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 سكوا( المحترمينجتماعية )اإلالسادة في المجنة اإل جانب

 

 ،ي لبنان السيدة لميا يمينـــرة العمل فـــي وزيـسم معالبإ

 .المشاركين في هذا المقاء المهمو نتوجه بالشكر الى المنظمين 

 

  Covid 19يرة ولقد زادت جائحة إننا في لبنان نعاني من وضع إقتصادي صعب في السنوات األخ
 من صعوبة ىذا الواقع.

اء لوظائفيم وبالتالي جر في لبنان وخسارة آالف األ تاألمر الذي أدى الى إقفال العديد من المنشآ
 جتماعية وارتفاع معدالت البطالة في لبنان.لمحماية اإل

تخاذ إجراءات من شأنيا مساعدة ن الحكومة المبوا   نانية تسعى جاىدة لمواجية ىذه األزمة وا 
 . ومن ىذه اإلجراءات:جراءعمى اإلستمرار في مزاولة نشاطيا وتأمين ديمومة عقود األالمؤسسات 

 جال معقولة.ان قروض لممؤسسات من دون فوائد بآتقديم مصرف لبن -

ل ل شيرية  044,444مة ت في مساىمة مالية بقيجتماعية تجم  مجمس الوزراء تدابير إ قر  أ -
 والعائالت المحتاجة.شخاص الذين خسروا وظائفيم لمساعدة األ

عي لمساعدة المنشآت جتمامستوى الصندوق الوطني لمضمان اإل جراءات عمىإتخاذ إ كذلك تم   -
شتراكات المترتبة عمييا وتمديد مفعول براءة ت في تمديد ميل تسديدات اإلتجم   لتخطي ىذه المرحمة،

راد ال سيما ستيبعمميات اإلمة الصادرة عن الصندوق لتسييل مسألة تمكين المنشآت من القيام الذ
 شتراكات.إلدوات الطبية الضرورية وتمديد ميل تسديد الممواد الغذائية واأل
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ور وخالل فترات جياز الطبي لجية األماية لمعاممين في الجإصدار قرارات تتعمق بتأمين الح كذلك تم  
 ا.كورون جائحة لمحاربة ماميةالحجر الصحي عمى إعتبار أنيم في المواجية األ

في األفران  لمعاممين وتم  إصدار تعاميم تتعمق بإرشادات خاصة بالصحة والسالمة المينية -
 والمخابز والشركات العاممة في مجال التنظيفات والشركات العاممة في مجال التعقيم. 

زمة كورونا عمى أكام خاصة لمواجية تأثير لتعميق العمل عمى إعداد مشروع قانون يتضمن أح -
 جتماعي.أحكام قانوني العمل والضمان اإليذ تنف

 وتمديد ميل كافة المعامالت. انونيةتقديم مشروع قانون الميل العقدية والقضائية والق كذلك تم   -

ال األجانب والعامالت في الخدمة المنزلية ال سيما في ظل األزمة الناجمة عن متابعة قضايا العم -
 وندرة الدوالر والضائقة المالية التي يعاني منيا أصحاب العمل.إقفال المطار وعدم إمكانية مغادرتيم 

قانون معجل مكرر يرمي إلى تمديد مدة إستفادة المضمون من فرع المرضى ووزارة الصحة العامة  -
 التي تمي إنتفاء الشروط الضرورية إلنتسابو لضمان المرضى في بعض الحاالت.

الشروط الضرورية إلنتسابو لضمان المرضى نتيجة األوضاع أما المضمون الذي لم تعد تتوفر فيو 
فيستمر  9472تشرين أول من العام  71اإلقتصادية التي وقعت بيا المؤسسات والشركات بعد تاريخ 

حقو باإلستفادة عن األمراض التي تظير خالل مدة السنة التي تمي تاريخ إنتفاء الشروط المذكورة 
ستفادة من تقديمات األمومة إذا كان الموعد المفترض لموالدة يقع أعاله وكذلك يحق لممضمونة اإل

خالل الستة أشير التي تمي نياية خضوعيا لمضمان أو إلى حين إستفادة المضمون المعني لمشروط 
 ما إستعادة المضمونة ىذه الشروط.الضرورية إلنتسابو لضمان المرضى ك

التي يؤمنيا الصندوق الوطني لمضمان  تتحمل الحزينة العامة نصف تكمفة التغطية الصحية
اإلجتماعي والممتدة بين الثالثة أشير والسنة بالنسبة لحالت المرضى والتكمفة الناتجة عن تقديمات 

 األمومة الممتدة بين الثالثة أشير والستة أشير.



3 
 

تغطية بالتكمفة الناتجة عن التسدد وزارة المالية ما يتوجب عمى الخزينة العامة من خالل لوائح 
 الصحية وتقديمات األمومة يرفعيا الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي إلى الوزارة المذكورة فصميًا.

سسات الدولية الفاعمة وال سيما وأن كافة المؤ من ن التحديات كبيرة والمواجية تتطمب دعم ال شك أ
تمكين بمدنا في جتماعية و لة اإلجئين وذلك بيدف تحقيق العداعداد ىائمة من النازحين والاللبنان يستضيف أ

إعادة النظر بالسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية القائمة  يضاً النيوض من ىذه األزمات الخانقة وىذا يتطمب أ
طالق حوار إجتماعي بين الحكومة  في بمدنا، ودعم قطاعي الصناعي والزراعي. والتركيز عمى أىمية وا 

المؤسسات واألجراء من مواجية ىذه األزمات والنيوض باألقتصاد ن جراء وتمكوأصحاب العمل وممثمي األ
 رية ال سيما لدى الشباب المبناني.زمة البطالة المستشوالحد من أ

 

 ةبانإل اب لمعلا ةر از و  ماع ريدم                                                          

 هللاطع نيلر ام                                                                 


