخوخة،  سنّ إلى أن يُ :"بما يلي أيضا ينش

ام ..."(صندوق لتعويض نھاية الخدمة  ذ الع ة من ال يزال قانون التقاعد يناقش في اللجان النيابي

ة )٢٠٠٤ ة الخدم ويض نھاي زال تع ة  وال ي ن الخدم رف م ويض الص ن تع بس م المقت

 .ھو النافذ حالياً في قانون الضمان اإلجتماعي,ليه في قانون العملالمنصوص ع

  

  .ف بطبعهنظام تعويض نھاية الخدمة ال يحتمل التقشف ألنه متقشّ  - ٢

  :على ما يلي ٢٠١٩دلّت إحصائية تعويضات نھاية الخدمة للعام 

ن% ٥٥ - وع م فّ  مجم ذين ص لّ يت تعويضاتھم ال ذين تق ن ال م م ري ھ ن عش دمتھم ع نة خ ن س

 ١١ :متوسط التعويض الواحد وقد بلغبسبب التصفية المبّكرة  وا للحسم من مستحقاتھموخضع

  .فقط. ل.مليون ل

ل عن ب الخدمةبلوغ بسبب وبلغ متوسط التعويض الواحد للفئة التي صفّت تعويضاتھا  - ما ال يق

 .ل.مليون ل ٨٢: عشرين سنة

ةب وبلغ متوسط التعويض الواحد للفئة التي صفّت تعويضاتھا بسب - وغ السن القانوني -٦٠( :بل

 .ل.مليون ل ٦٠ ):سنة ٦٤

ن م ةوم ة المحرج ة الخدم اكل صندوق نھاي هش ن  ، أن ي دائ دفع، وھ ن ال ة ع به متوقف ات ش لجھ

ار ل صندوق ضمان المرض واألمومة بما يفوق ة . ل.ثالثة آالف وخمسمئة ملي ادلبوللدول ا يع  م

ا يوللمصارف الخاصة  .ل.ليار لالف مالبالغة أكثر من ستة آ سندات الخزينة قيمة ة  ساوي بم قيم

  .ل.اإليداعات فيھا ما يفوق أربعة آالف مليار ل
  

 ً   : فرع التعويضات العائلية :ثانيا
  

وم ا ب المرس ة بموج ات العائلي دثت التعويض م أح تراعي رق اريخ  ٢٩إلش م ١٢/٥/١٩٤٣ت ث

ّص عليھبإستعيض عن ھذه التعويضات  ة التي ن اعي ا قالتعويضات العائلي انون الضمان اإلجتم

م ,١٩٦٥إبتداًء من أول تشرين الثاني  ك بموجب المرسوم رق اريخ  ٣٢١٦وذل . ١١/١٢/١٩٦٥ت

  :تتوزع التعويضات على الشكل التالي

  عن الزوجةلبنانية ليرة  ٦٠,٠٠٠

   .عن كل ولد معال لغاية خمسة أوالدلبنانية ليرة  ٣٣,٠٠٠



 

د أجر كمجرّ ھذا التعويض إلى عائلة كاملة ينظر عن . ل.ل/٢٢٥،٠٠٠/ويكون سقف التعويضات 

ودون تصويب دون األخذ باإلعتبار قيمة األجر  إضافي مقطوع يعطى للمضمون الذي يعيل أسرة

  .نة إلى إشباع الحاجات الفعلية لألسر بحسب أوضاعھا اإلجتماعية واإلقتصاديةااإلع

ً مضمون/ ٥٠٩،٠٠٠/صل أمن  اً فيدمست/ ٢٦٧٠٠٠/بلغ عدد المستفيدين من التعويضات العائلية   ا

ام  ي الع رع ف ديمات الف و  ٢٠١٨وبلغت تق ار ل/ ٢٩٠/نح والي في. ل.ملي رة ح ون نصيب األس ك

  .ل.مليار ل/ ١٦٠/في السنة وال يزال الفرع مديناً لصندوق نھاية الخدمة بمبلغ  .ل.مليون ل
  

 ً   :فرع ضمان المرض واألمومة: ثالثا
  

ة رع ضمان المرض واألموم د المُ ,إن ف رع الوحي و الف تحدَ ھ اعي س انون الضمان اإلجتم ي ق ث ف

ه وكان معّداً له أن  ى اآلن يطبّق على الشعب اللبناني بكامل ا ھو حت ر من ثلث , بينم ال يغطي أكث

  . الشعب

ر من ثالث ٢٠٠٢الفرع تحت دين متراكم نتيجة عجز مزمن منذ العام  ھذايرزح  غ  أكث د بل ة ، وق

ةمدّ إست .ل.ار لملي آالف انون ولألصول اإلداري اً للق ة خالف ة الخدم . ھا من صندوق تعويض نھاي

ة ويالحظ  بشأن  دة سنوخدمتسديد نفق أخر لع ا تت ديمات الصحية أنھ بة التق  ات في معظم المكات

ه الخاص الرسمية للصندوق فيتحّم د بالتعرفاتنة ال تتقيّ موأن الجھات الضا ل المضمون من جيب

ن ال راً م زءاً كبي والي نفج غ ح ات يبل ات الغ% ٣٥ق ى عملي افة إل ديمات إض ي التق اد ف ش والفس

ك  والمكتومين وتعاظم عدد المؤسسات الوھمية واألجراء الوھميينالصحية  ى ذل ل عل ھو خير دلي

ه  بالرغم من أن فرع ضمان المرض واألمومة ھو دائن للدولة بأكثر من ثالثة آالف مليار ليرة فإن

ة , في حالة عجز مالي حقيقي ة ألصحاب العالق ة الطبي ات العناي وإنه سيتوقف حتماً عن تسديد نفق

راد ومؤسسات( ا إذا إستمرت الدول) أف ا يتوجب عليھ داد م ة عن س ذا ة متوقف ى ھ أو إستحال عل

تلفة من  ال إضافية من صندوق نھاية الخدمة،الفرع أن يستمر في سحب أمو ذلك أن األموال المس

  .وأصبح مھدداً بفقدان السيولة,من أمواله الجاھزة% ٢٩حوالي ھذا الصندوق بلغت نسبتھا 
  

  

  

فإلى الضمان اإلجتماعي على إنه ف, ينظر عادةً  ف"أو  ي زمن األزمات يقوم بدور المخفّ  "الملطّ

"Amortisseur   "ة و ع الصدمات اإلجتماعي ك من خال ,اإلقتصاديةلوق ي وذل ديمات الت ل التق

  .وتدعم الطلب على اإلستھالكة رتھم الشرائيوالتي تدعم قديصرفھا ألعضائه 

  : أن يقوم بھذا الدور لسببين,ليس بقدرة الضمان اإلجتماعي في لبنان

اعي - ١ بتھا ال ت,في مختلف فروعه, ألن كتلة التقديمات التي ينفقھا الضمان اإلجتم جاوز نس

  .يمن الناتج المحل% ٢,٧

 .ستيراد من الخارجألن ھيكل الميزان التجاري يوّجه معظم الطلب إلى اإل - ٢
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

اول  اعي يتن وطني للضمان اإلجتم يبقى األمر األھم وھو إنجاز إصالح جذري في الصندوق ال

   بطريقة إدارتهالنظر بالتنظيم الھيكلي للصندوق وبحاكميته و التفكير في النظام وإعادة إعادة
  

          

  

    

  عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي        

  رئيس اللجنة الفنية للصندوق سابقاً           

  

 رفـيــق سالمة              


