قانون

لكي ال نفقد األمل في العمر املديد:

نحو إقرار مشروع يضمن الشيخوخة في لبنان
في لبنان ليس لديهم أي ضمانات صحيّة وتقاعدية وفقا ً للمستشار
في وزارة املال للسيد منير راشد .ومن هنا تأتي احلاجة امللحة إلى إقرار
مشروع قانون ضمان الشيخوخة.2
يذكر أنه وبتاريخ  19كانون األول  ،2011ومبوجب قرارها رقم ،66/127
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم  15حزيران يوما ً عامليا ً للتوجيه
بشأن إساءة معاملة املسنني .كما وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
قد أعلنت بتاريخ  14كانون األول  ،1990يوم األول من تشرين األول يوما ً
الدكتور بول مرقص*
دوليا لكبار السن .ومن أهداف القرار رقم  45/106الذي أدى إلى اعتماد
رئيس مؤسسة «جوستيسيا»
استاذ محاضر في اجلامعات ومعهد احملاماة يوم عاملي للمسنني ،تعزيز اخلدمات الصحية في اجملتمعات.
من احلقوق األساسية الوثيقة في اإلنسان واملكرّسة في اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،احلق في الضمان اإلجتماعي .فقد نصت املادة
 22من اإلعالن على ما يلي« :لكلِّ شخص ،بوصفه عضوًا في اجملتمع
احلقّ في الضمان االجتماعي ،ومن حقِّه أن تُوفَّر له ،من خالل اجملهود
القومي والتعاون الدولي ،ومبا يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها ،احلقو ُق
االقتصادي ُة واالجتماعي ُة والثقافي ُة التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي
ونصت املادة  9من العهد الدولي اخلاص
شخصيته في حرِّية» .كما ّ
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على ما يلي« :تقر الدول
األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي ،مبا
في ذلك التأمينات االجتماعية».
لبنان الذي يفتخر بابنه شارل مالك ،املفكر والدبلوماسي الذي شارك
في صياغة وإعداد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في كانون األول من
العام  ،1948والذي صادق على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية عام  ،1972لم يضمن احلماية لكل شخص،
األخص أشد الفئات ضعفًا في اجملتمع :املسنّون.1
ّ
على
فيغيب في لبنان قانون يضمن الشيخوخة ،إذ أن سوء اإلدارة فيه حتول
دون ذلك .ويعود تردّي الصحة مع تقدّ م السن في الدرجة االولى إلى عدم
استطاعة مراقبة تطور الصحة دوريا ً عند املسنني ،إذ أن  %73من املسنني

 -1قانون الضمان احلالي كمقدمة لضمان
الشيخوخة
وضع قانون الضمان اإلجتماعي موضع التنفيذ باملرسوم رقم 13955
الصادر في  ،1963/9/26وقد نصت املادة  49من هذا القانون على ما
يلي« :إلى أن يسن تشريع ضمان الشيخوخة ،ينشأ صندوق تعويض
نهاية اخلدمة .»...يقتصر قانون الضمان اإلجتماعي إذا ً على تقدميات فرع
تعويض نهاية اخلدمة كمقدمة لسن ضمان الشيخوخة وبالتالي ال
يؤمن هذا القانون استمرار احلماية في حالتي الشيخوخة والعجز.3
بتاريخ  10شباط  ،2017أي بعد نحو أربعة عقود على صدور قانون
نص عليه القانون وحتديدا ً
الضمان اإلجتماعي ،متّت اإلستجابة جزئيا ً ملا ّ
خاص يحدد شروط
ّ
للمادة  12منه التي نصت على لزوم صدور قانون
تطبيق قانون الضمان على األشخاص الذين لم يخضعوا بعد ألحكامه،
إذ صدر القانون رقم  27الرامي إلى تأمني رعاية املضمونني املتقاعدين
عبر إفادتهم من تقدميات فرع ضمان املرض واألمومة.
وفقا ً لهذا القانون ،بإمكان كل مضمون متقاعد اعتبارا ً من تاريخ
 2017/2/16سبق له أن انتسب مدة  20سنة إلى صندوق ضمان املرض
واألمومة اإلستفادة من تقدميات فرع ضمان املرض واألمومة.

* مؤسس مكتب جوستيسيا للمحاماة  ،www.justiciabc.comمستشار لعدد من املصارف والحتاد املصارف العربية ،محاضر في اجلامعات وفي جمعية
املصارف ومعهد احملاماة ،رئيس اللجنة املصرفية في نقابة احملامني في بيروت.
ساهمت األستادة رمي زغيب من جوستيسيا في األبحاث اآليلة إلى هذا املقال.
 -1احلق في الضمان اإلجتماعي ،الشبكة العاملية للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية:
368836/https://www.escr-net.org/ar/resources
“ -2هل ميكننا وضع احللول ومعاجلة األوضاع املعيشية والصحية واالجتماعية للمسنني؟” ،مقابلة مع وزير الصحة السابق محمد خليفة ،املستقبل 5 ،أيلول .2007
 -3جوزيف خليفة ،مالحظات حول إفادة املتقاعدين من تقدميات املرض واالمومة ،النهار 29 ،آذار .2017
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ولتأمني رعاية املضمونني املتقاعدين ،يشترط القانون أن يكون املضمون
قد بلغ السن القانونية للتقاعد ،وقد تخلّى عن العمل املأجور أو أن
يكون قد أصيب بعجز كلّي أو دائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة
الثلثني على األقل .لم تتمّ معاجلة وضع األشخاص الذين بلغوا سن
نهاية اخلدمة وعادوا إلى العمل مبوجب هذا القانون إذا ً.
بتاريخ  24متوز  ،2017ومبوجب مذكرة إعالمية حملت الرقم  ،559وضع
مدير عام الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي د .محمد كركي دقائق
تطبيق القانون املتعلّق بإفادة املضمونني املتقاعدين من تقدميات فرع
ضمان املرض واألمومة وذلك إعتبارا ً من .4 2017/10/1
أما الفئات املشمولة بهذا النظام فهي األجراء اللبنانيون اخلاضعون
جململ فروع الضمان اإلجتماعي ،األجراء األجانب ،األشخاص اللبنانيون
الذين يعملون حلساب الدولة أو أيّة إدارة أو مؤسسة عامة ،أو مصلحة
مستقلّة واألجراء اللبنانيون الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية.
كرّست هذه اخلطوة تعددية الصناديق الضامنة ولم تشمل إال عددا ً إدارة الضمان على املشروع الذي يلزم االنتساب لكل اللبنانيني الراغبني
ضئيالً من األجراء املتقاعدين مما يؤدي إلى استبعاد شمولية التغطية بالدخول إلى سوق العمل بعد صدور القانون ،ولكل من يعمل ولم
يتخط عمره الـ  46سنة على أن تخيّر الفئة التي تتراوح أعمارها ما بني
ّ
الصحية.
 46و 60عاما ً بني أن تبقى مستفيدة من صندوق تعوض نهاية اخلدمة أو
 -2مشروع قانون ضمان الشيخوخة يرقد بـ «سالم» ان تلتزم بهذا النظام .فاقترح الفريق اإلداري لصندوق الضمان أن يكون
نظام التقاعد اختياريا ً ملن تخطوا الـ  55على أن يكون الزاميا ً ملن هم
بتاريخ  5آب  ،2004أق ّر مجلس الوزراء مشروع قانون للتقاعد واحلماية دون الـ 55من العمر .5
***
اإلجتماعية ليحل مكان نظام تعويض نهاية اخلدمة القائم.
ومنذ العام  ،2008يرقد مشروع قانون «التقاعد واحلماية االجتماعية» يُعتبر الرئيس شارل ديغول أب الضمان اإلجتماعي في فرنسا إذ أ ّن
في أدراج مجلس النواب ،وحتديدا ً أمام اللجنة الفرعية التي انبثقت من قضيته األساسية كانت حماية املواطن أثناء عمله وعندما يشيخ.
أم ّا في لبنان ،فتغيب السياسة اإلجتماعية الشاملة للمواطنني في
اللجان املشتركة للتعمق بدراسة املشروع.
من إيجابيات هذا املشروع أنه يشمل جميع املعنيني مبا معناه أن األجير ،ظل عدم وجود أب صالح يرعى موضوع ضمان الشيخوخة كركن من
صاحب العمل ،حتى اللبناني املقيم خارج لبنان ،بإمكانهم اإلستفادة أركان التعاقد اإلجتماعي.
منه ،هذا وميكن الي منتسب في نقابة أو برنامج يؤمن معاشا ً تقاعديا ً التعجيل في إقرار القانون يضمن لنا العيش بكرامة ،فليتم إجراء
تسوية بني الفرقاء كي يبصر مشروع قانون ضمان الشيخوخة النور
أن يستفيد من هذا القانون.
وقع اخلالف األساسي على مدى وجوب أن يكون نظام الشيخوخة في القريب العاجل.
خاضعا ً لرعاية صندوق الضمان اإلجتماعي ،إذ أص ـرّت الهيئات على أمل أن نقتضي باألوروبيني الذين قرروا توحيد بلدانهم الـ 22عبر
اإلقتصادية على عدم إيالء مسؤوولية نظام الشيخوخة إلدارة صندوق حتديد مفهوم املواطنية ،رغم تعدّ د ثقافاتهم واختالف لغاتهم ورغم
الضمان اإلجتماعي حتت حجة أن هذا األخير لم يفلح في حسن إدارة احلروب التي قامت في ما بينهم .فوفقا ً لألوروبيني تشمل املواطنية
ثالثة حقوق يجب أن تتوافر جميعها « ،»Droits cumulatifsوإال اعتبر
شؤونه فاعترضت على املرجعية.
أما الفريق اإلداري لصندوق الضمان اإلجتماعي وبارتكازه على املادة  12املواطن مهمشا ً :وهي احلق الدميوقراطي ،احلق اإلجتماعي املدني من
من قانون الضمان اإلجتماعي اعتبر أنّه يجب على نظام الشيخوخة ،سفر وجتارة وأخيرا ً احلق في التضامن في نظام اجتماعي الزامي.6
وعلى غرار فرع األمومة ونهاية اخلدمة ،أن يكون حتت رعاية وإشراف إ ّن احلق في التضامن في نظام إجتماعي الزامي ال يتحقق إال عبر حتييد
السياسة عن القطاع الصحي وتوحيد ظروف اخلدمة الصحية لكل
صندوق الضمان اإلجتماعي.
أما اخلالف الثاني فسببه العمر احملدد لالستفادة من القانون ،فاعترضت املواطنني وتأمني املساواة والعدالة الصحية فيما بينهم .7
-4
 -5ايفا ابي حيدر“ ،إعادة حتريك قانون ضمان الشيخوخة :شهران إلجناز التوافق” ،مقابلة مع النائب عاطف مجدالني ،اجلمهورية 15 ،أيلول .2017
 -6أنطوان واكيم ،ندوة حول “حركة التجدد الدميوقراطي ترشيد السياسات العامة في لبنان” ١١،آب http://www.tajaddod.org/pdf/book_secu.pdf :٢٠٠٤
 -7حسني حمية ،القطاع الصحي بني الواقع املأزوم واإلصالح املستحيل ،مقابلة مع د .اسماعيل سكرية 12 ،شباط http://alafkar.net :2016
https://www.cnss.gov.lb/index.php/latest-news/672-news-2017-13
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