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عىل الرغم من أن الدستور اللبناين ال يتضمن أي نص رصيح حول املساواة بني الرجل واملرأة كام تفعل معظم 

الدساتري األخرى،  إمنا هو يعرتف باملساواة بني املواطنني أمام القانون. فقد كّرست كل من الفقرة ج من مقدمة 

الدستور واملادة السابعة من الدستور هذا املبدأ، حيث »أن كل اللبنانيني سواء لدى القانون يتمتعون بالحقوق 

املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«.  إال أن هذا املبدأ املنصوص عليه 

يف القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 1996/7/24 الذي أجاز انضامم لبنان إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة، شهد العديد من االنتهاكات يف ما يخّص املساواة بني الرجل واملرأة.  ففي السنوات األخرية، 

االجتامعي،  الضامن  ومنها  الحقول  مختلف  املبادئ يف  بتكريس هذه  املطالبة  املدين  املجتمع  تضاعفت جهود 
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خصوصاً عىل إثر إصدار إدارة صندوق الضامن، بتاريخ2002/10/24 ؛ املذكرة رقم 308 التي أوقفت معامالت 

التعويضات العائلية والتقدميات الصحية ألوالد املضمونات. فللتمييز ضد املرأة وجوه عديدة يف قانون الضامن 

الطبابة  نظام  إىل  إضافًة  التقاعد والرصف،  العائيل وبنظام  بالتعويض  املتعلقة  األحكام  يف  االجتامعي، خصوصاً 

واالستشفاء.

كذلك، نرشت العديد من الدراسات التي كانت رافداً أساسياً لهذا الدليل )مذكورة يف خامتة هذا الكتاب( ملؤلّفني 

يبّسط يف ضوئها  الدليل  هذا  جاء  التي  وإلهاماتهم  والتقدير إلسهاماتهم  الشكر  يستحقون  ومناضلني  وباحثني 

حقوق املرأة العاملة يف الضامن االجتامعي.
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لمحة تاريخية
عن الضمان االجتماعي

أوالً



يُعترب صدور هذا املرسوم املحطة األبرز يف الترشيع االجتامعي اللبناين الحديث، بحيث اعتمد:

- نظام الخضوع اإللزامي ألحكامه

- نظام تعويض نهاية الخدمة ووعد بضامن الشيخوخة بدالً من نظام تعويض الرصف

- نظام التعويضات العائلية

وبعد مرور نحو 50 عاماً عىل بدء تنفيذ هذا املرسوم:

- مل ينفذ فرع طوارئ العمل واألمراض املهنية

- مل ينفذ من ضامن املرض واألمومة إال جزئياً

- مل يتم تحويل نظام تعويض نهاية الخدمة إىل نظام ضامن الشيخوخة

العمل  طوارئ  كانت   ،1963/9/26 تاريخ   13955 رقم  املرسوم  عرب  لبنان  يف  اإلجتامعي  الضامن  بقانون  العمل  قبل 

واألمراض املهنية مغطاة ضمن رشوط خاصة، من أصحاب العمل، والتعويضات العائلية وتعويض الرصف من الخدمة 

يسأل عنها صاحب العمل وحده، وتأمني العناية الطبية عىل عاتق اإلسعاف العام.
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لمحة تاريخية عن التعديالت
في الضمان االجتماعي

وعن تغطية المرأة فيه

ثانياً
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ل قانون الضامن االجتامعي الصادر عرب املرسوم رقم 13955يف 1963/9/26، خمسة وثالثني مرة منذ العام 1967 عرب  ُعدِّ

املرستتوم االشتتراعي رقم 26 تاريخ 1967/08/05 حتى اليوم، لكننا سنذكر فقط مضمون التعديالت التي تناولت تغطية 

املرأة، وهي التالية:

1. املرستتوم رقم 2653 تاريخ 1972/01/13 الذي ألغى نص الفقرة 4  من املادة 18  مبوجب املادة 3 وابدل 
بالنتتص التايل: »يحدد نظام الصندوق الداخيل عدد ونوع الفحوص الستتابقة والالحقتتة للوالدة التي يجب ان 

تخضع لها املرأة املستفيدة من الضامن وكذلك الرشوط التي يجب أن تتم مبوجبها هذه الفحوص«.

2. القانون رقم 87/2 تاريخ 1987/01/06 الذي وّحد نهاية ستتن الخدمة للرجال والنساء، ملغياً »التمييز بني 
النساء والرجال املضمونني، لجهة السن القانونية التي ينتهي فيها الخضوع لنظام نهاية الخدمة«.

3. القانون رقم 220 تاريخ 2000/05/29، حيث اضيفت الفقرة )ه( اىل نص املادة 14  مبوجب املادة81 منه، 
ثتتم ألغيت احكامها مبوجب الفقرة2  من املادة الوحيدة متتن القانون رقم483  تاريخ 2002/12/12، واعتربت 

التقدميات التي استتتفادت منها املضمونة عن أوالدها، مبوجب التفستتر املعطى من الصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي ألحكام الفقرة )ه(، حقا مكتسباً لها وألوالدها ال يجوز طلب اسردادها.

4. القانتتون رقتتم 312 تاريتتخ 2001/04/06 الذي عدل نص املادة16  مبوجب املرستتوم رقتتم2653  تاريخ 
1972/1/13، ومبوجب املادة األوىل من القانون رقم312  تاريخ2001/4/6  واصبح عىل الوجه التايل يف الفقرتني 

2 و4:

• الفقرة 2: »عالوة عىل ما تقدم، من أجل استفادة املضمونة من تعويض األمومة يجب أن تكون منتسبة 
للضامن منذ عرشة أشهر عىل األقل قبل املوعد املفرض للوالدة«.

• الفق��رة 4: »ان املضمتتون الذي مل تعتتد تتوافر فيه الرشوط الرضورية النتستتابه لضامن املرض يحق له 
االستتتفادة من تقدميات املرض ليس فقط عن االمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضامن، 

بل ايضا عن االمراض التي تظهر خالل مدة الثالثة اشهر التي تيل التاريخ املذكور، وكذلك يحق للمضمونة 

االستتتفادة من تقدميات األمومتتة اذا كان املوعد املفرض للوالدة يقع خالل الثالثة أشتتهر التي تيل نهاية 

خضوعها للضامن«.

5. القانتتون رقتتم 483 تاريخ 2002/12/12 الذي أضتتاف اىل الفقرة االوىل من املتتادة 14 أنه »يفهم بكلمة 
»املضمون« الواردة يف هذه املادة املضمون واملضمونة عىل السواء دون أي متييز«.
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 حقوق المرأة العاملة
في الضمان االجتماعي

ثالثاً
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تقدميات الضامن 
االجتامعي

1. تقدميات ضامن املرض واألمومة، 
الذي يؤمن التقدميات الصحية، وهي:

       • تقدميات العناية الطبية)1( 

       • تعويضات نفقات الدفن

2. التقدميتتات العائلية والتعليمية، 
التتذي يؤمن التعويضتتات التي تدفع 

شهرياً

3. تعويتتض نهايتتة الخدمتتة، الذي 
يتتتوىل حامية األجتتراء املضمونني من 

املخاطر التي ترتب عىل إنهاء الخدمة

11
1 - أي معاينات، استشفاء، دواء، مخترب أشعة وأمومة
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1. الحق يف تقدميات ضامن املرض واألمومة

ما هي تقدميات العناية الطبية املقدمة للمرأة يف حالة املرض؟  .1.1
• عناية الطبابة العامة الوقائية والعالجية مبا فيها الزيارات الرضورية للمنازل

• عناية األطباء األخصائيني، لكل مرض غر ناتج عن طارئ عمل

• فحوص مخربية وتحاليل وتصوير أشعة

• أدوية ومستحرضات صيدالنية

• استشفاء )منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية(

1.2. ما هي رشوط استحقاق هذه التقدميات؟
• أن تكون املضمونة قد عملت ثالثة أشهر كاملة من بدء مفعول التسجيل يف الصندوق؛ إضافًة إىل رشط التثبت 

الطبي من مرضها خالل األشهر الستة السابقة لتقديم طلب اإلستفادة.

• أما يف ما يتعلق باستفادة املضمونة من تقدميات الضامن اإلجتامعي الصحية عن أوالدها الذين يعملون بدوام 

جزيئ، فهي تستفيد عن أوالدها الذكور واإلناث العاملني بدوام جزيئ وبدخل أقل من الحد األدىن الرسمي لألجور 

حتى بلوغهم سن الثامنة عرشة مكتملة. إذا كان األوالد الذكور واإلناث قد أمتّوا سن الثامنة عرشة ومل يبلغوا سن 

الخامسة والعرشين يشرط إلستفادتهم أن يكرّسوا كامل وقتهم لدروسهم إضافة إىل عملهم الجزيئ املشار إليه.

كيف تس��تفيد الطالبة الجامعية من تقدميات املرض واألمومة من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عن  .1.3 
أوالدها؟  

• تستتتفيد الطالبة اللبنانيتتة الجامعية املضمونة من تقدميتتات العناية الطبية يف حالتتتي املرض واألمومة عن 

أوالدها، باملستتاواة مع الطالب املضمون، وضمن الرشوط نفستتها، ومنها رشط ستتكن األوالد معها ومشاركتها 

األساسية يف االنفاق عليهم.

• تُعلَّق استتتفادة الطالبة الجامعية عن أوالدها عىل تحقق مكتب التبعية  من توافر الرشوط األساستتية التالية 

ُمجتمعًة:
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1- عدم توافر رشوط االستفادة من التقدميات املذكورة أعاله لدى الزوج الوالد.

مها الدوري لإلمتحانات. 2- جدية تسجيل الطالبة الجامعية، عن طريق ُمتابعتها الفعلية للُمحارضات وتقدُّ

 3- إثبات سكن األوالد معها تحت سقف واحد ومساهمتها، نتيجة دخٍل دوري تحصل عليه من عمٍل تقوم به، 

    بصورة أساسية يف االنفاق عليهم.

1.4. ما هي رشوط استحقاق تقدميات األمومة؟
• أن تكون املضمونة قد عملت ثالثة أشهر كاملة خالل األشهر الستة السابقة لتاريخ الوالدة.

• أن يكون املوعد املفرض للوالدة يقع خالل األشهر الثالثة التالية لنهاية خضوعها للضامن.

1.5. ما هي تقدميات العناية الطبية يف حالة األمومة؟
• الفحوص والعناية السابقة للوالدة والعناية اثناء الوالدة وبعدها التي يقدمها

   طبيب أو قابلة قانونية مقبولة.

• األدوية واملستحرضات الصيدلية الرضورية.
• االستشفاء.)2(

ما هي مساهمة الصندوق يف تقدميات العناية الطبية واألمومة؟  .1.6
%80%90%95%100%100

األعامل  نفقتتات  قيمة  من 
الطبية خارج املستشفى

من قيمة نفقات االستشفاء
من كلفة األدوية الرسطانية 

داخل وخارج املستشفى

من كلفة غسيل الكىل داخل 
املستشتتفى وكلفة غستتيل 

الدم من الكوليسترول

كلفتتة  متتن 
الوالدة

ما هو تعويض نفقات الدفن التي تستفيد منه املضمونة؟  .1.7
د قيمة تعويض الدفن بت150% من الحد األدىن الرسمي لألجور املعمول به، ويدفع إىل كل من: تُحدَّ

• املضمونة نفسها يف حال وفاة أحد افراد عائلتها.)3( 

• أفراد عائلة املضمونة املذكورين آنفاً، يف حال وفاة املضمونة.

13
2 - أي املنامة والغذاء واملعالجة الطبية والعمليات الجراحية

3 - أي أي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعىل نفقتها، وهم: الوالد والوالدة البالغان الستني عاما مكتملة عىل األقل أو من يكون 

منهام غر قادر عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية، وزوجها البالغ الستني عاماً مكتملة عىل األقل أو الذي يكون غر 

قادر عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية

حقوق المرأة العاملة في الضمان االجتماعي



2 . الحق يف التقدميات العائلية)4(

2.1. عن أية جهة مُتَنح التقدميات العائلية لألجراء املضمونني؟
- الزوجة الرشعية التي تقيم يف البيت وال تزاول عمالً مأجوراً.

- األوالد الرشعيون أو املتبنون الذين:

• مل يبلغوا الثامنة عمر من العمر.

• بلغوا الثامنة عرش من العمر ويتابعون دراستهم بناء عىل إفادة مدرسية أو جامعية وذلك حتى سن الخامسة 

والعرشين مكتملة.

• عن كل ولد معاق ذي عاهة دون تحديد الستتن إذا كان ال يحمل بطاقة معوق شتتخصية وكان يستتتفيد من 

تعويض البطالة من وزارة الشؤون االجتامعية.

• عن كل فتاة عازبة وغر عاملة لغاية اكتامل الخامسة والعرشين من عمرها.

أما يف ما يتعلق باستفادة املضمونة من تقدميات الضامن اإلجتامعي العائلية عن أوالدها الذين يعملون بدوام 

جزيئ، فهي تستتتفيد عن أوالدها الذكور العاملني بدوام جزيئ وبدخل أقل من الحد األدىن الرسمي لألجور حتى 

بلوغهم ستتن الثامنة عرشة مكتملة ولإلناث حتى بلوغهن ستتن الخامسة والعرشين. إذا كان األوالد الذكور قد 

أمتّوا سن الثامنة عرشة ومل يبلغوا سن الخامسة والعرشين يُشرط إلستفادتهم أن يكرّسوا كامل وقتهم لدروسهم 

إضافة إىل عملهم الجزيئ املشار إليه.

 2.2. ه��ل تس��تفيد الطالب��ة الجامعي��ة م��ن التقدمي��ات العائلي��ة م��ن الصن��دوق الوطني للض��امن االجتامعي
عن أوالدها؟

تستفيد الطالبة اللبنانية الجامعية املضمونة من التقدميات العائلية عن أوالدها، باملساواة مع الطالب املضمون، 

وذلتتك بذات الرشوط املذكورة آنفاً يف حالة استتتفادتها من تقدميات العنايتتة الطبية يف حالتي املرض واألمومة 

عن أوالدها.

14
4 - أي مكان وجود البطاقة الصحية



2.3. كيف تستفيد املضمونة من تقدميات الضامن االجتامعي عن أوالدها؟
ميكن استفادة املضمونة عن أوالدها من تقدميات الضامن االجتامعي بعد تحقيق يُجريه مكتب التبعية للتأكد 

من توافر الرشوط األساسية التالية ُمجتمعًة:

• عدم توافر حق االستفادة من التقدميات املذكورة أعاله لدى الزوج والد األوالد املُراد االستفادة عنهم.

• إثبات سكن األوالد معها تحت سقف واحد، ومساهمتها بصورة أساسية يف االنفاق عليهم.

2.4. ما هو مقدار هذه التقدميات؟
• 60 ألف ل.ل. عن الزوجة؛

• 33 ألف ل.ل. عن كل ولد ولغاية خمسة أوالد.

3. الحق بتعويض نهاية الخدمة 

3.1. ما هي رشوط حصول املضمونة عىل تعويض نهاية الخدمة؟

أن يكون مجموع سنني عملها عرشين سنة عىل األقل لدى صاحب عمل واحد أو أكرث1

2
أن تكتتون مصابة بعجز مبعدل 50% عىل األقل مينعها متتن القيام بعملها او بعمل مامثل، عىل أن تتثبت من هذا العجز 

اللجنة الطبية التابعة للصندوق

أن تكون قد تزوجت وتركت عملها خالل االثني عرش شهراً التي تيل تاريخ زواجها3

15
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أن تكون قد بلغت الخامسة والخمسني من عمرها4

5
يف حال وفاتها، يستحق التعويض ألصحاب الحق التايل ذكرهم:

• والد ووالدة املضمونة وإخوتها القارصين إذا كانوا عىل عاتقها عند وفاتها

 • زوج املضمونة البالغ ستني عاماً مكتملة عىل األقل أو الذي يكون غر قادر عىل تأمني معيشته بسبب عاهة
   جسدية أو عقلية

 • أوالد املضمونة الرشعيون واملتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عرشة مكتملة، أو إذا كانوا غر قادرين
    عىل تأمني معيشتتتهم بستتبب تكريس كامل وقتهم لدروسهم فيستتتفيدون من الضامن حتى سن الخامسة

   والعرشين مكتملة.

3.2. ما هو مقدار التعويض التي تحصل عليه املضمونة؟

• يعادل أجر الشهر األخر عن كل سنة خدمة.

تعويض نهاية الخدمة = مجموع سنوات الخدمة × األجر الشهري االخري

 • نصف شتتهر إضايف عن كل ستتنة خدمة الحقة للعرشين سنة األوىل رشط أن تكون املضمونة بلغت الخامسة

  والخمسني ومل يسبق أن متت تصفية تعويضها.

• يف حالة العجز الكامل، يدفع التعويض عن مدة الخدمة عىل أال يكون أقل من أجر عرشين شهراً.

• يف حالة وفاة املضمونة، يدفع التعويض إىل أصحاب الحق عىل أال يقل عن راتب ستة أشهر.

• التعويض املخفض عند ترك العمل نهائياً:
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85% من التعويض75% من التعويض65% من التعويض50% من التعويض

مقابل اشراك 5 سنوات عىل 
األكرث

مقابل اشراك 5 سنوات إىل 10 
سنوات عىل األكرث

مقابل اشراك 10 سنوات إىل 15 
سنة عىل األكرث

مقابل اشراك 15 سنة إىل 20 سنة



 واجبات المرأة العاملة
تجاه صندوق الضمان االجتماعي

رابعاً
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4.1. ما هي املستندات املطلوبة الستفادة املضمونة من تقدميات ضامن املرض؟

• استامرة طبية
• وصفة طبية

 • إفادة عمل تثبت أن املضمونة قد عملت ثالثة أشتتهر، أو اثني عرش أستتبوعاً، أو خمسة وسبعني يوماً، وذلك خالل الستة أشهر التي
   تسبق تاريخ التثبت الطبي للمرض أو تاريخ الوفاة.

• دفر أمومة )بالنسبة للمضمونة الحامل( موقع من الطبيب املعالج.

لرشاء األدوية

الوصفة الطبية من ضمن الئحة األدوية املعتمدة من صندوق الضامن االجتامعي موقعة من الصيديل مع ذكر املبالغ املدفوعة ومرفقة 
بإيصال

إلجراء الفحوص املخربية والشعاعية

لوصفة الطبية موقعة من املخترب أو مركز األشعة مع ذكر املبالغ املدفوعة ومرفقة بإيصال

تنظيم املوافقة املسبقة لألعامل الطبية التي تتطلب ذلك

ففتتي حاالت االستشتتفاء، يجب عتتىل املضمونة الحصول عىل املوافقة املستتبقة من الصندوق ما عدا الحاالت املستتتعجلة املربرة من 
الطبيب املعالج والتي تقرها املراقبة الطبية. وللحصول عىل املوافقة املستتبقة، عىل املضمونة أن تتقدم يطلب موافقة عىل استشتتفاء 
موقعة من الطبيب املعالج مع تحديد الحالة التي تستدعي االستشفاء، إضافًة إىل نوع العمل الطبي املنوي إجراؤه. أما يف حالة دخول 
املضمونة إىل املستشتتفى بصورة مستتتعجلة، فعليها أن تحصل عىل موافقة الحقة عىل االستشتتفاء خالل 24 ساعة من الدخول، وذلك 
عرب تقديم طلب لهذه الغاية إىل املكتب الذي تتبع له، موقعاً من الطبيب املعالج ومؤرشاً عليه من الطبيب املراقب واملراقب اإلداري 

يف املستشفى.
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يف حالة عمل األوالد دوام جزيئ

إفادة عن دخل األوالد ودوام عملهم صادرة عن صاحب العمل، تقدم ستتنويّاً إىل مكتب التبعية، الذي يُحيل بدوره اإلفادات املذكورة 
إىل مديريتتة التفتيتتش واملراقبتتة إلجراء رقابة محصورة للتثبُّت متتن أّن األوالد يقومون بعمٍل جزيٍئ وأنَّ دخلهتتم يقّل عن الحد األدىن 

الرسمي لألجور، وإبالغ املكتب املعني بالنتائج ليُصار إىل تدوينها عىل بطاقة التقدميات الصحية.

4.2. ما هي املستندات املطلوبة الستفادة املضمونة من تعويض نفقات الدفن؟

• طلتتب تصفيتتة تعويتتض نفقتتات دفتتن )متوافتتر يف مكاتب 

الصندوق(.

• وثيقة وفاة صادرة عن دائرة األحوال الشخصية.

• حكم وصاية لألوالد القارصين.

• إفتتادة عمل تثبت أن املضمونة قد عملت مدة ثالثة أشتتهر 

خالل األشهر الستة السابقة لتاريخ الوفاة.

• تفويتتض ملقدم الطلب يخولتته قبض التعويض يف حال تعدد 

املستفيدين.

4.3. ما هي املستندات املطلوبة الستفادة املضمونة من التقدميات العائلية؟

• بيان قيد عائيل.

• طلب تقدميات يحدد عدد األوالد الذين يحق لهم االستفادة من التقدميات ووضعهم املدين.

• ترصيح خطي بأن الزوجة تعيش يف البيت وال تزاول عمالً مأجوراً.

• صورة عن هوية والد الزوجة إذا كان عمرها أقل من خمسة وعرشين عاماً.

• شهادة من لجنة الصندوق الطبية تحدد ماهية العاهة لألوالد املصابني بعاهات.
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• يف حالة عمل األوالد دوام جزيئ: إفادة عن دخل األوالد ودوام عملهم صادرة عن صاحب العمل، تقدم سنويّاً 

إىل مكتتتب التبعية، الذي يُحيل بدوره اإلفادات املذكورة إىل مديريتتة التفتيش واملراقبة إلجراء رقابة محصورة 

للتثبُّتتت متتن أّن األوالد يقومون بعمٍل جزيٍئ وأنَّ دخلهم يقّل عن الحد األدىن الرستتمي لألجور، وإبالغ املكتب 

املعني بالنتائج ليُصار إىل تدوينها عىل بطاقة التقدميات العائلية.

4.4. ما هي املستندات املطلوبة الستفادة املضمونة عن أوالدها؟

عىل املضمونة أن تقّدم إىل مكتب التبعية املستتتندات التالية، قبل أن يتثبت الصندوق من خالل ستتجالته من 

كون الزوج غر مسجل:

• طلب استفادتها عن أوالدها؛

• بيان قيد عائيل.

• ترصيح منها بأنها تقيم مع أوالدها تحت سقف واحد وتساهم يف اإلنفاق عليهم.

4.5. ما هي املستندات املطلوبة الستفادة املضمونة عن زوجها؟

عىل املضمونة أن تقدم إىل مكتب التبعية املستندات التالية:

• طلب اإلستفادة.

• إخراج قيد عائيل.

• ترصيح منها بأن زوجها يقيم معها تحت سقف واحد وعىل نفقتها، وبأنه ال يستفيد من تقدميات فرع املرض 

واألمومة أو من تقدميات مامثلة لتقدميات الصندوق من أي نظام تأميني رستتمي )تعاونية موظفي الدولة أو 

سواها(.

• تقريتتر طبّتتي أو بطاقة معوق يثبتان إصابة الزوج بعاهة جستتدية أو عقلية عىل أن تتثبت اللجنة الطبية يف 

الصندوق من أن إصابته متنعه من تأمني معيشته.

ما هي االشرتاكات املتوجبة عىل املضمونة األجرية؟  .4.6

تدفع املضمونة األجرة 2% من أجرها لغاية حد أقىص قيمته 1,500,000 ل.ل. لفرع ضامن املرض واألمومة.
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أما اشراكات باقي الفروع التي يدفعها صاحب العمل فهي:

• 8,5% من كامل األجر دون حد أقىص لفرع تعويض نهاية الخدمة.

• 6% من كامل األجر لغاية حد أقىص قيمته 1,500,000 ل.ل. لفرع التقدميات العائلية.

• 7% من كامل األجر لغاية حد أقىص قيمته 1,500,000 ل.ل. لفرع ضامن املرض واألمومة.
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 التمييز ضد المرأة العاملة
في الضمان االجتماعي

خامساً
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ع��ىل الرغ��م م��ن أن��ه، ومن��ذ تاري��خ 

2002/12/14، حيث تّم العمل بالقانون 

رق��م 2002/483 الذي نصَّ عىل ما ييل:«  

يُفهم بكلمة املضمون الواردة يف املادة 14 

من قان��ون الضامن، املضمون واملضمونة 

عىل الس��واء دون أي متيي��ز«. وحيث أن 

هذا الن��ص أىت إعالناً وتكريس��اً إلجتهاد 

ُمستقر يف مبدأ املساواة بني الجنسني.
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ما زال يعرتي قانون الضامن اإلجتامعي اللبناين بعض وجوه التمييز ضد النساء يف املواد التالية:

5.1. التمييز يف تحديد األشخاص املضمونني )املادة 14 من قانون الضامن(

تنص املادة 14 من قانون الضامن االجتامعي عىل التايل:
»يشتتمل الضامن االشخاص املضمونني وافراد عائالتهم. يفهم بكلمة »املضمون« الواردة يف هذه املادة املضمون واملضمونة عىل السواء 

دون أي متييز.
• يعترب من افراد عائلة املضمون االشخاص املذكورون يف ما ييل الذين يعيشون تحت سقف واحد وعىل نفقته: 

1- الوالد والوالدة البالغان الستني عاما مكتملة عىل االقل او الذي يكون غر قادر عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
2- زوجة املضمون الرشعية )ويف حال تعددهن األوىل(.

3- زوج املضمونة البالغ الستني عاما مكتملة عىل االقل أو الذي يكون غر قادر عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
4- اوالد)1( املضمتتون الرشعيتتون واملتبنون وذلك حتى بلوغهم ستتن الثامنة عرشة مكتملتتة، واذا كان االوالد غر قادرين عىل تأمني 

معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضامن حتى سن الخامسة والعرشين مكتملة«.

•  خالصة القول، يستفيد من تقدميات املرض واألمومة كل من:

- الوالد والوالدة.

- زوجة املضمون.

- زوج املضمونة.

- األوالد.

• يف ما يخص رشوط إفادة زوجة املضمون، فيجب:

- أن تكون رشعية.

- أن تكون األوىل )عند تعددهن(، وينتقل الحق إىل الزوجة التالية يف حاالت انحالل عقد الزواج.

- أن يرصح املضمون بأنها ال تقوم بأي عمل مأجور.

• أما يف ما يخص زوج املضمونة، فيجب:

- أن يثبت ببيان قيد صادر عن دائرة األحوال الشخصية أنه بلغ ستني عاماً مكتملة.
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- أو أن تتثبتتت »املراقبة الطبية« يف الصنتتدوق الوطني للضامن االجتامعي بناء عىل تقرير الطبيب املعالج أنه 

غر قادر عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

• أوالد املضمونة الرشعيني واملتبنني، ال يس��تفيدون إال إذا كان الزوج »الوالد« ال يحق له اإلفادة من تقدميات الضامن 

االجتامعي، أما أوالد املضمون، الرشعيون أو املتبنون، فيستفيدون إذا:

- مل يكملوا الثامنة عرش من عمرهم.

- أو أكملوا الثامنة عرش من العمر ويتابعون دراستهم حتى سن الخامسة والعرشين مكتملة.

يتبتتني من املادة 14 املذكورة، أن التتزوج العامل املضمون يفيد زوجته من تقدميات الضامن االجتامعي يف باب »املرض واألمومة« دون 
رشوط؛ يف حني أن الزوجة العاملة املضمونة ال تفيد زوجها إال يف حال تجاوز سنة الستني عاماً أو يف حال كان مصاباً بعاهة، عىل الرغم 

من مساهمة املرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها املوظف أو العامل.

مام دفع الهيئة الوطنية لشتتؤون املرأة اللبنانية إىل تقديم مرشوع قانون ملجلس النواب لتعديل املادة 14 يف 2011/7/26 بهدف إقرار 
املساواة لبغية إفادة زوج املرأة العاملة واملنتسبة اىل الضامن، غر العامل وغر املضمون، بدون رشوط، وذلك أسوة بالرجل الذي يفيد 

زوجته بدون رشوط.

تعقيباً عىل هذا الطلب، راستتلت الهيئة النائب جيلربت زوين رئيستتة لجنة املرأة والطفل النيابية يف 2013/5/15، طالبًة 

إعادة النظر باقراح القانون الرامي إىل تعديل البند »ج« من املادة 14.

5.2. التمييز يف استحقاق تقدميات املرض )املادة 16 من قانون الضامن االجتامعي(

»...، من أجل استتتفادة املضمونة من تعويض األمومة يجب أن تكون منتستتبة للضامن منذ عرشة أشهر عىل األقل قبل املوعد املفرض 
للوالدة«.

يقتيض إلغاء رشط ربط االستفادة من تقدميات األمومة بانتساب املضمونة إىل الضامن قبل 10 أشهر. لهذه الغاية، تقوم 

الجمعيتتات املعنيتتة مبتابعة إقرار التعديل )أي إلغاء هذا الرشط( أمام مجلس النواب بغية إقراره؛ ونتيجة لهذه الجهود، 
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تم إقرار إلغاء البند 2 من املادة 16 بتاريخ 16/5/2011 يف لجان اإلدارة والعدل، واملال واملوازنة، والصحة العامة، بإنتظار 

إقراره يف الهيئة العامة للمجلس .

5.3. حق املضمونة بتعويض األمومة )املادة 26 من قانون الضامن االجتامعي(

تنص املادة 26 من قانون الضامن االجتامعي عىل التايل:

 1- لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة )طيلة فرة األسابيع  العرشة التي تقع خاللها الوالدة(، رشط أن متتنع عن العمل وأن ال تتقاىض
     أي اجر خالل تلك الفرة.

 2- ان تعويض األمومة يعادل ثلثي متوستتط الكستتب اليومي املعني يف الفقرة 2  من املادة23  من هذا القانون، والذي كان ميكن أن
     يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العالقة عن العمل أساساً لحساب تعويض املرض.

3- تطبق قياساً أحكام الفقرة 3  من املادة 23 والفقرة 2 من املادة 25  من هذا القانون عىل تعويض األمومة.

يتضح من املادة املذكورة آنفاً التمييز بني املضمونة واملضمون يف مدة اإلستتتفادة من تقدميات األمومة، بحيث تستتتفيد 

زوجة املضمون من تقدميات األمومة بعد ثالثة أشهر من إنتساب زوجها إىل الضامن اإلجتامعي بينام املضمونة األجرة أو 

املوظفة ال تستتتفيد من هذه التقدميات إال بعد مرور عرشة أشتتهر عىل انتسابها، لذا من الرضوري توحيد مدة اإلنتساب 

بني املضمون واملضمونة لإلفادة من تقدميات األمومة .

تصّديتتاً لهذا التمييز، أُِقّر بتاريخ 16/5/2011 يف لجان االدارة والعتتدل، واملال واملوازنة، والصحة العامة تعديل يرمي إىل 

زيادة تعويض األمومة من خالل إعطاء املضمونة كامل األجر خالل األستتابيع العرشة ال ثلثي األجر، بحيث يصبح النص 

الجديد للامدة 26، إن تّم إقراره يف الهيئة العامة  كالتايل:

 »لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة يعادل كامل أجرها طيلة فرة العرشة أستتابيع التي تقع خاللها الوالدة رشط أن متتنع عن العمل 
وأن ال تتقاىض أي أجر خالل تلك الفرة«.
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5.4. التمييز يف انشاء صندوق التقدميات العائلية والتعليمية )املادة 46 من قانون الضامن االجتامعي(

ينص البند الثاين من املادة 46 من قانون الضامن االجتامعي عىل التايل:

»تتوجب التقدميات العائلية والتعليمية:
1- عن كل ولد معال، كام هو محدد يف البند )ج( الفقرة2  من املادة 14.

2- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغر عاملة لغاية اكتامل الخامسة والعرشين من عمرها.
3- عن الزوجة الرشعية التي تقيم يف البيت إذا مل تكن تزاول عمالً مأجوراً«.

يظهر التمييز جلياً يف املادة 46 فقرة ج. لذا، وبهدف مستتاواة الزوجة بالزوج لجهة استتتفادتها من التعويض العائيل عن 

زوجهتتا، أقّر بتاريخ 2011/5/16 مرشوع تعديل يف لجان اإلدارة والعتتدل، واملال واملوازنة، والصحة العامة، ألغى البند 2 

من املادة  46 واستبدله بنص يتضمن وجوب التعويضات العائلية لكل من األشخاص الجدد التالني، إضافًة إىل األشخاص 

السابق ذكرهم:

1- عن كل ولد ال يعمل لغاية إكتامل الخامسة والعرشين من عمره،
2- عتتن كل إبنتتة عازبتتة رشط أن ال تتعاطى عمالً ماجوراً  أو أرملة أو مطلقة ال يكون لها دختتل أو نفقة أو مال من زوجها أو أوالدها 

وأن تكون يف عهدة والديها،
3- عن الزوج )الزوج أو الزوجة( رشط أن ال يتعاطى عمالً مأجوراً«.

يبقى إقرار هذه التعديالت يف الهيئة العامة.

5.5. التمييز يف كيفية اعطاء التقدميات العائلية والتعليمية )املادة 47 من قانون الضامن االجتامعي(

تنص املادة 47 من قانون الضامن االجتامعي عىل التايل:
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»- ال يعطى الولد الحق بأكرث من تعويض عائيل واحد وفقا للامدة السابقة.
اذا توافرت يف عدة اشخاص ازاء ولد واحد الرشوط املطلوبة وفقاً ألحكام املادة السابقة فان التقدميات العائلية والتعليمية تدفع:

أ- للوالد إذا توافرت يف الوالد والوالدة الرشوط املذكورة آنفا اال اذا كانت حضانة االوالد يف عهدة الوالدة وحدها.
ب- لألهل بالتبني أو لألوصياء عندما يكون هؤالء كالوالد والوالدة متمتعني بالرشوط املذكورة.

- تعطى التقدميات العائلية والتعليمية لغاية خمسة أوالد فقط لكل رب عائلة«.

• يف الخالصة:

- تدفع التقدميات العائلية عن األوالد للوالد إذا توافر يف الوالد والوالدة الرشوط القانونية املذكورة.

- بينتتام تدفع التقدميات العائلية عن األوالد للوالتتدة إذا كان الزوج الوالد ال يحق له اإلفادة من تقدميات الضامن 

االجتامعتتي، أو إذا كان االوالد يف عهدتهتتا وحدها أو تحت وصايتها أو إذا كانت أرملة أو مطلقة أو هاجرة قضائياً 

أو كان زوجها مسجوناً أو مفقوداً أو عاجزاً. 

تالياً، ال تعرف املادة املذكورة آنفاً بأن املوظفة )يف القطاع العام( أو األجرة )يف القطاع الخاص( هي معيلة لعائلتها 

إذ تحرمها من التعويضات العائلية إال إذا ثبت عجز الزوج أو غيابه، أو إذا كانت أرملة)2(. 

ويف متتا يختتص رشوط استتتفادة األرملة املضمونة متتن التعويضات العائليتتة عن أوالدها، فهي تستتتفيد من تلك 

التعويضات العائلية عن أوالدها رشط توافر عنرُصَي الستتكن والنفقة إضافة اىل وصايتها عن أوالدها مبوجب حكم 

وصاية صادر عن املحاكم الرشعية يعطيها هذا الحق.

تصّديتتاً لهتتذا التمييز، أُقَر تعديل املتتادة 47 بتاريخ 16/5/2011 يف لجان اإلدارة والعتتدل، املال واملوازنة، والصحة 

العامة، بهدف املستتاواة يف متتا بني الوالد والوالدة املضمونني لإلستتتفادة من التعويض العائتتيل عن األوالد، ونَص 

مرشوع التعديل عىل النص الجديد التايل :

»ال يعطى الولد الحق بأكرث من تعويض عائيل واحد وفقاً للامدة الستتابقة إذا توفرت يف عدة أشتتخاص إزاء ولد واحد الرشوط املطلوبة 
وفقاً ألحكام املادة السابقة، فإن التعويضات العائلية تدفع: 

 1- الوالد أو الوالدة الذي يرّصح بأخذ األوالد عىل عاتقه رشط أن يتنازل اآلخر عن اإلستتتفادة من التعويضات العائلية من  مصدر آخر
    للوالدة إذا كان األوالد يف عهدتها. 

2- لألهل بالتبني أو لألوصياء عندما يكون هؤالء كالوالد أو الوالدة متمتعني بالرشوط  املذكورة.
3- تعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أوالد فقط لكل مضمون أو مضمونة.«
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2 - ويف ما يخص رشوط استفادة األرملة املضمونة من التعويضات العائلية عن أوالدها، فهي تستفيد من تلك التعويضات رشط توافر 

عنرُصَي السكن والنفقة إضافة اىل وصايتها عن أوالدها مبوجب حكم وصاية صادر عن املحاكم الرشعية يعطيها هذا الحق.



5.6. التمييز يف إفادة العامالت األجنبيات من تقدميات الصندوق الضامن االجتامعي

ان قانتتون الضامن االجتامعي، كام قانون العمل، يستتتثني عامالت املنازل منه، اضافتتًة إىل إخضاعهن لنظام الكفالة غر 

االنساين.

5.7. التمييز يف إفادة املزارعات من تقدميات الصندوق الضامن االجتامعي

ان قانون الضامن االجتامعي، كام قانون العمل، يستثني املزارعات من تطبيقه.

 5.8. التميي��ز يف اف��ادة العامالت الفلس��طينيات من تقدمي��ات الصندوق الضامن االجتامعي )امل��ادة 9 من قانون
الضامن االجتامعي(  

كانت العامالت الالجئات الفلسطينيات يخضعن لقانون الضامن االجتامعي –أي يدفعن )أو يدفع صاحب العمل عنهن 

23.5% من راتبهن( دون ان يستفدن من أية تقدميات يف هذا االطار. بقي الوضع املذكور إىل أن جاء تعديل املادة 9 من 

قانون الضامن االجتامعي عرب القانون رقم 128 الصادر يف آب 2010، والذي ينص عىل منح العامالت )والعامل( الالجئات 

الفلستتطينيات املسجالت يف وزارة الداخلية والبلديات حق اإلستفادة من تقدميات تعويض نهاية الخدمة مفرِداً يف ادارة 

الصندوق حستتاباً منفصالً مستتتقالً لديها لالشتتراكات العائدة لهؤالء، عىل أن ال تتحمل الخزينة أو الصندوق أي التزام 

مايل تجاهه، مع استتتثنائه هؤالء من تقدميات صندوقَي املرض واألمومة والتعويضات العائلية. بالتايل، يُدفع عن العاملة 

الفلسطينية 23.5% من راتبها، مقابل إفادتها من 8% فقط.

يبقى إقرار هذا التعديل يف الهيئة العامة)3(.
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مقارنة بين وضع المرأة العاملة 
ووضع الرجل العامل

في الصندوق

سادساً
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الرجل العاملاملرأة العاملةاألحكام القانونية

املادة 14: 
تحديد األشخاص 

املضمونني

الزوجة املضمونة ال تفيد زوجها إال يف حال تجاوز سنة 
الستني عاماً أو يف حال كان مصاباً بعاهة، عىل الرغم من 
مساهمة املرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها املوظف 

أو العامل

الزوج املضمون يفيد زوجته من 
تقدميات الضامن االجتامعي دون 

رشوط

زوج املضمونة البالغ الستني عاما مكتملة عىل األقل أو 
الذي يكون غر قادر عىل تأمني معيشته بسبب عاهة 

جسدية أو عقلية

زوجة املضمون الرشعية ويف حال 
تعددهن األوىل

املادة 16: 
استحقاق تقدميات املرض

من اجل استفادة املضمونة من تعويض األمومة يجب 
أن تكون منتسبة للضامن منذ 10 أشهر عىل األقل قبل 

املوعد املفرض للوالدة

ال يوجد رشط مامثل الستفادة 
املضمون من تعويض املرض

يحق للمضمونة أن تسفيد من تقدميات األمومة إذا كان 
املوعد املفرض للوالدة يقع خالل 3 أشهر التي تيل نهاية 

خضوعها للضامن

يستفيد املضمون الذي مل تعد 
تتوافر فيه الرشوط الرضورية 

النتسابه لضامن املرض من 
تقدميات املرض عن األمراض التي 
تظهر خالل مدة 3 اشهر التي تيل 

التاريخ املذكور
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الرجل العاملاملرأة العاملةاألحكام القانونية

املادة 26:
حق املضمونة بتعويض 

األمومة

للمضمونة الحق بتعويض أمومة )طيلة فرة 10 أسابيع 
التي تقع خاللها الوالدة(، رشط أن متتنع عن العمل وأن 

ال تتقاىض أي أجر خالل تلك الفرة

يفيد املضمون زوجته من تقدميات 
األمومة بعد 3 أشهر من إنتساب 

زوجها إىل الضامن اإلجتامعي

املادة 46: 
انشاء صندوق التقدميات 

العائلية والتعليمي

ال تستفيد الزوجة املضمونة من أية تقدميات عائلية 
تعليمية عن زوجها الذي يقيم يف البيت إذا مل يكن 

تزاول عمالً مأجوراً

تتوجب التقدميات العائلية 
والتعليمية عن الزوجة الرشعية 
التي تقيم يف البيت إذا مل تكن 

تزاول عمالً مأجوراً

املادة 47:
كيفية اعطاء التقدميات 

العائلية والتعليمية

تدفع التقدميات العائلية عن األوالد للوالدة فقط يف 
حال كان الزوج الوالد ال يحق له اإلفادة من تقدميات 

الضامن االجتامعي، أو إذا كان االوالد يف عهدتها وحدها 
أو تحت وصايتها أو إذا كانت أرملة أو مطلقة أو هاجرة 

قضائياً أو كان زوجها مسجوناً أو مفقوداً أو عاجزاً

تدفع التقدميات العائلية عن األوالد 
للوالد كلام توافر يف الوالد والوالدة 

الرشوط القانونية املذكورة

املادة 50: 
رشوط استحقاق األجر 

تعويض نهاية الخدمة
بالنسبة للمرأة األجرة أن تكون قد تزوجت وتركت 
عملها خالل اإلثني عرش شهراً التي تيل تاريخ زواجها

ال يستحق الزوج أي تعويض نهاية 
خدمة يف مثل هذا الوضع
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اإلجراءات المتاحة للمرأة
في حال وقوع انتهاكات

سابعاً
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يخضع أصحاب العم��ل يف كل ما يتعلق 

بتطبيق أحكام قانون الضامن االجتامعي، 

مح��ارض  ينظم��ون  مفتش��ني  ملراقب��ة 

ضب��ط املخالف��ات وبيان��ات التكلي��ف 

املايل والتقاري��ر. أما الخالف��ات األخرى 

واملنازع��ات التي قد تواج��ه املضمونة، 

س��واء أكانت ناش��ئة بينها وبني أصحاب 

العمل، أو بينها وبني الصندوق، فهي من 

اختصاص محاكم العمل )مجالس العمل 

التحكيمية  يف املحافظات()1(.

37

اإلجراءات المتاحة للمرأة في حال وقوع انتهاكات

1 - هو املحكمة املختصة بالنظر يف جميع الخالفات الناشئة بني أصحاب العمل واألجراء عن تطبيق أحكام 

قانون العمل والضامن االجتامعي، يتمثل فيها أصحاب العمل، والعامل ومفوض عن الحكومة

صندوق الشكاوى



7.1. ما هي الطلبات التي يجب أن تقدمها املضمونة عرب طلب التحقيق اإلجتامعي؟

يجتتري التأكتتد من تحقق رشوط إفادة أفراد عائلتتة املضمونة من تقدميات فرعي املرض واألمومتتة والتقدميات العائلية 

والتعليمية عرب »التحقيق اإلجتامعي« يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ، حيث تتقدم املضمونة بطلب التحقيق 

اإلجتامعي )حسب النموذج الخاص( إىل املكتب اإلقليمي أو املحيل )الذي تتبع له( عىل الشكل التايل:

• طلب استفادة املضمونة عن أوالدها من تقدميات الضامن االجتامعي:

تقتتدم املعاملتتة إىل املكتب الذي تتبع إليه املضمونة يف املناطق من قبل صاحبة العالقة أو املفوض من قبلها )زوجة – زوج – أم – أب 
- أوالد(

إجتتراء تحقيق اجتامعي متتن الصندوق للتأكد من أن األوالد يقيمون مع والدتهم املضمونة وان هذه األخرة تقوم وحدها أو تشتتارك 
بصورة أساسية، يف اإلنفاق عىل أوالدها.

• إفادة الوالدين أو أحدهام عن اسم أحد أبنائهم من تقدميات الضامن االجتامعي )20 يوماً(:

تتقدم املضمونة بطلب التحقيق اإلجتامعي اىل مكتب التبعية

يضع املحقق، وبناء عىل طلب رئيس املكتب، تقريره بحستتب النموذج الخاص مذيالً بإقراحه الواضح، وخالل مدة أقصاها أستتبوعني 
من تاريخ تقديم الطلب.

يبتتت رئيتتس املكتب، وخالل مهلة أقصاها 5 أيام بنتيجة التحقيق عىل أن ينظتتم إفادة بذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب ويف حال 
الرفض يتم إبالغ صاحب العالقة بقرار معلل)...(.
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لتته ان يعيتتد التحقيق مجددا اىل املحقق الذي نفذه اذا ما رأى رضورة للتوستتع يف التحقيق او ملعالجة نقتتص يتبينه فيه او ان يحيله 
اىل محقتتق آختتر عند توفر معلومات مناقضة ملا جاء يف التحقيق وله ان يحيل طلب التحقيق اىل رئيس مكتب ستتكن املضمون إلجراء 

التحقيق عىل ان يحدد ويعلل السبب او الغاية من اإلحالة

للمضمونة مراجعة لجنة اإلعراضات يف حال عدم تبلغها نتيجة الطلب ضمن املهلة املذكورة أعاله.

• إفادة املضمونة عن أوالدها )خالل مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ تقديم الطلب(:

يقدم طلب استتتفادة املضمونة عن أوالدها إىل مكتب التبعية مرفقاً بإخراج قيد عائيل وبترصيح من املضمونة بأنها تقيم مع أوالدها 
تحت سقف واحد وتساهم يف اإلنفاق عليهم. يتثبت الصندوق من خالل سجالته من كون الزوج غر مسجل يف الصندوق.

لرئيس املكتب أن يكلف أحد املحققني إجراء تحقيق ميداين للتثبت من صحة الترصيح املقدم من املضمونة وللبت به.

• إفادة املضمونة عن زوجها )خالل مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ تقديم الطلب(:

تقدم املضمونة طلب اإلستتتفادة عن زوجها إىل مكتب التبعية مرفقاً بإخراج قيد عائيل وبترصيح من املضمونة بأن زوجها يقيم معها 
تحت ستتقف واحد وعىل نفقتها، وبأنه ال يستتتفيد من تقدميات فرع املرض واألمومة أو من تقدميات مامثلة لتقدميات الصندوق من 

أي نظام تأميني رسمي.

تقدم املضمونة عند اإلقتضاء تقريراً طبياً أو بطاقة معوق يثبتان إصابة الزوج بعاهة جسدية أو عقلية عىل أن تتثبت اللجنة الطبية يف 
الصندوق من أن إصابته متنعه من تأمني معيشته.
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لرئيس املكتب أن يكلف أحد املحققني إجراء تحقيق ميداين للتثبت من توافر الرشوط املرصح بها

7.2. كيف تُقّدم طلبات االعرتاضات عىل نتائج التحقيق اإلجتامعي؟

• تُقدم الطلبات يف مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تبلّغ نتيجة التحقيق األسايس أو املعاكس

أو مبارشة لدى قلم املديرية العامة للصندوقإما يف مكتب التبعية للمضمون

• أمام  لجنة دامئة مهمتها البت باإلعراضات

أو قبول اإلعراض وتصحيح نتيجة التحقيقإما رفض اإلعراض وتثبيت نتيجة التحقيق

• تتخذ اللجنة قراراتها خالل 15 يوماً عىل األكرث تبدأ من تاريخ إحالة الطلبات إليها

ويف حال رأت األخرة رضورة الحصول عىل إيضاحات أو مستندات إضافية من صاحبة العالقة، فتمّدد هذه املهلة ملدة أقصاها أسبوع

• يبلّغ مدير الديوان رئيس مكتب التبعية وصاحتتبة العالقة بنتيجة اإلعراض يف مدة أقصاها أسبوع من تاريخ 

قرار لجنة اإلعراضات

وإما بواسطة الربيد املضمونأو بواسطة املكتب الذي تتبع له املضمونةإما مبارشة 

40
2 - رغم أننا نويص بتوكيل محاٍم لحسن الدفاع عن حقوق العاملة
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اإلجراءات المتاحة للمرأة في حال وقوع انتهاكات

7.3.  كيف تقدم املرأة املضمونة املراجعات أمام مجالس العمل التحكيمية؟

يجتتوز للمرأة املضمونة تقديم مراجعة )دعوى( واملثول أمتتام مجالس العمل التحكيمية )محاكم العمل( يف املحافظات 

دون االستتتعانة مبحام –رغم أننا نويص بتوكيل محام)2(ٍ لحستتن الدفاع عن حقوق العاملة- ودون تسديد رسوم قضائية؛ 

إال أن األحكام الصادرة عن هذه املجالس ال تقبل أي طريق من طرق املراجعة ستتوى االعراض واعراض الغر والتمييز 

امام محكمة التمييز خالل ثالثني يوما بدءاً من تاريخ تبليغ الحكم النهايئ بالنسبة لألحكام الوجاهية ومن تاريخ انقضاء 

مهلة االعراض بالنسبة لألحكام الغيابية.



الملحقات
نماذج طلبات

ثامناً
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الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي

مكتب                            
رقم الطلب: ___________ 

التاريخ : __________ 

طلب اعتراض على نتيجة تحقيق اجتماعي

حضرة رئيس مكتب  ______________________  المحترم

اسم المضمون المعترض  __________________________________
رقم تسجيله في الصندوق ________________________

حيث انني تقدمت بطلب لالستفادة عن ______________________________________

لدى مكتب ____________  وجاءت نتيجة التحقيق االجتماعي االساسي أوالمعاكس لھذا الطلب سلبية سنداً لالفادة الصادرة 
)المرفق نسخة عنھا ربطاً(. عن رئيس مكتب ____________   بالرقم _________  تاريخ _____________  

وحيث انني اعترض على نتيجة ھذا التحقيق لالسباب التالية: 
________________________________________________________________ - 1
________________________________________________________________ - 2
________________________________________________________________ - 3
________________________________________________________________ - 4

لذلك، يرجى عرض ھذا الطلب على لجنة االعتراضات المنصوص عليھا في المادة الرابعة عشرة من نظام التحقيق االجتماعي 
لدرسه والبت به.

واقبلــوا االحتــرام

االسم __________________________   التاريخ _______________________    
    

التوقيع _________________________         

حضرة رئيس ديوان المديرية العامة المحترم
نودعكم ربطاً طلبكم االعتراض على نتيجة التحقيق االجتماعي الذي اجري للمضمون 

______________________
رقم تسجيله _____________  يرجى االطالع والنظر بالمقتضى بشأنه.    

التاريخ __________         خاتم وتوقيع رئيس المكتب __________________

حقل مخصص لرئيس المكتب

مالحظات :   
يمكن تقديم الطلب لدى قلم مكتب التبعية او لدى رئاسة ديوان المديرية العامة. 

يرفق بالطلب المستندات الثبوتية عند االقتضاء.
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للضمان االجتماعيالصندوق الوطني 
ديوان المديرية العامةةسارئ

___________: الطلبرقم
___________: التاريخ

اعتراض على نتيجة تحقيق اجتماعيطلب 

المحترمحضرة رئيس ديوان المديرية العامة
__________________________________________________اسم المضمون

________________________________رقم تسجيله في الصندوق

_________________________________________عن لالستفادةحيث انني تقدمت بطلب

وجاءت نتيجة التحقيق االجتماعي االساسي أوالمعاكس لهذا الطلب لدى مكتب 
المرفق نسخة (تاريخ بالرقمالصادرة عن رئيس مكتبسلبية سنداً لالفادة

).عنها ربطاً 

: وحيث انني اعترض على نتيجة هذا التحقيق لالسباب التالية
.1_______________________________________________________
.2
.3
.4

لذلك، يرجى عرض هذا الطلب على لجنة االعتراضات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من نظام 
.التحقيق االجتماعي لدرسه والبت به

واقبلــوا االحتــرام
__________االسم___________التاريخ

__________التوقيع

:   مالحظات
.يمكن تقديم الطلب لدى قلم مكتب التبعية او لدى رئاسة ديوان المديرية العامة-
.الثبوتيةالمستنداتبالطلبيرفقعنداالقتضاء-
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الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي  

الستفادة المضمونة عن زوجهاطلب اجراء تحقيق اجتماعي

افيد على مسؤوليتي بان زوجي غير مضمون في انا الموقعة ادناه 
ام وبان وال يستفيد من اي نظام تأميني لبناني الزامي عويقيم معي تحت سقف واحد وعلى نفقتيالصندوق 

تعهّد برد جميع أل المسؤولية المدنية والجزائية وعاله صحيحة، وانني اتحمل كامأجميع المعلومات الواردة 
و أن هذه المعلومات غير صحيحة أد أنفقها على زوجي في حال تبيّن المبالغ التي يكون الضمان االجتماعي ق

ي مصدر رسمي آخر، وانني اتقدم من الضمان االجتماعي بهذا الطلب للتأكد أن زوجي يستفيد من أاذا تبينّ 
.ها مناسبة من صحة المعلومات الواردة أعاله بالوسائل التي يرا

توقيع المضمونة/ ___/__التاريخ

:  المستندات المرفقة
.افادة عمل من المؤسسة وفقاً للنموذج المعتمد-
.)صورةالواألصل(قيد عائلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة اشهربيان-
.و منتجأي عمل مأجور أالقيام بة الزوج  بعجز يمنعه من تقرير صادر عن اللجنة الطبية في الصندوق تثبت اصاب-

   مكتـب

  رقم  الوارد :

  تاريخ :
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الوطني الصندوق
 للضمان االجتماعي

 

والدهاأ عن المضمونة الستفادةاجتماعي تحقيق اجراء طلب
 

1.______________/____/_____/ _______4 .____________/_____/______/________ 
2.______________/____/_____/ _______5 .____________/_____/______/________ 
3.______________/____/_____/ _______6 .____________/_____/______/________ 

اسمي أعاله والموقّعة ادناه اتقدم بهذا الطلب راجيةً تقرير قبول استفادتي عن اوالدي المذكورين نّ انا المضمونة المبي
ساهم في االنفاق عليهم وذلك من تقديمات فرع أوأعاله الذين يعيشون معي ومع والدهم تحت سقف قانوني واحد

 :المذكور أعاله) والدهم(ن زوجي أمومة باعتبار واألائلية والتعليمية وفرع المرض التقديمات الع

.عالهالوقت الحاضر تبعاً لعمله المذكورال يخضع لنظام الضمان االجتماعي اللبناني في ا
وال يستفيد من تقديماته لعدم توفر شروط يخضع لنظام اضمان االجتماعي اللبناني

: ألسباب التالية االستفادة وذلك

يخضع ألي نظام عام آخر في لبنان وال يستفيد من تقديماته سواء كانت مماثلة او غير مماثلة لتقديمات ال          

 .الضمان االجتماعي اللبناني

 توقيع المضمونة/        /   التاريخ 

 :  المستندات المرفقة
 .)صورةالواألصل (قيد عائلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة اشهربيان-
 .المعتمد للنموذج وفقاً  المؤسسة من عمل افادة-
 وأ مأجور عمل باي القيام من منعهي بعجز  االوالد احد اصابة تثبت الصندوق في الطبية اللجنة من افادة-

.منتج

  العائلي   وضعها      في الضمان  :     رقمها           : ة المضمون   اسم

                :  فيها التي     تعمل     المؤسسة

           : للمضمونة    الشهري االجر           الصندوق في   المؤسسة   رقم  

    / / /                   :  الوالدة   وتاريخ محل           : زوج   المضمونة  اسم

   :    يمارسه   الذي العمل   نوع             :    الجنسية من
           : سكن ال عنوان  

  : وتاريخ     منهم   كل   والدة   المضمونة   اوالد

   مكتـب

 : الوارد رقم  
  تاريخ : 
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الصندوق الوطني للضامن االجتامعي: مديرية العالقات العامة
املركز الرئييس: كورنيش املزرعة - شارع بغداد - بروت - لبنان

تلفون: 705013 / 01 - فاكس: 705013 / 01
info@cnss.gov.lb :الربيد االلكروىن

االتحاد العاميل العام:
كورنيش النهر - بروت - لبنان 

الهاتف: 2-1-570800 / 01   الفاكس:  570800-1-2 / 01
الربيد االلكروىن: info@cgtl-lb.org - صندوق الربيد:  4381  بروت – لبنان

وزارة العمل اللبنانية
الشياح - املرشفية - الطريق العام - تلفون: 3 -556801 / 01

www.labor.gov.lb :املوقع االلكروين

املرصد اللبناين لحقوق العامل واملوظفني
الهاتف: 425783 / 01

admin@lebaneselw.com :الربيد اإللكروين
lebaneselw.com :املوقع االلكروين

مجلس العمل التحكيمي
موجود يف قرص العدل بكل محافظة
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يمّول ھذا المشروع من قبل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية التابع لمكتب شؤون الشرق االدنى في وزارة الخارجية األمريكية. 
المبادرة ھي برنامج فريد من نوعه صمم خصيصا للعمل مباشرة مع المواطنين واالستثمار في شعوب منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا عبر إقامة شراكات حيوية مع المواطنين لتنمية مجتمعات تسودھا التعددية والمشاركة واالزدھار. كما تؤسس المبادرة عالقات 

شراكة مع المنظمات الغير حكومية المحلية منھا واإلقليمية والدولية ومع القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والحكومات.
    www.mepi.state.gov :للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع المبادرة

This project is funded through the U.S. Department of State, Bureau of Near Eastern Affairs, Office of the Middle East 
Partnership Initiative )MEPI(.  MEPI is a unique program designed to engage directly with and invest in the peoples 
of the Middle East and North Africa )MENA(.  MEPI works to create vibrant partnerships with citizens to foster the 
development of pluralistic, participatory, and prosperous societies throughout the MENA region.  MEPI partners 

with local, regional and international non-governmental organizations, the private sector, academic institutions, and 
governments. More information about MEPI can be found at: www.mepi.state.gov.

إعداد:


