
95
 %

تقييم ماليتقييم مالي
الصّحية التغطية  الصّحيةتوفير  التغطية  توفير    لكلفة لكلفة 
لّلجئين الفلسطينيينلّلجئين الفلسطينيين في لبنان في لبنان

من الفل�سطينيني ال ي�ستفيدون من 

اأي نوع من اأنواع الت�أمني ال�سحي



اإن االراء الواردة يف هذا التقرير ال تعرب بال�شرورة عن راأي منظمة العمل الدولية او جلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني او اأي من ال�شركاء املعنيني

% 
95

من الفل�شطينيني ال ي�شتفيدون من 

اأي نوع من اأنواع التاأمني ال�شحي

تقييم مـالي
الصّحية التغطية  توفير   لكلفة 
لّلجئين الفلسطينيين في لبنان

2012



 23 1



تيهيت 3 24

تيهيت
بالرغم من م�شاهماتهم الكاملة يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، يتّم ا�شتثناء الالجئني الفل�شطينيني العاملني يف االقت�شاد 

�شات املر�ض واالأمومة والعائلة، مبوجب �شيا�شة املعاملة  النظامي وامل�شّجلني يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي من منافع خم�شّ

باملثل، بينما ين�ّض قانون ال�شمان االجتماعي املعّدل يف اآب 2010 على اإعفائهم من �شرط املعاملة باملثل. 

يف هذا ال�شياق، يقّدم التقييم املايل االأّويل لكلفة توفري التغطية ال�شّحية تقديًرا- للمّرة االأوىل- للم�شاهمات غري امل�شتعملة التي يقوم 

بها العّمال الفل�شطينيون واأ�شحاب عملهم يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. كما يقّدم هذا التقييم اإ�شقاًطا للكلفة املحتملة يف 

ا  حال مّت توفري التغطية ال�شحية للعّمال الفل�شطينيني واأ�شرهم عرب ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. ومّت تكميل الدرا�شة اأي�شً

ب�شياغة مقرَتَحني للتعديالت القانونية- وذلك بدعٍم من منظمة امل�شاعدات ال�شعبية الرنويجية وجلنة احلوار اللبناين الفل�شطيني. وقد 

جرى اإعداد التقييم واملقرَتَحني القانونيَّني يف اإطار عملّية اأو�َشع ت�شّمنت ال�شركاء املعنّيني من وزارة العمل وال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي. وقد �شمل ذلك تنظيم ندوة يف �شنة 2011 عن ال�شمان االجتماعي كحّق، واخليارات املتاحة اأمام الالجئني الفل�شطينيني 

يف لبنان. تبع ذلك ت�شكيل جمموعة عمل م�شغرة توّلت متابعة تو�شيات الندوة، مبا يف ذلك اإعداد التقييم املايل االأّويل واملقرَتَحني 

للتعديالت القانونية، ف�شاًل عن عقد اجتماع للخرباء. 

ميكن اأن ت�شّكل البيانات املقّدمة يف التقييم قاعدًة الإقامة مناق�شات اأعمق و�شنع �شيا�شات اأف�شل ب�شاأن حّق العّمال الفل�شطينيني يف 

احل�شول على التغطية ال�شّحية عرب ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. اإىل ذلك، يقّدم التقييم منظوًرا علميًّا، من اأجل تعزيز 

النقا�ض املو�شوعي حول تغطية �شّحية عادلة للفل�شطينيني العاملني يف االقت�شاد النظامي واأ�شرهم.

نتوّجه بال�شكر والتقدير اإىل جميع االأ�شخا�ض الذين دعموا هذه العملّية، و�شاهموا يف اإعداد هذه الدرا�شة، ال �شّيما �شركائنا وزارة 

ا اإىل اأع�شاء جمموعة  العمل، وال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، جلنة احلوار اللبناين الفل�شطيني واالأونروا. كما نوّجه �شكًرا خا�شًّ

العمل، وال�شّيد جوزيف خليفه على دعمه وعلى توفري البيانات ال�شرورية من ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، وال�شّيدة اإميان 

ائية يف احلماية  خزعل وال�شّيدة جومانا حيمور من وزارة العمل، وال�شّيد �شميح جحا، امل�شت�شار االأكتواري، وال�شّيدة اأور�شوال كولك اأخ�شّ

االجتماعية، وال�شّيدة �شو�شن م�شري، املن�ّشقة الوطنية للم�شروع يف منظمة العمل الدولية، واأخرًيا ولي�ض اآخًرا، ال�شّيدة زينة عبال على 

مراجعة التقرير النهائي و االآن�شة نغم �شفراوي على الرتجمة اإىل اللغة العربية. وال�شكر مو�شوٌل اإىل االّتاد االأوروبي و�شندوق بناء 

ال�شالم على دعمهما املايل الإعداد واإ�شدار الدرا�شة وتنظيم ور�ض العمل والندوات ذات ال�شلة.

ناأمل اأن يكون هذا التقرير مفيًدا واأن ي�شاهم يف اإحداث التغيريات املرجّوة، واإنفاذ احلّق يف احلماية االجتماعية للعّمال الفل�شطينيني 

واأ�شرهم يف البالد.

�شمري اخلوريندى النا�شف

جلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني منظمة العمل الدولية
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1011 9موجز تنفيذي

موجز تنفيذي
تقدر الدرا�شات احلديثة عدد الالجئني الفل�شطينيني الذين 

، بالرغم من 
1
يعي�شون يف لبنان بني 260،000 و280،000 الجئ

اأّن عدد الالجئني امل�شّجلني لدى وكالة االأمم املتحدة الإغاثة 

وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني يف ال�شرق االأدنى )االأونروا( 

يقارب الـ455،000 الجئ غري مقيم بال�شرورة يف لبنان. يعمل 

معظم هوؤالء الالجئني يف القطاع غري النظامي. ومن القّلة 

ل  القليلة من الالجئني العاملني يف القطاع النظامي، مل ُي�شجَّ

�شوى 2،372 منهم لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

يف نهاية عام 2011. يخ�شع الالجئون امل�شّجلون لدى ال�شندوق 

، لكّنهم ال 
2
الوطني لل�شمان االجتماعي لر�شوم ا�شرتاك كاملة

ي�شتفيدون من التغطية ال�شحية التي يوّفرها ال�شندوق. اإىل 

ذلك، يفتقر معظم الالجئني الفل�شطينّيني يف لبنان اإىل تغطية 

الرعاية ال�شحية اأو ال�شمان االجتماعي باأّي �شكٍل كانت. وينتج 

ذلك اأ�شا�ًشا من و�شعهم القانوين وال�شيا�شي الراهن يف البلد. 

يف الواقع، ُيعامل الالجئون الفل�شطينيون يف لبنان كاالأجانب من 

حيث حّقهم يف العمل وامللكّية. ويخ�شعون ل�شيا�شة »املعاملة باملثل« 

 املطّبقة يف لبنان. مبوجب هذه ال�شيا�شة، ُيعَطى االأجانب 

يف لبنان حقوًقا م�شاوية لتلك احلقوق التي ُتعطيها دولتهم 

لّلبنانيني املقيمني فيها. 

األسباب الموجبة واألهداف
ُتعترب احلماية االجتماعية مكّونًة من املكّونات الرئي�شية ملعايري 

ا من حقوق االإن�شان االأ�شا�شية التي ت�شّكل  العمل الدولية، وحقًّ

عن�شًرا جوهرًيا يف مهّمة واأهداف منظمة العمل الدولية.

يف الواقع، يتّم اإق�شاء الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان عن النظام 

الوطني للتغطية ال�شّحية، حّتى اأّن الفل�شطينيني العاملني ب�شكل 

قانوين يف القطاع النظامي ال يحّق لهم باال�شتفادة من التغطية 

ال�شّحية التي يوّفرها ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف 

ُيعزى االختالف يف التقديرات اإىل اأّن بيانات االأونروا تت�شب الالجئني امل�شّجلني   1

وال ت�شمل حاالت الهجرة، اأو الوفاة، اأو تغيري اجلن�شّية. 

بيانات ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي ل�شنة 2011  2

لبنان، بالرغم من اأّنهم خا�شعون لر�شوم اال�شرتاك يف ال�شمان 

االجتماعي، اأ�شوًة ب�شائر العّمال اللبنانيني. 

بالن�شبة اإىل �شّكان يعي�شون يف ظروف مرتّدية مثل الالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان )معّدل الفقر 66%(، ُيعترب ال�شمان 

االجتماعي �شرًطا م�شبًقا لتخفيف الفقر واالإق�شاء االجتماعي 

وانعدام امل�شاواة. فهو ا�شتثمار اإن�شاين ي�شمح للنا�ض باالإفالت من 

براثني الفقر والدخل املنخف�ض املرتبَطنينْ برتّدي ال�شروط والظروف 

ال�شّحية. فغياب اإمكانية الو�شول اإىل الرعاية ال�شّحية ي�شفر عن 

ارتفاع تكاليف اخلدمات ال�شّحية وتقوي�ض القدرة على عي�ض حياة 

�شليمة، ما يزيد بدوره من �شعوبة التحّرر من قب�شة الفقر. 

وف�شاًل عن احلّد من الفقر واله�شا�شة، باإمكان ال�شمان 

االجتماعي اأن ي�شاهم يف تهدئة التوّترات االجتماعية واالقت�شادية 

التي توؤّجج النزاعات وتوّلد العنف. كما اأّن ال�شمان االجتماعي 

ي�شّكل بالتاأكيد عاماًل داعًما لال�شتقرار واالأمن يف املخّيمات. 

باملخت�شر، ال �شّك يف اأّن التداعيات ال�شّحية واملالية واالجتماعية 

واالقت�شادية الناجتة من العي�ض بدون تغطية تاأمني مالئمة ُتعترب 

خطرية وتزداد �شوًءا بالن�شبة اإىل تلك ال�شريحة من ال�شكان 

الذين يعانون االإق�شاء على �شّتى امل�شتويات. 

لهذا الغر�ض، ترمي هذه الدرا�شة اإىل ت�شليط ال�شوء على 

ا�شرتاكات الالجئني الفل�شطينّيني يف لبنان يف ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي، والتكاليف املقّدرة لتوفري الرعاية 

ال�شّحية لهم. وتقّدم هذه الدرا�شة ل�شّناع ال�شيا�شات اإطاًرا 

الّتخاذ قرارات م�شتنرية ودعم تغيري ال�شيا�شات. كما تزّود 

منظمات املجتمع املدين املعنّية باملعرفة ال�شرورية لدعم برامج 

ة بها. ومن �شاأن نتائج الدرا�شة اأن تعطي  ح�شد التاأييد اخلا�شّ

منظوًرا ماليًّا عند تقييم التعديالت القانونية املمكنة ذات ال�شلة 

بال�شمان االجتماعي لاّلجئني الفل�شطينيني. 
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على هذا اال�شا�ض توفر الدرا�شة التقديرات التالية: 

اإجمايل اال�شرتاكات التي تدفعها االأقّلية امل�شّجلة من  •

الالجئني الفل�شطينيني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان 

 االجتماعي يف لبنان، بدون احل�شول على اأي تغطية 

�شّحية يف املقابل. 

تقدير لكلفة تقدمي منافع املر�ض واالأمومة يف اإطار ال�شندوق  •

الوطني لل�شمان االجتماعي لاّلجئني الفل�شطينيني العاملني

 تقييم لعبء االنفاق على ال�شّحة الذي يتحمله  •

الالجئني الفل�شطينيني 

أبرز الخالصات 
يف التقييم املايل لتوفري التغطية ال�شّحية لاّلجئني الفل�شطينيني 

العاملني يف لبنان من خالل ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي، يظهر اأّن العّمال الفل�شطينيني امل�شّجلني حاليًّا قد 

راكموا ا�شرتاكات غري م�شتفادة بقيمة تناهز الـ14 مليون دوالر 

منذ �شنة 1992.  ت�شمح هذه االأموال بتغطية املنافع ال�شّحية لهذه 

ال�شريحة على االأقّل من الالجئني الفل�شطينيني العاملني اّلذين 

يعي�شون يف لبنان على املدى املتو�ّشط. 

وُتقّدر كلفة توفري التغطية ال�شّحية للفل�شطينيني امل�شّجلني حاليًّا 

يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي بحواىل 5 ماليني دوالر 

يف ال�شنة على مّر ال�شنوات الثالث املقبلة، على اأن ترتفع هذه 

الكلفة لتبلغ 21 مليون دوالر يف ال�شنة بحلول عام 2021. 

ولو افرت�شنا اأّن التغطية ال�شّحية املن�شفة توؤّدي اإىل زيادة عدد 

الفل�شطينيني امل�شّجلني يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، 

غري اأّن العدد االأكرب من العّمال املخّولني املحتملني لال�شتفادة 

من هذه التغطية ال يتخّطى الـ14،100 عامل كحّد اأق�شى يف �شنة 

2011. اإذا ما توّجب على ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

اأن يوّفر التغطية ال�شّحية جلميع الالجئني الفل�شطينيني العاملني 

يف لبنان باّتفاقات عمل نظامية )عقود موّقعة(، يجب عندئٍذ اأاّل 

تتجاوز كلفة هذه التغطية حّد الـ32 مليون دوالر اأمريكي يف ال�شنة 

على مّر ال�شنوات الثالث املقبلة )2013-2015(، ومن املتوّقع 

اأن ترتفع اإىل 127 مليون دوالر اأمريكي يف ال�شنة يف غ�شون ع�شر 

�شنوات )2021(. 

 جتدر االإ�شارة اإىل اأّن الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان 

ة كبرية من اإنفاقهم االأ�شرّي على   ينفقون حاليًّا ح�شّ

اخلدمات ال�شّحية )اأي 12%(. لذا، ي�شاهم توفري التغطية 

ال�شّحية لهم يف تخفيف عبٍء مايل ثقيل عليهم، واحلّد من 

ارتفاع معّدالت الفقر بينهم. 
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 اتفاقيات منظمة 

 العمل الدولية بشأن 
الحماية االجتماعية

يف �شنة 1944، اأ�شار اإعالن فيالديلفيا اإىل اأّن ر�شالة منظمة 

العمل الدولية تت�شّمن بند اأ�شا�شي، وهو ال�شعي اإىل »تو�شيع تدابري 

ال�شمان االإجتماعي من اأجل توفري الدخل االأ�شا�شي جلميع الذين 

يحتاجون اإىل حماية مماثلة والرعاية ال�شحية ال�شاملة«. 

وبعد مرور اأكرث من خم�شني �شنة، اأعادت خال�شات موؤمتر العمل 

الدويل لعام 2001 التاأكيد على اخت�شا�ض منظمة العمل الدولية 

يف جمال ال�شمان االجتماعي، ودعت اإىل اإطالق حملة عاملية 

لتوفري ال�شمان االجتماعي للجميع. ومّت اإطالق هذه احلملة يف 

. كذلك، جاء يف اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن 
3
�شنة 2003

العدالة االجتماعية من اأجل عوملة عادلة خالل موؤمتر العمل 

الدويل �شنة 2008 اعرتاٌف »باأّن ملنظمة العمل الدولية التزاًما  

بن�شر الدعوة بني خمتلف اأمم العامل اإىل برامج من �شاأنها 

اأّن تّقق الغايات املتمّثلة يف تو�شيع نطاق اإجراءات ال�شمان 

االجتماعي لتوفري دخل اأ�شا�شي جلميع املحتاجني، اإىل جانب 

جميع االأهداف االأخرى التي يت�شّمنها اإعالن فيالديلفيا«. 

وجتدر االإ�شارة اإىل اأّن منظمة العمل الدولية هي املنظمة الدولية 

الوحيدة املفّو�شة من هيئاتها لو�شع معايري العمل الدولية. وتّتخذ 

هذه املعايري �شكلني: اإّما اّتفاقيات اأو تو�شيات. ويرّكز هذا التقرير 

ب�شكل اأ�شا�شي على اتفاقية املعايري الدنيا لل�شمان االجتماعي، 

1952 )رقم 102( واالتفاقية  ب�شاأن الرعاية الطّبية واالإعانات 

4
املر�شّية، 1969 )رقم 130(.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:  3

:NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO :130 4  االتفاقية رقم

RMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_
.ID:312275:NO

ومنذ فرتة وجيزة، يف حزيران 2012، خل�شت الدورة االأوىل بعد 

املئة ملوؤمتر العمل الدويل اإىل اعتماد تو�شية ب�شاأن االأر�شيات 

 الوطنية  للحماية االجتماعية )رقم 202( من اأجل تعزيز 

املعايري الدولية القائمة ذات ال�شلة بال�شمان االجتماعي. وتفيد 

التو�شية باأّن »احلق يف ال�شمان االجتماعي هو حق من حقوق 

االإن�شان، ي�شتوجب من الدول االأع�شاء يف منظمة العمل الدولية 

ا على  تطوير وت�شني اأنظمة ال�شمان االجتماعي لديها حر�شً

توفري اأمن الدخل واإمكانية الو�شول اإىل الرعاية ال�شحية جلميع 

املواطنني، مبا فيهم امل�شّنني واملعوقني واالأطفال و�شواهم من 

املجموعات امل�شت�شعفة، على االأقّل مب�شتوى ال يقّل عن احلّد 

االأدنى لالأجور املحّدد وطنًيا.”

وتن�ّض التو�شية على وجوب قيام الدول االأع�شاء بتطبيق املبادئ 

التالية لتنفيذ التو�شية:

�شمولية احلماية ا�شتنادًا اإىل الت�شامن االجتماعي؛ اأ. 

احلق يف االإعانات التي ين�ض عليها القانون الوطني؛ ب. 

13

 

تق�شي مهّمة منظمة العمل الدولية بال�شعي اإىل 

توفري ال�شمان االجتماعي للجميع  

 

 يف �شنة 2012، اعتمدت منظمة العمل 

الدولية »تو�شية االأر�شيات الوطنية للحماية 

 االجتماعية« من اأجل تعزيز املعايري ذات 

ال�شلة بال�شمان االجتماعي 
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مالءمة االإعانات وقابلية التنبوؤ بها؛ ج. 

عدم التمييز وامل�شاواة بني اجلن�شني وتلبية   د. 

االحتياجات اخلا�شة؛

االإدماج االجتماعي، مبن يف ذلك االأ�شخا�ض يف   ه. 

االقت�شاد غري املنظم؛

احرتام حقوق وكرامة النا�ض امل�شمولني بتغطية   و. 

ال�شمان االجتماعي؛

التحقيق التدريجي، مبا يف ذلك من خالل تديد االأهداف  ز. 

واالأطر الزمنية؛

الت�شامن يف التمويل مع ال�شعي اإىل تقيق التوازن االأمثل بني  ح. 

م�شوؤوليات وم�شالح الذين ميولون خطط ال�شمان االجتماعي 

وم�شوؤوليات وم�شالح الذين ي�شتفيدون منها؛

مراعاة تنوع االأ�شاليب والُنهج، مبا يف ذلك اآليات التمويل  ط. 

وُنظم تقدمي اخلدمات؛

التنظيم واالإدارة املالية ال�شفافان وامل�شوؤوالن وال�شليمان؛ ي. 

اال�شتدامة املالية وال�شريبية واالقت�شادية مع اإيالء االعتبار  ك. 

الواجب اإىل العدالة االجتماعية واالإن�شاف؛

االت�شاق مع ال�شيا�شات االجتماعية واالقت�شادية   ل. 

و�شيا�شات العمالة؛

االت�شاق فيما بني املوؤ�ش�شات امل�شوؤولة عن توفري   م. 

احلماية االجتماعية؛

اخلدمات العامة عالية اجلودة التي تعزز توفري ُنظم   ن. 

ال�شمان االجتماعي؛

فعالية اإجراءات ال�شكاوى والطعن واإمكانية الو�شول اإليها؛ �ض. 

ر�شد التنفيذ على نحو منتظم والتقييم الدوري؛ ع. 

االحرتام الكامل للمفاو�شة اجلماعية واحلرية النقابية  ف. 

ل�شالح جميع العمال؛

امل�شاركة الثالثية مع املنظمات املمثلة الأ�شحاب العمل  �ض. 

وللعمال، باالإ�شافة اإىل الت�شاور مع منظمات اأخرى معنية  

وممثلة لالأ�شخا�ض املعنيني؛

وُتعترب تو�شية منظمة العمل الدولية رقم 202، مبا تنطوي عليه 

ا  من مبادئ ب�شاأن التكافل والت�شامن االجتماعي، مهّمًة خ�شو�شً

يف �شياق مبادرة ت�شمني العّمال الفل�شطينيني يف لبنان يف اإطار 

التغطية الوطنية من خالل ال�شمان االجتماعي.
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 الفصل 1
 لمحة عن نظام الرعاية 

الصّحية في لبنان
ُيقّدر عدد �شّكان لبنان بحواىل 3.76 مليون ن�شمة، 93% منهم 

لبنانيون، فيما يتوّزع باقي ال�شكان بني اأجانب وعّمال مهاجرين، 

باالإ�شافة اإىل الجئني فل�شطينيني غري املقيمني يف املخّيمات 

والتجّمعات )اإدارة االإح�شاء املركزي 2007(. 

وي�شتفيد اأقّل من ن�شف ال�شكان )48%( من نوع من التغطية 

ال�شّحية مقابل 52% من ال�شكان الذين ال يغّطيهم اأي نوع من 

التاأمني ال�شّحي. ون�شف ال�شّكان الذين يتمّتعون بالتغطية ال�شحية 

يغّطيهم ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، فيما 16% من 

اللبنانيني املقيمني املوؤّمنني يح�شلون على التغطية من التاأمني 

ة من  اخلا�ّض. ب�شكل عام، ميّول اللبنانيون الرعاية ال�شّحية اخلا�شّ

اإنفاقهم اخلا�ض )اإدارة االإح�شاء املركزي 2007(.

ومتّول وزارة ال�شّحة العاّمة اخلدمات الطّبية املقّدمة للمواطنني 

اللبنانيني يف امل�شت�شفيات احلكومية ومرافق اخلدمات الطّبية 

اخلارجية القليلة التابعة اإليها، كما اأنها تعيد ت�شديد تكاليف بع�ض 

ة والتي اأبرمت  اخلدمات الطّبية االتي توؤمنها امل�شت�شفيات اخلا�شّ

ا وزارات اأخرى، مثل وزارة ال�شوؤون  عقوًدا معها. وتوّفر اأي�شً

االجتماعية، خدمات الرعاية ال�شّحية االأّولية. وتقوم احلكومة 

ب�شكل ر�شمي ب�شبط النظام ال�شّحي.

أبرز خطط الرعامة الصّحية 
يتكّون نظام الرعاية ال�شّحية العاّم من اأربعة عنا�شر: 1( 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، 2( تعاونية موّظفي 

الدولة، 3( �شندوق اجلي�ض وقوى االأمن،  4( وزارة ال�شّحة 

العاّمة )املالذ االأخري للح�شول على التاأمني(. ُيعترب ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي املورد الرئي�شي للتغطية ال�شّحية يف 

لبنان، ويغّطي ب�شكل اأ�شا�شي ال�شكان العاملني يف القطاع اخلا�ض 

وموّظفي القطاع العاّم غري امل�شتفيدين من خّطة تعاونية موظفي 

الدولة )الر�شم البياين رقم 1(. وتظهر اآخر البيانات املتوّفرة اأّن 

اأكرث من ن�شف ال�شكان امل�شمولني بالتغطية ال�شّحية ا�شتفادوا 

من تغطية ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف عام 2007، 

مبا فيهم امل�شّجلني على اأ�شا�ض اختياري، فيما يغّطي التاأمني 

ال�شّحي اخلا�ّض بقوى االأمن خم�ض ال�شّكان )اإدارة االإح�شاء 

املركزي 2007(.

 

ال يتمّتع اأكرث من ن�شف اللبنانيني باأي نوع من 

التغطية ال�شّحية
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
�شدر قانون اإن�شاء ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف �شنة 

1963، لكن تطّلب اإر�شاء ال�شندوق �شنتني اإ�شافّيتني. وُيعترب 

ال�شندوق املوؤ�ّش�شة الرئي�شية لل�شمان االجتماعي يف البالد. 

باملبداأ، يجب اأن ت�شمل تغطية ال�شندوق جميع املوّظفني والعاملني 

يف القطاع اخلا�ّض يف حال املر�ض رعاية االأمومة واحلوادث 

واالأمرا�ض املهنية وتعوي�ض نهاية اخلدمة. واجلدير بالذكر اأّن 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي له ثالثة فروع نافذة: 

 �شندوق املر�ض واالأمومة ان�شىء �شنة 1970، ويغّطي نفقات  •

الرعاية ال�شّحية للمر�ض واالأمومة �شمن  كلفة يحّددها 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.

�شندوق التعوي�شات العائلية والتعليمية اأن�شىء �شنة 1965،  •

ويوّفر للعّمال دعم  عائلي ف�شلي  لتغطية نفقات التعليم. 

 �شندوق تعوي�ض نهاية اخلدمة ان�شىء �شنة 1965،  •

ويعترب �شندوق موؤقت يجب ا�شتبداله بخّطة تقاعد من �شاأنها 

توفري تعوي�ض التقاعد واأمن الدخل يف حاالت ال�شيخوخة 

واالإعاقة والوفاة. ويوّفر �شندوق تعوي�ض نهاية اخلدمة يف 

املبداأ مبلًغا مقطوًعا ي�شاوي راتب �شهٍر واحد لكّل �شنة خدمة. 

يوّفر فرع ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي اخلا�ض باملر�ض 

واالأمومة املنافع التالية: 

90% من تكاليف اال�شت�شفاء •

80% من تكاليف اال�شت�شارات الطّبية با�شتثناء طّب االأ�شنان •

95% من تكاليف اأدوية عالج ال�شرطان داخل وخارج امل�شت�شفى •

 100% من تكاليف غ�شيل الكلى داخل امل�شت�شفى، و%80  •

خارج امل�شت�شفى

100% من كلفة الوالدة تت اإ�شراف طبيب اأو قابلة  •

يتّم متويل ال�شناديق يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

عرب ا�شرتاكات االأع�شاء والدولة. وُتَت�َشب ا�شرتاكات ال�شمان 

االجتماعي كن�شبة مئوية من الرواتب ال�شهرية مبا فيها منافع 

اأخرى )اجلدول 1(. بالرغم من اأّن جميع اأ�شحاب العمل 

ا بامل�شاهمة يف ال�شندوق الوطني لل�شمان  واالجراء ملزمون مبدئيًّ

االجتماعي، يتهّرب عدد كبري من املوؤ�ش�شات من الت�شجيل 

وامل�شاهمة، نظًرا اإىل اأّن اأ�شحاب العمل يتفادون ت�شجيل موّظفيهم 

تهم. من جهة اأخرى، يحّق لالأجانب حاملي  هرًبا من دفع ح�شّ

اإجازات العمل ال�شاحلة اأن يت�شّجلوا لدى ال�شندوق الوطني 

 الر�شم البياين 1: اللبنانيون املقيمون امل�شتفيدون من التغطية ال�شّحية بح�شب نوع التاأمني ال�شّحي )2007(

)ن�شبة مئوية(

 امل�شدر: اإدارة االإح�شاء املركزي 2007. 
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لل�شمان االجتماعي واأن ي�شتفيدوا من منافعه �شرط اأن يوّفر بلدهم 

االأم املعاملة ذاتها للعّمال اللبنانيني )�شيا�شة املعاملة باملثل(. 

وجتدر االإ�شارة اإىل اأّن ا�شرتاكات �شندوق املر�ض واالأمومة تبلغ 

حّدها االأق�شى عند م�شتوى راتب الـ2،500،000 لرية لبنانية. اأي 

اأّن الرواتب العالية ال ت�شاهم ب�شكل متنا�شب مثل الرواتب املتدّنية 

يف متويل اخلّطة. ويتفاقم هذا الو�شع على �شوء الزيادة االأخرية 

على اأجور القطاع اخلا�ض بقرار من احلكومة اللبنانية يف �شنة 

2012. وُيفرت�ض باأّن �شقف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

هو املعدل الو�شطي لتوزع الرواتب.  

يعاين ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي م�شاكل متعّددة، 

ت�شمل تديات موؤ�ش�شاتية ومالية، ناهيك عن اأثر التدّخالت 

ال�شيا�شّية. و�شهد كل من �شندوقي املر�ض واالأمومة والتعوي�شات 

ا مع  العائلية عجًزا متكّرًرا على مّر ال�شنوات املا�شية، خ�شو�شً

تخفي�ض معّدالت اال�شرتاكات يف �شنة 2001، ومع ا�شتمرار جلوء 

العديد من املوؤ�ش�شات اإىل تقليل قيمة الرواتب امل�شّرح عنها. 

وغالًبا ما يتّم �شّد العجز من �شندوق تعوي�ض نهاية اخلدمة. 

يبنّي اجلدول 2 تقدميات ال�شمان االجتماعي التي دفعها ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي يف �شنة 1997، وبني �شنتي 2004 

و2009، كما تظهر يف اجلدول 3 اال�شرتاكات التي تلّقاها ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي بني �شنتي 2005 و2009. ال ت�شمل 

هذه اجلداول مدفوعات الدولة اإىل ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي اإذ ُتعَترب تويالت ولي�ض م�شاهمات. 

 اجلدول 2: منافع ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي املدفوعة مبليارات اللرية اللبنانية 

)1997 و2009-2004(

1997200420052006200720082009 منافع ال�شمان االجتماعي 

141147179152226--تعوي�ض نهاية اخلدمة

221231224241245--التعوي�شات العائلية

439451536492548--تعوي�شات املر�ض واالأمومة

4078128018299398851019املجموع

امل�شدر: بعثة احل�شابات االقت�شادية 2010.

اجلدول 1: م�شاهمات ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي )2012(

االأجري�شاحب العملنوع امل�شاهمة

�شفر8.5% تعوب�ض نهاية اخلدمة

�شفر6% من الراتب و�شواًل اإىل 1،500،000 ل.ل.التعوي�شات العائلية والتعليمية

�شات املر�ض واالأمومة 2% من الراتب و�شواًل اإىل 2،500،000 ل.ل.7% من الراتب و�شواًل اإىل 2،500،000 ل.ل.خم�شّ

امل�شدر: ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.
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صناديق الرعاية الصّحية األخرى
مزّودو القطاع العام االآخرون هم: تعاونية موّظفي الدولة، 

و�شندوق اجلي�ض وقوى االأمن، ووزارة ال�شّحة العاّمة. تغّطي 

تعاونية موظفي الدولة املوظفني العاملني يف القطاع العام واأ�شرهم 

وال ت�شتلزم اأي م�شاهمة من املوظفني �شوى بن�شبة 1% مقتطعة من 

الراتب كجزء من ميزانية احلكومة. اأّما �شندوق اجلي�ض وقوى 

االأمن فهو يوّفر تغطية كاملة للخدمات اال�شت�شفائية والرعاية 

اال�شعافية الأع�شاء قوى االمن. كما ي�شتفيد املعالون منهم من 

خطط التاأمني بح�شب درجة القرابة مع امل�شّجل يف التاأمني.

اأخرًيا، ُتعترب وزارة ال�شّحة العامة اجلهة التي توّفر التاأمني 

لغري املوؤّمنني، بالرغم من اأّنها لي�شت  موؤ�ش�شة معنية بالتاأمني 

االجتماعي. توّفر الوزارة، بتمويل من ميزانية احلكومة، 

اال�شت�شفاء الأّي مواطن غري م�شمول باأي نظام تغطية �شحية، 

وتغّطي بالتايل تكاليف بع�ض العالجات مثل العالج الكيميائي، 

ة باالأمرا�ض املزمنة. اإىل  وجراحة القلب املفتوح، واالأدوية اخلا�شّ

ذلك، يوّفر كلٌّ من القطاع اخلا�ض و�شناديق التعا�شد واملنظمات 

ة،  غري احلكومية التاأمني ال�شّحي.  اأّما �شركات التاأمني اخلا�شّ

ن  فهي توّفر التاأمني ال�شّحي املكّمل وال�شامل بحيث ميكن للموؤمَّ

اأن يختار تغطية طّبية اإىل جانب تغطية ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي. 

التغطية الصّحية لّلجئين 
الفلسطينيين

ُيَقّدر عدد الالجئني الفل�شطينيني املقيمني حاليًّا يف لبنان 

بـ280،000 الجئ، وفًقا مل�شح اأجرته اجلامعة االأمريكية يف بريوت 

واالأونروا يف �شنة 2010 )�شعبان واآخرون 2010(. لكّن عدد 

الالجئني امل�شّجلني لدى االأونروا يبلغ 455،000 الجئ. وُيعزى 

الفارق يف التقديرات اإىل اأّن بيانات االأونروا ال تاأخذ يف احل�شبان 

. باالإ�شافة اإىل 
5
حاالت الهجرة، اأو الوفاة، اأو تغيري اجلن�شية

ذلك، مّت ت�شجيل عدٍد من الالجئني الفل�شطينيني لدى ال�شلطات 

اللبنانية، لكّنهم ال يدخلون يف جمال اخت�شا�ض االأونروا، بل 

يحملون بطاقات هوّية اأ�شدرتها ال�شلطات اللبنانية، وال يتجاوز 

عددهم الـ40،000 الجئ. كما يوجد عدد ال ُيذكر من الالجئني 

غري م�شّجلني لدى االأونروا وال لدى ال�شلطات اللبنانية، وُي�شار 

اإليهم بعبارة »مكتومي القيد«. من بني الالجئني الفل�شطينيني 

ل �شوى 2،372 الجًئا فقط لدى  املقيمني يف لبنان، مل ُي�َشجَّ

6
ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف �شنة 2011.

اإح�شاءات االأونروا، ابتداًء من 1 كانون الثاين/يناير 2012.  5

بيانات ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي  6

 اجلدول 3: امل�شاهمات التي تلّقاها ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي مبليارات 

اللرية اللبنانية )2009-2005(

20052006200720082009 م�شاهمات ال�شمان االجتماعي 

94686510499991050م�شاهمات ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

امل�شدر: احل�شابات االقت�شادية الوطنية 2010.

 

يوجد 2372 الجئ فل�شطيني فقط م�شجل لدى 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي

 

 وزارة ال�شّحة العاّمة هي جهة تاأمني 

غري املوؤّمنني.
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الحّق في التغطية الصّحية
منذ و�شولهم اإىل لبنان قبل اأكرث من �شّتة عقود، مّتت معاملة 

الالجئني الفل�شطينيني كاالأجانب. يف الواقع، يعار�ض موقف 

لبنان ال�شيا�شي جتني�ض الالجئني الفل�شطينيني. وقد اأ�شفر هذا 

املوقف عن �شيا�شات متييزّية �شّد الفل�شطينيني، اأّدت بدورها اإىل 

حرمانهم من احلّق يف العمل وال�شمان االجتماعي. ومّت تربير ذلك 

ب�شيا�شة »املعاملة باملثل« املطّبقة يف لبنان، والتي تن�ّض على اأّن البلد 

يعامل مواطني بلٍد اآخر بنف�ض الطريقة التي ُيعامل بها مواطنوه يف 

ذلك البلد؛ بالرغم من طبيعة احلالة الفل�شطينية الفريدة وغري 

االعتيادية، وبالرغم من اأّن لبنان هو من البلدان املوّقعة على عدد 

من  املعاهدات العربية والدولّية التي ت�شمن احلّق يف العمل جلميع 

االأفراد املوجودين على االأرا�شي اللبنانية بدون متييز. 

يف �شنة 2005، مّت اعتماد قانون خا�ض، بقرار غري م�شبوق �شادر 

عن وزارة العمل، يخفف مبداأ املعاملة باملثل ويرفع جميع القيود 

املفرو�شة على و�شول الالجئني الفل�شطينيني اإىل مهن حمّددة، 

با�شتثناء املهن التي تنّظمها القوانني. بالرغم من اأهّمية هذه 

اخلطوة، مل ُتعَترب حالًّ من�شًفا بالن�شبة اإىل و�شع الالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان، اإذ اأّن القرار  هو قرار تنفيذي وال يطال اأي 

تغيري يف الت�شريعات، ومل يعالج جوهر امل�شكلة )الناطور 2010(.

ويف �شنة 2010، منحت تعديالت قانون العمل اللبناين احلّق 

يف اال�شتفادة من تعوي�ض نهاية اخلدمة للفل�شطينيني الذين 

يحملون اإجازات عمل وامل�شّجلني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي. لكّن هذا القانون ا�شتثنى �شندوقي  املر�ض واالأمومة 

والتعوي�شات العائلية . بالتايل، بقي  االجراء الفل�شطينيون 

واأ�شحاب عملهم يدفعون ا�شرتاكات كاملة يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي )%23.5(. 

مبوجب تعديالت 2010 القانونية، مت اإعفاء الالجئني الفل�شطيني 

من دفع الر�شوم من اأجل اال�شتح�شال على اإجازة عمل. لكن 

ف�شلت العديد من املحاوالت لت�شهيل االإجراءات االإدارية التي 

يخو�شها الفل�شطينيون بهدف احل�شول على اإجازة العمل. حيث 

ما زال يفر�ض على الالجئني الفل�شطينيني توفر عقد عمل موقع 

وم�شّدق لدى الكاتب العدل باالإ�شافة اإىل وثائق ثبوتية مرتبطة 

ب�شاحب العمل. نتيجة لذلك، ال يتقّدم �شوى عدد ال يذكر من 

الفل�شطينيني العاملني بطلب  احل�شول على اإجازة عمل؛ ال تزيد 

عن  2% فقط من اإجمايل عدد الالجئني الفل�شطينيني العاملني 

)منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني 

2012(. لكن يبدو اأّن تعديالت 2010 القانونية ال �شّيما االإعفاء 

من دفع الر�شوم قد �شاهمت يف م�شاعفة عدد اإجازات العمل 

ال�شغري بني �شنتي 2010 و2012 )اجلدول 4(. 

يف هذا ال�شياق، وبالرغم من التعديالت القانونية، يبقى عدد 

ا  الفل�شطينيني العاملني يف االقت�شاد النظامي متدّنًيا جدًّ

على مّر ال�شنوات. وجتدر االإ�شارة اإىل اأّن املوؤ�شرات التقديرية 

للعمل يف االقت�شاد املنظم امل�شتخل�شة من م�شح منظمة العمل 

الدولية االأخري حول القوى العاملة الفل�شطينية توؤّكد على �شّحة 

اجلدول 4: عدد اإجازات العمل التي مّت اإ�شدارها لّلجئني الفل�شطينيني

201020112012

52198252اإ�شدار اأّول

134121149جتديد

186319401املجموع

امل�شدر: وزارة العمل.

 

اإّن موقف لبنان ال�شيا�شي املرّبر ب�شيا�شة 

»املعاملة باملثل« يحرم الفل�شطينيني من حّقهم 

الكامل يف العمل وال�شمان االجتماعي
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هذا الو�شع، نظًرا اإىل وجود ن�شبة 19% فقط من الفل�شطينيني 

العاملني الذين يحملون عقوًدا خّطية )منظمة العمل الدولية 

وجلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني 2012(. 

التغطية الصّحية المتوّفرة
 ُيحَرم معظم الالجئني الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان من خطط 

التغطية ال�شّحية الر�شمية باأي �شكل كانت. واجلدير بالذكر اأّن 

95% من الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان ال ميلكون اأي تغطية 

)اجلدول 5 والر�شم البياين 2(.

توّفر االأونروا، من خالل مراكز الرعاية ال�شحية الـ29 التابعة 

لها واملوّزعة يف خمتلف املناطق، خدمات �شّحية اأّولية �شبه 

جّمانية جلميع الالجئني. اإىل ذلك، توّفر جمعّية الهالل االأحمر 

ة اخلدمات  الفل�شطيني واملنظمات غري احلكومية والعيادات اخلا�شّ

ا للفل�شطينيني يف لبنان )اجلدول 6(. وتبقى عيادات  ال�شّحية اأي�شً

االأونروا االأكرث ارتياًدا لال�شت�شارات الطّبية جّراء مر�ض �شديد. 

لكن جتدر االإ�شارة اإىل اأّن معظم املراكز التي تقّدم خدمات 

الرعاية ال�شحية االأولية لاّلجئني الفل�شطينيني تفتقر اإىل 

املوّظفني واإىل التمويل. اإىل ذلك، ال تتوّفر جميع اخلدمات الطّبية 

يف كّل املخّيمات. لذا، قد يحتاج الالجئون اإىل التنّقل من خمّيم 

اإىل اآخر يف لبنان للح�شول على خدماٍت اأ�شا�شية و/اأو منتظمة، 

مثل غ�شيل الكلى. 

�شحيح اأّن االأونروا هي امل�شدر الرئي�شي للرعاية ال�شحية 

االأّولية، لكّنها ال تغّطي �شوى ب�شكل جزئي تكاليف الرعاية الثانوية 

والثالثية )من الدرجة الثانية والثالثة( يف عدد من امل�شت�شفيات 

املتعاقدة معها. ويعجز الفل�شطينيون عن تكّبد كلفة الفارق، ويبقى 

اال�شت�شفاء م�شدر قلق كبري بالن�شبة اإىل الالجئني الفل�شطينيني 

يف لبنان. ومل تتمّكن االأونروا من زيادة متو�ّشط تغطيتها خلدمات 

الرعاية ال�شحية من الدرجة الثانية والثالثة �شوى يف �شنة 2012 

بن�شبة 50%، ملّدة تغطية اأق�شاها 14 يوًما، ما رفع من �شقف 

التغطية اإىل 4200 دوالر اأمريكي للمري�ض )معّدل 300 د.اأ. لكّل 

يوم ا�شت�شفاء(. بالتايل، يواجه الالجئون الفل�شطينيون الذين 

يحتاجون اإىل اال�شت�شفاء يف لبنان عبًءا ماليًّا كبرًيا، ال �شّيما 

ا مزمًنا.  اّلذين يعانون مر�شً

يف ظّل هذه الظروف، من ال�شروري درا�شة ب�شكل معمق االكالف 

املقدرة مقابل املنافع الناجتة من توفري التغطية ال�شّحية من 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي لالجئني الفل�شطينيني 

العاملني واملقيمني يف لبنان. 

اجلدول 5: التغطية ال�شّحية لل�شكان الفل�شطينيني )2011( واللبنانيني )2007(

التغطية
ن�شبة  اللبنانيني امل�شمولني 

بالتغطية )ن�شبة مئوية(

ن�شبة  الفل�شطينيني امل�شمولني 

بالتغطية )ن�شبة مئوية(

51.794.7بدون تغطية

48.35.3مع تغطية

100.0100.0املجموع

امل�شدر: منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني 2012؛ اإدارة االإح�شاء املركزي 2007. 

 

95% من الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان ال 

يتمتعون باأي تغطية 

 

توّفر االأونروا خدمات الرعاية ال�شّحية االأولية 

لاّلجئني الفل�شطينيني يف مراكزها الـ29
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اجلدول 6: مكان اال�شت�شارة لّلجئني الفل�شطينيني جّراء مر�ض �شديد )2010(

التوّزع )ن�شبة مئوية(اخلدمات الطبية التي مّتت اال�شتفادة منها

32.2عيادات االأونروا

ة 24.3عيادة خا�شّ

9.2م�شت�شفى خا�ض

10.5م�شت�شفى اأو عيادة تابعة جلمعّية الهالل االأحمر الفل�شطيني

9.2م�شت�شفيات تابعة لالأونروا

8.5عيادات اأخرى

4.6عدم الذهاب اإىل اأي م�شت�شفى

1.5خمتلف

امل�شدر: �شعبان واآخرون 2010.

 الر�شم البياين 2: توّزع اللجئني الفل�شطينيني العاملني وامل�شمولني بالتغطية ال�شّحية بح�شب 

نوع التاأمني )2011( )ن�شبة مئوية(

امل�شدر: منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني 2012. 
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 الفصل 2
 تقييم مالي للتغطية 

الصّحية لالجئين الفلسطينيين 
ل اإىل تقييم   تهدف التحاليل واالإ�شقاطات التالية اإىل التو�شّ

مايل لكلفة توفري التغطية ال�شّحية لالجئني الفل�شطينيني يف 

لبنان. و�شّكل ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي و�شوق 

التاأمني اللبناين امل�شدرين الرئي�شيني للبيانات امل�شتخدمة يف تلك 

َعت  التقديرات، ف�شاًل عن الفر�شّيات االقت�شادية التالية التي ُو�شِ

الأغرا�ض اإجناز هذا التمرين: 

مّت االفرتا�ض باأّن معّدل ت�شّخم االأجور يرتاوح بني 3% و%5،  •

وقد �شّجل ارتفاًعا كبرًيا بن�شبة 30% يف �شنة 2008، بعد تطّور 

احلّد االأدنى لالأجور يف الفرتة االأخرية. ويعك�ض االرتفاع 

امل�شّجل يف �شنة 2008 زيادًة يف احلّد االأدنى لالأجور اأقرت يف 

تلك ال�شنة. 

 ا�شتناًدا اإىل االأمناط احلديثة التي برزت يف البيانات  •

ر اأّن معّدل ت�شّخم  الطّبية املاأخوذة من �شوق التاأمني، ُقدِّ

 الرعاية ال�شّحية يرتاوح �شنوًيا بني 4% و6%، و�شّجل

متو�ّشًطا بن�شبة %5. 

ة  • ي�شتثمر ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي احل�شّ

االأكرب من ا�شرتاكاته يف �شندات اخلزينة اللبنانية. على 

َرت معّدالت العائد على اال�شتثمار الأموال  هذا االأ�شا�ض، ُقدِّ

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي وفًقا للجدول 7.

اجلدول 7: العائد على اال�شتثمار لل�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي )ن�شبة مئوية(

  1996 - 1992  2003 -1997 2011 -2004

15106العائد على اال�شتثمار ال�شنوي

 اجلدول 8: القيمة املرتاكمة من ا�شرتاكات اللجئني الفل�شطينيني يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي )2011(

مباليني الدوالرات االأمريكيةمبليارات اللرية اللبنانية

11.17.4�شندوق املر�ض واالأمومة

9.96.6�شندوق التعوي�شات العائلية

21.114.0القيمة املرتاكمة االإجمالية
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 االشتراكاا اليتراكية 
لّلجئين الفلسطينيين 

اليسّالين في الصنتلق 
الوطني للضيان االجتياعي

تظهر االأرقام اأّن الالجئني الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان 

وامل�شّجلني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي قد راكموا، 

خالل االأعوام الت�شعة ع�شر املا�شية، وعرب ا�شرتاكاتهم وا�شرتاكات 

اأ�شحاب عملهم، 14 مليون دوالر اأمريكي على االأقّل )اجلدول 8( يف 

�شندوق املر�ض واالأمومة و�شندوق التعوي�شات العائلية والتعليمية. 

ومبا اأّن الفل�شطينيني يعجزون عن اال�شتفادة من هذين ال�شندوقني 

ب�شبب �شيا�شة املعاملة باملثل التي ت�شتثنيهم من تغطية ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي ال�شّحية- وحّتى تاريخ غري بعيد، 

ا- كانت تلك االأموال  ا�شتثنتهم من تعوي�ض نهاية اخلدمة اأي�شً

املرتاكمة ُتقَتَطع من الالجئني الفل�شطينيني ومن اأ�شحاب العمل 

بدون احل�شول على اأي منافع يف املقابل. 

اإن املبالغ املرتاكمة هي جمموع ا�شرتاكات االجراء الف�شطينيني 

امل�شّجلني على مّر ال�شنوات. وبح�شب �شجاّلت ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي، مّت ت�شجيل 2،372 فل�شطينيًّا بحلول نهاية 

2011. ويقّدم ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي االأرقام 

�شمن فرتات ت�شجيل موؤّلفة من 5 �شنوات، بدًءا ب�شنة 1965 اأي 

 فور اإن�شاء ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي )اجلدول 9(. 

لة  ال تتوّفر البيانات على اأ�شا�ض �شنوي، وبالتايل لي�شت مف�شّ

و�شاملة ب�شكٍل كاٍف. 

مّت احت�شاب القيمة االجمالية لال�شرتاكات التي دفعها الالجئون 

الفل�شطينيون لل�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي من خالل 

البيانات لالعوام ال�شابقة املتعلقة بالالجئني الفل�شطينيني 

امل�شّجلني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. بداأت 

 اجلدول 9: اللجئون الفل�شطينيون امل�شّجلون لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي بح�شب 

فرتة الت�شجيل

املجموعاإناثذكور

 1979 – 1965601676

 1989 – 1980342458

 1994 – 19906734101

 1999 – 199513152183

 2004 – 200026367330

 2011 – 200511604641624

17156572372املجموع

امل�شدر: ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.

 

ر ا�شرتاكات الفل�شطينيني امل�شّجلني لدى  ُتَقدَّ

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي بحواىل 

14 مليون دوالر اأمريكي منذ �شنة 1992
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 االإ�شقاطات الرجعية ب�شنة  1992 اأي بنهاية احلرب االأهلّية 

ا لقيمة   وعودة اال�شتقرار النقدي، بعد فرتة �شهدت انخفا�شً

العملة املحّلية. 

مّت تقدير عدد الفل�شطينيني امل�شّجلني يف ال�شندوق الوطني 

ا باأّن الت�شجيالت  لل�شمان االجتماعي على اأ�شا�ض �شنوي، افرتا�شً

يف كّل فرتة )اجلدول 9( توّزعت ب�شكل مّت�شق خالل �شنوات 

تلك الفرتة. لكن يف الفرتة االأخرية 2005-2011 فقط، عندما 

مّت ت�شجيل 1،624 فل�شطينًيا، مل ُيعترب التوّزع ال�شنوي مت�شاوًيا. 

ي�شتند اإىل التوّزع الوارد يف اجلدول 10. ُيعزى ذلك اإىل اأّن 

البيانات ب�شاأن اإجازات العمل املمنوحة للفل�شطينيني مل تظهر 

اأي زيادة يف عددهم قبل �شنة 2009، بالرغم من التعديالت 

القانونية )الناطور 2010(. بالتايل، مّت االفرتا�ض باأّن العدد 

االأكرب من الت�شجيالت اجلديدة قد ترّكز يف �شنتي 2010 و2011. 

يدفع الالجئون الفل�شطينيون امل�شّجلون لدى ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي وا�شحاب عملهم معّدالت اال�شرتاكات 

االإجمالية املطلوبة ل�شندوقي املر�ض واالأمومة والتعوي�شات 

العائلية والتعليمية )اجلدول 11(. 

 وفًقا لنتائج م�شح القوى العاملة لاّلجئني الفل�شطينيني يف 

لبنان )منظمة العمل الدولية  وجلنة عمل الالجئني الفل�شطينيني 

2012(، بلغ متو�ّشط دخل الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان 

الـ537،000 لرية لبنانية. وقد مّت تعديل هذا الرقم لياأخذ يف 

احل�شبان معّدالت الت�شّخم عند تقدير الدخل لل�شنوات ال�شابقة 

)العودة اإىل االفرتا�شات االقت�شادية املذكورة اآنًفا(. لكن قد يتّم 

التقليل من قيمة متو�ّشط الراتب هذا، الأّنه ميّثل ال�شكان برّمتهم، 

يف حني يتقا�شى العاملون يف القطاع النظامي عادًة اأجًرا اأعلى. 

ا�شتناًدا اإىل متو�ّشط الدخل هذا، والتقديرات ال�شنوية الواردة 

اأعاله لعدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شّجلني لدى ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي، مّت تطبيق معّدالت ا�شرتاك 

ال�شندوق وجتميعها مع معّدالت العائد على اال�شتثمار املذكورة 

اآنًفا )اجلدول 7(، بهدف احت�شاب اإجمايل القيمة املقدرة 

لال�شرتاكات املدفوعة من قبل الالجئني الفل�شطينيني امل�شّجلني 

حاليًّا لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي وا�شحاب 

عملهم )اجلدول 12(. 

اجلدول 10: توّزع الفل�شطينيني امل�شّجلني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي )2011-2005(

2005200620072008200920102011

5555102050التوّزع )ن�شبة مئوية(

81818181163325812عدد امل�شّجلني اجلدد

اجلدول 11: معّدالت م�شاهمة ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف �شندوقي املر�ض واالأمومة 

والتعوي�شات العائلية والتعليمية 

معّدل امل�شاهمة )ن�شبة مئوية(

بعد 2001قبل 2001

129�شندوق املر�ض واالأمومة

156�شندوق التعوي�شات العائلية والتعليمية
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اجلدول 12: ا�شرتاكات اللجئني الفل�شطينيني يف �شندوقي املر�ض واالأمومة والتعوي�شات العائلية يف 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي لعدد من ال�شنوات املختارة

19952000200520102011

27248482915602372عدد الفل�شطينيني امل�شّجلني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي

2334825321،4642,293اال�شرتاكات املدفوعة )مبليني اللرية اللبنانية(

1042143198781،376املر�ض

130268213586917التعوي�شات العائلية

8403،6758،46916،61919,909اال�شرتاكات املرتاكمة )مبليني اللرية اللبنانية(

3741،6334،0708،61910،512املر�ض

4672،0424،3998،0019،398التعوي�شات العائلية

1263675089971,195الفائدة على اال�شرتاكات )مبليني اللرية اللبنانية(

56163244517631املر�ض

70204264480564التعوي�شات العائلية

9664،0428،97717،61721,104اإجمايل قيمة ال�شندوق )مبليني اللرية اللبنانية(

4301،7974،3159،13611،142املر�ض

5372،2464،6628،4819،962التعوي�شات العائلية

الر�شم البياين 3:تطوّر �شندوق املر�ض واالأمومة و�شندوق خم�ش�شات التعليم واالأ�شرة 
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بحلول �شنة 2011، راكم الفل�شطينيون امل�شّجلون لدى ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي 21 مليار لرية لبنانية، اأي ما ي�شاوي 

14 مليون دوالر اأمريكي وهي جمموع 11 مليار لرية لبنانية 

ل�شندوق املر�ض واالأمومة وحواىل 10 مليار لرية لبنانية ل�شندوق 

التعوي�شات العائلية والتعليمية. وقد �شاهمت اال�شرتاكات غري 

امل�شتفاد منها على مّر ال�شنوات، جمّمعة مع عائدات االأ�شول 

امل�شتثمرة املرتاكمة، يف �شمان ا�شتمرارية منو ال�شندوقني 

)الر�شم البياين 3(. 

جتدر االإ�شارة اإىل اأّن اال�شرتاكات املرتاكمة التي دفعها الالجئون 

الفل�شطينيون وا�شحاب عملهم والتي تبلغ قيمتها 14 مليون دوالر 

امريكي ُتعترب تقديرات متحفظة، اإذ اأّنه ي�شتند اإىل راتب متو�ّشط 

ميّثل جميع الالجئني الفل�شطينيني العاملني يف املخّيمات؛ يف حني 

يتلّقى عادًة العاملون يف القطاع النظامي اأجًرا اأعلى من املعّدل. 

غري اأّن البيانات ب�شاأن رواتب العاملني يف القطاع غري الر�شمي 

غري متوّفرة. اإىل ذلك، ال ي�شمل هذا التقدير اال�شرتاكات 

املدفوعة قبل �شنة 1992. 

كلفة توفير التغطية الصحية 
للجئين الفلسطينيين

وفًقا للتقديرات، تبلغ كلفة توفري التغطية ال�شحية لالجئني 

الفل�شطينيني امل�شجلني حالًيا يف ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي واأ�شرهم على مّر ال�شنوات الثالث املقبلة اإىل 5،5 

مليون دوالر اأمريكي. تقريًبا لكل �شنة على اأال تتخطى الـ21،4 

مليون دوالر اأمريكي يف العام 2021.

جرى تقدير كلفة توفري التغطية ال�شحية لالجئني الفل�شطينيني 

وفًقا ملا يلي:

معدل كلفة التغطية ال�شحية لكل فل�شطيني م�شجل يف  •

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي الذي جرى احت�شابه 

من خالل بيانات ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

وبيانات التاأمني ال�شحي اللبناين.

اإن عدد الفل�شطينيني امل�شجلني يف ال�شندوق الوطني لل�شمان  •

االجتماعي واملعالني منهم )اأي اإجمايل امل�شتفيدين( بح�شب 

الفئات العمرية مت احت�شابها من قبل ال�شندوق الوطني 

، اإال اأن عدد املعالني للفل�شطينيني جرى 
7
لل�شمان االجتماعي

احت�شابه بح�شب الت�شنيف العمري للمعاليني اللبنانيني 

امل�شمولني يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.

 معدل كلفة التغطية الصحية 
لكل عضو في الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي
اإن بيانات ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي حول تكلفة 

وا�شتخدامات اخلدمات الطبية من قبل الالجئني الفل�شطينيني 

بح�شب الفئة العمرية غري متوفرة. بح�شب تقديرات ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي، بلغ معدل االنفاق ال�شحي لكل 

م�شتفيد يف العام 2011، 630 دوالر امريكي من دون م�شاركة يف 

 و576 دوالر امريكي يف 
8 )co payment( ت�شديد النفقات الطبية

حال وجود امل�شاركة يف الت�شديد )اجلدول 13(.

�شمحت بيانات املطالبات التاأمينية املتعلقة بتلقي العالج الطبي 

يف �شوق التاأمني اخلا�ض وتوزع ال�شكان الفل�شطينيني بتقدير 

العامل الن�شبي للتكلفة بح�شب العمر الأخذ باالعتبار تاأثري العمر 

على معدل الكلفة ال�شحية )اجلدول 14(. ُتظهر عوامل التعديل 

العمري اأن الكلفة ال�شحية مرتفعة اأكرث للفئات العمرية االأكرب. 

ي�شري م�شطلح »امل�شتفيدين« اإىل االأفراد امل�شجلني اإ�شافة اإىل املعالني منهم الذين    7

ي�شتفيدون من تغطية ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.

يحدث امل�شاركة يف ت�شديد النفقات الطبية عندما ال يغطي ال�شندوق الوطني   8

لل�شمان االجتماعي الكلفة الكاملة للخدمة الطبية فيقوم املنت�شب بدفع الفارق 

املرتتب اأم يتم ذلك من خالل خطة تغطية طبية اخرى.

31

 

كلفة التغطية ال�شحية للفل�شطينيني امل�شجلني 

يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي مقدرة 

بـ5.5 مليون دوالر امريكي يف ال�شنة
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بالتايل، جرى التو�شل اإىل معدل الكلفة لكل م�شتفيد بح�شب الفئة 

العمرية من خالل تطبيق عوامل التعديل العمري املذكورة اأعاله 

على معدل الكلفة )اجلدول 15(.

 عدد الالجئين الفلسطينيين 
 المشمولين بالتغطية والمعالين 

منهم )إجمالي المستفيدين(
مّت االعتماد على بيانات ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

ل�شنة 2011 حول توزع املنت�شبني الفل�شطينيني امل�شجلني بح�شب 

 الفئات العمرية )جدول 16(. اإن معظم امل�شجلني عمرهم بني

20 و50 �شنة.

اأن ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي مل يوفر اأي توزيع 
9
 مبا 

عمري لالأفراد املعالني من جانب امل�شجلني الفل�شطينيني، جرى 

التو�شل اإىل التقديرات بناًء على توزيع املعالني اللبنانيني. يف 

الواقع، يظهر توزيع ال�شكان الفل�شطينيني بح�شب الفئات العمرية 

التقارب مع النتائج اخلا�شة بال�شكان اللبنانيني )�شعبان واآخرون 

2010(. كما اأن توزع امل�شتفيدين اللبنانيني من ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي قريب جًدا من توزع جممل ال�شكان اللبنانيني 

)اجلدوالن 17 و18(. 

املر�شى الداخلني هم املر�شى الذين يتلقون عالج من خالل ق�شاء ليلة واحدة على   9

االأقل يف امل�شت�شفى. املر�شى اخلارجني هم املر�شى الذين يتلقون عالج ال ي�شتوجب 

ق�شاء ليلة داخل امل�شت�شفى بل عالجات اأخرى مثل االأ�شعة والفحو�شات املخربية.

)2011( 
9
اجلدول 13: متو�ّشط الكلفة للم�شتفيد الواحد خلدمات املر�شى الداخليني واخلارجيني

املجموعاملر�شى اخلارجيوناملر�شى الداخليونمعدل الكلفة )بالدوالر االأمريكي(

318312630من دون م�شاركة يف ت�شديد النفقات

286281567مع م�شاركة يف ت�شديد النفقات

امل�شدر: ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.

اجلدول 14: العوامل الن�شبية للتكلفة املرتبطة بالعمر

العامل الن�شبي للتكلفة بح�شب العمرالعمر )ال�شنوات(

0.38اأقل من 15

20-150.38

30-210.47

40-310.57

50-410.68

60-511.40

4.47اأكرث من 60

امل�شدر: ح�شابات الكاتب بناًء على بيانات م�شتخرجة من �شوق التاأمني.
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 اجلدول 16: توّزع الفل�شطينيني امل�شّجلني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

بح�شب العمر )2011(

عدد الفل�شطينيني امل�شجلنيالفئة العمرية )ال�شنوات(

10 اأقل من 20

30-20861

40-31680

50-41459

60-51188

172اأكرث من 60

2370املجموع

لنا اإىل جمموع 2370 بداًل من 2372 مالحظة: ينق�ض �شخ�شان من البيانات التي وّفرها ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، بالتايل تو�شّ

اجلدول 15: كلفة التغطية ال�شّحية من ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي لّلجئني الفل�شطينيني 

بح�شب الفئة العمرّية )2011(

الفئة العمرية )ال�شنوات(
 املر�شى الداخليني 

)دوالر اأمريكي(

املر�شى اخلارجيني 

)دوالر اأمريكي(

 املجموع 

)دوالر اأمريكي(

109107216اأقل من 15

20-15109107216

30-21135132267

40-31163160323

50-41195191386

60-51401393794

128112552535اأكرث من 60
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مت تطبيق معدل كل فئة من املعالني اللبنانيني )االأزواج واالأوالد 

 واالأهل( كن�شبة مئوية من امل�شجلني اللبنانيني على العدد 

الفعلي للمعالني الفل�شطينيني امل�شجلني يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي يف العام 2011 )3،145(. ي�شكل االأزواج 

اللبنانيون 37% من امل�شجلني اللبنانيني واالأوالد 81% منهم 

واالأهل 15%. وبالطريقة نف�شها جرى ا�شتخدام ت�شنيف هذه 

الفئات نف�شها للتو�شل اإىل التوزع العمري للمعالني الفل�شطينيني 

)اجلدوالن 19 و20(.

إسقاط عدد المستفيدين الفلسطينيين 
للسنوات الـعشرة المقبلة

اإن معدل النمو ال�شايف لالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي منذ العام 1965 ال يتبع 

التوجهات الطبيعية وال يتما�شى مع النمو الدميغرايف ملجمل عدد 

الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان. يف املقابل، اإن هذا املعدل مرتبط 

اأكرث بالتطورات ال�شيا�شية اجلارية يف لبنان ويعتمد اأكرث على 

التعديالت القانونية املتعلقة بالالجئني الفل�شطينيني يف لبنان. 

 بالتايل، تبني اأن االإ�شقاط او التقدير على جممل ال�شكان 

ال فائدة له. بالتايل، مت احت�شاب التقديرات بالن�شبة اإىل ال�شكان 

امل�شجلني من خالل اال�شتعانة مبجموعة من معدالت النمو 

املاأخوذة من البيانات التاريخية املتوافرة حول الفل�شطينيني 

امل�شجلني حالًيا يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. ويظهر 

اجلدول 21 معدل النمو ال�شنوي املطّبق على ال�شنوات الع�شر 

املقبلة على العدد احلايل للعمال امل�شجلني يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي.

تقدير الكلفة اإلجمالية للتغطية الصحية 
لالجئين الفلسطينيين المسجلين حالًيا 

والمعالين منهم
مّت تطبيق الكلفة لكل م�شتفيد املوّزعة بح�شب الفئة العمرية على 

العدد االإجمايل للم�شتفيدين ومنهم امل�شجلون واملعالون ومت 

اإ�شقاطها من خالل ا�شتخدام معدل ت�شخم على كلفة اخلدمات 

ال�شحية املوفرة. يظهر اجلدول 22 كلفة خطة الرعاية ال�شحية 

لالجئني الفل�شطينيني على مر ال�شنوات الع�شر املقبلة.

كنتيجة لهذا التمرين املو�شع وبناًء على عدد من الفر�شيات 

والقيا�شات التقريبية، تقدر كلفة توفري تغطية الرعاية ال�شحية 

لالجئني الفل�شطينيني واملعالني منهم بني 3 و6 مليون دوالر 

اأمريكي تقريًبا على مّر ال�شنوات اخلم�ض املقبلة ومن املتوقع 

اأن ترتفع تدريجًيا على مّر ال�شنوات الع�شر املقبلة  لت�شل كحد 

اأق�شى اإىل 21 مليون دوالر اأمريكي يف العام 2012. ويظهر 

االحت�شاب االأويل اأن كلفة تغطية الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني 

حالًيا واملعالني منهم يف العام 2012 ال تتخطى 2.0% من الكلفة  

االإجمالية لتغطية اللبنانيني، ما يجعلها كلفة  هام�شية  ن�شبًيا 

باملقارنة مع كلفة تغطية ال�شكان اللبنانيني واال�شرتاكات التي 

.
10

يقدمها الالجئون الفل�شطينيون يف املقابل

بناء على تقديرات الكاتب  10

 

امل�شجلني  الفل�شطينيني  الالجئني  تغطية  كلفة 

حالًيا واملعالني منهم يف العام 2012 ال تتخطى 

2.0% من الكلفة االإجمالية لتغطية اللبنانيني
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اجلدول 18: توّزع امل�شتفيدين اللبنانيني من ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي بح�شب العمر )2010(

التوزع )ن�شبة مئوية(جمموع امل�شتفيدين اللبنانينيالفئة العمرية )ال�شنوات(

433،50035اأقل من 20

30-20207،19717

40-31181،68515

50-41181،17615

60-51103،4978

136،55611اأكرث من 60

1،243،593100املجموع

امل�شدر: ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي.

اجلدول 17: توّزع اللجئني الفل�شطينيني يف لبنان بح�شب الفئة العمرّية )2010(

التوزع )ن�شبة مئوية(الفئة العمرية )ال�شنوات(

26اأقل من 15

20-1512

30-2017

40-3112

50-4113

60-518

12اأكرث من 60

100املجموع

امل�شدر: �شعبان واآخرون )2010(.
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 اجلدول 19: توّزع اللبنانيني املعالني  يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي بح�شب 

الفئة العمرية )2011(

االأهل )ن�شبة مئوية(االأوالد )ن�شبة مئوية(االأزواج )ن�شبة مئوية(

378115ن�شبة املعالني من امل�شجلني 

�شفر195اأقل من 20

�شفر30-20204

�شفر�شفر40-3130

�شفر�شفر50-4130

�شفر�شفر60-5113

100�شفر5اأكرث من 60

100100100املجموع

اجلدول 20: التوّزع العمري لّلجئني الفل�شطينيني )امل�شّجلني واملُعالني منهم( حاليًّا يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي )2011(

جمموع امل�شتفيديناملعالونامل�شجلونالفئة العمرية )ال�شنوات(

1018441854اأقل من 20

30-208612641125

40-31680263943

50-41459258717

60-51188115303

172401573اأكرث من 60

2.3703.1455.515املجموع
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اجلدول 22: تقدير كلفة توفري اخلدمات ال�شّحية لّلجئني الفل�شطينيني )م�شّجلني ومعالني( كجزء من 

خّطة ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي

الفئة 

العمرية
20112012201320142015201620172018201920202021

0.400.490.590.720.881.071.301.591.942.362.87اأقل من 20

30-200.300.370.440.540.660.800.981.191.451.772.15

40-310.300.370.450.550.670.821.001.211.481.802.19

50-410.280.340.410.500.610.740.901.101.341.631.99

60-510.240.290.360.430.530.650.790.961.171.421.73

1.451.772.152.623.193.894.745.777.038.5610.43اأكرث من 60

جمموع 

الكلفة 

)مبليني 

الدوالرات(

2.973.624.415.376.547.979.7111.8214.4017.5421.36

اجلدول 21: منو ال�شكان الفل�شطينيني امل�شّجلني لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي

2012 و20052022 و20002012 و19952004 و19901999 و1994

معدل النمو ال�شنوي 

)ن�شبة مئوية(
1212121616

اجلدول 23: تقدير كلفة توفري اخلدمات ال�شّحية لّلجئني الفل�شطينيني العاملني يف االقت�شاد النظامي 

)2021-2011(

20112012201320142015201620172018201920202021

 الكلفة االإجمالية 

)مليون دوالر اأمريكي(

17.6921.5426.2431.9638.9347.4157.7570.3485.67104.35127.10

مالحظة: ت�شمل االأرقام امل�شّجلني اأ�شاًل لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي، مبا فيهم املنت�شبون واملُعالون على حّد �شواء. 
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كلفة توفير التغطية الصحية 
الى الفلسطينيين العاملين 

في اال تصاد النظامي
من املتوقع اأن ي�شاهم منح احلق يف احلماية االجتماعية وتوفري 

تغطية الرعاية ال�شحية اإىل الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني 

حالًيا يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف دفع املزيد 

من العاملني الفل�شطينيني اإىل تنظيم ا�شتخدامهم وال�شعي اإىل 

الت�شجل يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. حالًيا، يعترب 

معظم الالجئني الفل�شطينيني العاملني يف لبنان اأن الت�شجل يف 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي ذات قيمة حمدودة مبا 

اأنهم يدفعون اال�شرتاكات املالية لكنهم ال يح�شلون على تغطية 

الرعاية ال�شحية يف املقابل. لكن، يف حال تغري هذا ال�شرط، من 

املتوقع اأن مييل املزيد من الالجئني الفل�شطينيني العاملني يف 

االقت�شاد النظامي اإىل الت�شجل لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي. يف املقابل، جتدر االإ�شارة اإىل اأنه بهدف اكت�شاب 

االأهلية للت�شجل واال�شتفادة من خدمات ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي، يجب على العامل احل�شول على اإجازة عمل 

�شاحلة )مع �شرط م�شبق هو احل�شول على عقد عمل خطي( 

وينبغي على �شاحب العمل اأن ي�شجل املوؤ�ش�شة  لدى ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي.

يف ظل هذه الظروف، ي�شبح عدد املوؤهلني لال�شتفادة من خدمات 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي حمدوًدا جًدا وهم بحاجة 

اإىل االإيفاء بعدة �شروط )عقد عمل خطي  واإجازة عمل والعمل 

يف موؤ�ش�شة م�شجلة لدى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي(. 

ويقّدر م�شح القوى العاملة ال�شادر عن منظمة العمل الدولية يف 

العام 2011 عدد الالجئني الفل�شطينني الذين يعملون مبوجب عقد 

عمل خطي بـ14،000 )منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني 

الفل�شطينيني 2012( . كما اأن �شيناريو اأي تو�شيع ممكن للتغطية 

ال�شحية لل�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي لت�شمل هذه الفئة 

من ال�شكان – وهذا هو التقدير االأعلى لعدد العمال املوؤهلني 

ب�شورة حمتملة لال�شتفادة من خدمات ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي – يرفع من الكلفة املقدرة ب�شتة اأمثال. وبح�شب هذا 

ال�شيناريو، يبلغ تقدير كلفة التغطية 18 مليون دوالر اأمريكي 

تقريًبا لل�شنة االأوىل على اأن ترتفع الكلفة تدريجًيا لتبلغ 127 مليون 

دوالر اأمريكي يف غ�شون 10 �شنوات )اجلدول 23(. 

يفرت�ض هذا التقدير اأن ال�شكان العاملني يف االقت�شاد النظامي 

لديهم �شمات مماثلة لل�شكان امل�شجلني يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي. كما يفرت�ض اأن يتبع ارتفاع عدد العاملني يف 

القطاع االقت�شادي النمط نف�شه كالنمو املفرت�ض للعمال امل�شجلني 

يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. لذلك، ا�شتند اإ�شقاط 

كلفة تغطية الرعاية ال�شحية على ع�شر �شنوات لهذه الفئة من 

ال�شكان اإىل املنهجية نف�شها امل�شتخدمة �شابًقا لتقدير كلفة توفري 

تغطية الرعاية ال�شحية للمنت�شبني احلاليني.

لكن جتدر االإ�شارة اإىل اأن هذه التقديرات مرتفعة ن�شبيا. ذلك 

الأن عدًدا كبرًيا من اأ�شحاب العمل يتفادون الت�شجل يف ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي واإن كان لديهم عقود عمل خطية مع 

موظفيهم. يف الواقع، يظهر م�شح منظمة العمل الدولية للعام 

2011 اأن ن�شبة 16% فقط من العمال الذين ميلكون عقود عمل 

خطية يعملون ل�شالح �شاحب عمل م�شجل يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان االجتماعي )منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني 

الفل�شطينيني 2012(. من جهة اأخرى، من �شاأن ارتفاع عدد 

امل�شجلني يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي اأن يخلف 

اآثاًرا اإيجابية على زيادة جمموعة اال�شرتاكات وامل�شاهمات يف 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. 

 

نظًرا اإىل العدد االإجمايل للفل�شطينيني 

املحتمل ت�شجلهم يف ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي، من املتوقع اأن ترتفع كلفة التغطية 

�شتة اأمثال
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 النفقاا الصحية 
 للجئين الفلسطينيين 
من حسابهم الخاص

ُتعترب امل�شاكل ال�شحية �شائعة ن�شبًيا يف اأو�شاط اأ�شر الالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان ما يزيد من النفقات ال�شحية اخلارجة 

عن ميزانية هذه االأ�شر يف ظل غياب خلطط التغطية ال�شحية 

ال�شاملة. وفًقا لدرا�شة �شعبان واآخرين )2010(، اإن انت�شار 

االأمرا�ض املزمنة واالإعاقات الوظيفية واالأمرا�ض احلادة وا�شح 

ن�شبًيا على م�شتوى االأ�شر الفل�شطينية ال�شيما باملقارنة مع 

اللبنانيني )اجلدول 24(.

عادة، ُتدفع التكاليف ال�شحية ملثل هذه امل�شاكل من ح�شاب 

املر�شى اخلا�ض اإ�شافة اإىل الدعم الذي تقدمه االأونروا ومنظمات 

غري حكومية اأخرى. ب�شكل و�شطي، دفعت االأ�شر الفل�شطينية 

يف العام 2010، 614 دوالر اأمريكي على مر �شتة اأ�شهر لزيارات 

اال�شت�شفاء و164 دوالر اأمريكي ال�شت�شارات االأطباء يف حالة 

االأمرا�ض احلادة و137 دوالر اأمريكي يف حالة االأمرا�ض املزمنة 

و262 دوالر اأمريكي لال�شت�شارات العائلية يف حالة االإعاقات 

الوظيفية )�شعبان واآخرون 2010(. بناًء على هذه املعطيات، 

جرى احت�شاب معدل تقديري للتكاليف التي يدفعها الالجئون 

الفل�شطينيون كل �شنة من خالل ا�شتخدام مقاربة تعتمد على 

 .)frequency – severity approach( قيا�ض التواتر واحلدة

كمعدل، ينفق الالجئ الفل�شطيني 133 دوالر اأمريكي �شنويا 

على امل�شاكل ال�شحية املماثلة واإذا ما ا�شتثنينا م�شاعدات 

االأونروا ومنظمات اأخرى، تبلغ التكاليف اخلارجة عن امليزانية 

التي يدفعها الفل�شطيني 214 دوالر اأمريكي تقريًبا لكل الجئ 

)اجلدوالن 25 و26(.

لكن جتدر االإ�شارة اإىل اأن هذه االأرقام تخ�ض حاالت �شحية 

حمددة جًدا وال ت�شمل جميع امل�شاكل ال�شحية والكثري من خدمات 

املر�شى اخلارجيني وحاالت اال�شت�شفاء. بالتايل، نتوقع اأن ترتفع 

النفقات ال�شحية االإجمالية  على ح�شاب اال�شرة الفل�شطينية نظًرا 

الأن احلاالت املذكورة يف ما �شبق ال تختزل جميع امل�شاكل ال�شحية 

التي يواجهها الفل�شطينيون.

بهدف تقييم العبء احلقيقي للنفقات ال�شحية التي تتحملها 

اال�شرة على ح�شابها اخلا�ض، من ال�شروري مقارنة ح�شة 

النفقات ال�شحية من اإجمايل اإنفاق االأ�شرة. بلغ معدل ح�شة 

النفقات ال�شحية لالجئني الفل�شطينيني من جمموع اإنفاق 

اال�شر 12% تقريًبا وفًقا لدرا�شة �شعبان واآخرين. )2010(. يف 

املقابل، مل يتجاوز معدل ح�شة االأ�شر اللبنانية 6 اإىل 8% بح�شب 

اأحدث البيانات املتوفرة على الرغم من اأن اللبنانيني عامة اأكرث 

ي�شًرا من الالجئني الفل�شطينيني ومن اأن ح�شة االإنفاق على 

ال�شحة ترتفع عادة مع الي�شر املادي )اإدارة االإح�شاء املركزي 

2004(. من الوا�شح اإن غياب خطط التغطية ال�شحية لالجئني 

الفل�شطينيني يثقل كاهل موازنة االأ�شر الفل�شطينية على الرغم من 

ما توفره االأونروا من اخلدمات ال�شحية االأ�شا�شية.

 

 يخ�ش�ض 12% من اإنفاق االأ�شر الفل�شطينية 

على ال�شحة مقابل 6 اإىل 8% للبنانيني
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اجلدول 24: معّدالت انت�شار امل�شاكل ال�شّحية بني اأ�شر اللجئني الفل�شطينيني واللبنانيني 

معدالت انت�شار امل�شاكل ال�شحية )ن�شبة مئوية(
 ح�شة االأ�شر 

الفل�شطينية )2011(

 ح�شة االأ�شر 

اللبنانية )2004(

3117االأمرا�ض املزمنة

42االإعاقات الوظيفية

-25االأمرا�ض احلادة )احلاالت املر�شودة على مر �شتة اأ�شهر(

امل�شدر: �شعبان واآخرون 2010. اإدارة االح�شاء املركزي 2004.

اجلدول 25: نفقات اللجئني الفل�شطينيني اخلارجة عن امليزانية اخلا�شة

اخلدمات ال�شحية امل�شتخدمة على 

مر االأ�شهر ال�شتة املا�شية

 الكلفة 

)بالدوالر االأمريكي(

معدل اال�شتخدام 

)ن�شبة مئوية(

معدل الكلفة يف ال�شنة 

)بالدوالر االأمريكي(

61435.5215خدمات املر�شى الداخليني

 خدمات املر�شى اخلارجيني

 يف حاالت االإعاقة
2624.311

خدمات املر�شى اخلارجيني يف حاالت 

االأمرا�ض غري املزمنة
16438.463

خدمات املر�شى اخلارجيني يف حاالت 

االأمرا�ض املزمنة
13730.642

 جمموع النفقات 

)خالل االأ�شهر ال�شتة املا�شية(
334

668جمموع النفقات )خالل ال�شنة املا�شية(

5معدل عدد اأفراد االأ�شرة

133النفقات ال�شحية لكل الجئ

امل�شدر: �شعبان واآخرون 2010.
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اجلدول 26: نفقات اللجئني الفل�شطينيني اخلارجة عن امليزانية اخلا�شة  تت�شمن امل�شاعدات املالية املقّدمة 

من االأونروا ومن منظمات غري حكومية اأخرى )2010(

معدل االنفاق )بالدوالر االأمريكي(اخلدمات ال�شحية امل�شتخدمة خالل االأ�شهر ال�شتة املا�شية

386خدمات املر�شى الداخليني

16خدمات املر�شى اخلارجيني يف حاالت االإعاقة

75خدمات املر�شى اخلارجيني يف حاالت االأمرا�ض غري املزمنة

58خدمات املر�شى اخلارجيني يف حاالت االأمرا�ض املزمنة

534جمموع النفقات )خالل االأ�شهر ال�شتة املا�شية(

1069جمموع النفقات )خالل ال�شنة املا�شية(

5معدل عدد اأفراد االأ�شرة

214النفقات ال�شحية لكل الجئ

امل�شدر: �شعبان واآخرون 2010.
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يف اخلتام، ال يتخّطى عدد الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان 

امل�شجلني حالًيا يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 2،372 

ا )5،515 مع املعالني منهم(. وال يفرت�ض بعدد منخف�ض  �شخ�شً

كهذا اأن يثقل كاهل ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي. يف 

الواقع، ت�شاهم هذه الفئة يف مدخول ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي منذ �شنوات من دون تلقي اأي منافع يف املقابل. ويجدر 

مببلغ الـ14 مليون دوالر اأمريكي املرتاكم  وغري امل�شتخدم اأن يتيح 

ب�شهولة بتعزيز التغطية ال�شحية على املدى الق�شري. كما اأن 

اال�شرتاكات املتوا�شلة من �شاأنها اأن ت�شمح عادة بتمويل التغطية 

على املدى الطويل. وب�شكل متواز، يف حني اأن عدد الالجئني 

الفل�شطينيني امل�شجلون يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

قد يرتفع لي�شمل املزيد من امل�شتخدمني، يتوقع من اال�شرتاكات 

ت�شمح  – اأن  ال�شحية  للتغطية  خطة  اأي  يف  يجري  �– كما 
بتمويل اخلدمات املوفرة. علًما اأن كلفة هذه اخلدمات من �شاأنها 

اأن ت�شل كحد اأق�شى اإىل 104 مليون دوالر اأمريكي يف غ�شون 

ع�شر �شنوات.

عالوة على البعد املادي لتوفري التغطية ال�شحية، ن�شري اإىل االأهم 

وهو اأن التغطية ال�شحية ت�شكل املكون االأول للحماية االجتماعية 

وحق اإن�شاين اأ�شا�شي يجب اأن يتوفر بالت�شاوي بني جميع النا�ض 

وفًقا لالإعالن العاملي حلقوق االإن�شان ومتا�شًيا مع االتفاقيات 

واملعاهدات التي وقع عليها لبنان. بالتايل، اإن ا�شتثناء اأي كان 

من هذا احلق قد يزيد من احلرمان واالإفقار ما يغذي يف النهاية 

النزاعات وانعدام اال�شتقرار.

 

التغطية ال�شحية حق. وميكن حلرمان النا�ض 

من هذا احلق اأن يفاقم من التهمي�ض واالإفقار 

ما يف�شي يف نهاية املطاف اإىل تغذية النزاعات 

وانعدام اال�شتقرار
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 اليرفق
البيانات المستخدمة

 جرى جمع البيانات امل�شتخدمة يف هذا التقرير من 

خالل بحث مو�شع �شمل درا�شات وم�شوحات  وتقارير حول 

االو�شاع الدميوغرافية واالجتماعية واالقت�شادية وال�شحية 

للفل�شطينيني يف لبنان.

كما وّفر ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي بيانات غري 

ر�شمية قّيمة جرى ا�شتخدامها من اأجل تقييم ا�شرتاكات الالجئني 

الفل�شطينيني امل�شجلني يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

منذ اإطالق �شندوقي املر�ض واالأمومة والتعوي�شات العائلية 

والتعليمية. اإىل ذلك، اعتمد التقرير اإىل حد كبري على املعلومات 

املتوفرة من �شوق التاأمني اللبناين. اأما التحديات االأ�شا�شية 

التي واجهها اإعداد هذا التقرير مبا فيه القيام باالإ�شقاطات 

والتقديرات فهي مت�شلة بالبيانات التالية:

 عدد الفلسطينيين المقيمين حاليًا 
في لبنان

تبني من خالل جميع الدرا�شات التي اأجرتها وكالة االأونروا 

وغريها من املنظمات الدولية اأن العدد الفعلي للفل�شطينيني 

املقيمني يف لبنان اأدنى بكثري من العدد امل�شجل لدى االأونروا. 

يف املقابل، تختلف االأرقام من م�شدر الآخر. وي�شتعر�ض اجلدول 

التايل االأرقام الواردة  يف بع�ض من هذه امل�شادر. 

البيانات االجتماعية والديمغرافية حول 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان

يربز غياب للبيانات ال�شادرة ب�شكل دوري وحديث للفل�شطينيني يف 

لبنان بح�شب العمر واجلن�ض. اأما امل�شادر االأحدث للبيانات فهي 

درا�شة اجلامعة االأمريكية يف بريوت واالأونروا للعام 2010 وم�شح 

القوى العاملة ال�شادر عن منظمة العمل الدولية يف العام 2012 

)�شعبان واآخرون 2010؛ منظمة العمل الدولية وجلنة عمل الالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان 2012(. فتقدم توزيًعا عاًما بناًء على م�شح 

عينة ولي�ض على احت�شاب كامل للفل�شطينيني.

�شمل م�شح القوى العاملة ال�شادر عن منظمة العمل الدولية يف 

العام 2012 جميع املخيمات وبع�ض التجمعات الفل�شطينية يف 

لبنان خالل الفرتة املمتدة بني اأيلول 2011 واآذار 2012. ومتثل 

الهدف االأ�شا�شي للم�شح ب�شد الفجوة يف املعلومات وتديث 

البيانات املتوفرة حول �شروط العمل واال�شتخدام لالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان )منظمة العمل الدولية وجلنة عمل 

الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان 2012(.

يف العام 2010، اأجرت االأونروا بال�شراكة مع اجلامعة االأمريكية 

يف بريوت م�شح حول الفقر واالأمن الغذائي والظروف ال�شحية 

لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان. وقد ركز امل�شح على الفقر 

وال�شحة واالأمناط الدميغرافية )�شعبان واآخرون 2010(.

اجلدول اأ: ال�شكان الفل�شطينيون املقيمون حاليًّا يف لبنان

عدد الفل�شطينيني املقيمني يف لبنانامل�شدر 

بني 260،000  و 280،000�شعبان واآخرون 2010

330،000املنظمة الفل�شطينية حلقوق االإن�شان

225،000موؤ�ش�شة فافو 2003
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اأما تقرير موؤ�ش�شة فافو حول الظروف املعي�شية لالجئني 

الفل�شطينيني يف املخيمات والتجمعات يف لبنان فهو م�شدر اآخر 

متوفر. جرى ن�شر هذه الدرا�شة يف العام 2003 بناًء على عمل 

ميداين جرى يف العام 1999. وي�شمل هذا امل�شح الفل�شطينيني 

القاطنني يف املخيمات والتجمعات وبالتايل مل ي�شمم من اأجل 

تقدير اأعداد ال�شكان ب�شكل حمدد )فافو 2003(.

عموًما، وبا�شتثناء درا�شتي منظمة العمل الدولية واجلامعة 

االأمريكية يف بريوت بال�شراكة مع االأونروا املذكورتني يف ما 

�شبق، يربز غياب للدرا�شات املت�شقة واحلديثة حول املوؤ�شرات 

االجتماعية والدميغرافية واالقت�شادية لالجئني الفل�شطينيني يف 

لبنان. وتوؤثر هذه املوؤ�شرات ب�شكل كبري على االإ�شقاطات ال�شكانية 

وحجم اال�شرتاكات املرتقبة يف ال�شندوق الوطني لل�شمان 

االجتماعي. كما اأن املعلومات املتعلقة باالأجور واال�شتخدام 

والهجرة - التي مل تخ�شع الأي درا�شة اأ�شا�شية – تلعب دورا 

مهما يف قيا�ض حجم ال�شكان الفل�شطينيني يف لبنان. بالتايل، 

اإن االعتماد على االح�شاءات املتعلقة باللبنانيني كان �شروريا 

مع االفرتا�ض اأن الفل�شطيني العامل يف االقت�شاد النظامي يف 

لبنان ي�شرتك يف بع�ض ال�شمات مع اللبناين العامل يف االقت�شاد 

النظامي.

بيانات االنفاق على الصحة المتعلقة 
بالالجئين الفلسطينيين

مل يكن من ال�شهل الو�شول اإىل البيانات التاريخية حول عدد 

الفل�شطينيني امل�شجلني يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

 منذ اإطالق �شندوق التعوي�شات العائلية والتعليمية يف العام

 1965 على م�شتوى التفا�شيل املطلوبة. ويعزى ذلك ب�شكل 

اأ�شا�شي اإىل �شببني: 

مل يكن  يح�شل الالجئون الفل�شطينيون على اأي منافع من  •

ال�شمان االجتماعي وبالتايل ال تتوفر املعلومات املف�شلة مثاًل 

حول عدد الفل�شطينيني الذين ان�شموا اإىل ال�شندوق وخرجوا 

منه ورواتب الفل�شطينيني امل�شجلني وعدد املعالني بالن�شبة اإىل 

كل فل�شطيني م�شجل ب�شكل منهجي.

مل يكن ميلك ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف  •

ال�شنوات املا�شية نظام مكننة كامل اخل�شائ�ض.

 يّت�شم املوقف ال�شائد باحلذر يف م�شاركة ون�شر •

 املعلومات وخ�شو�شيتها.

نتيجة ذلك، اإن املعلومات حول النفقات ال�شحية اخلا�شة 

بالفل�شطينيني نادرة وغري مف�شلة ب�شكل جيد. ويعزى ذلك ب�شكل 

اأ�شا�شي اإىل غياب مزودي التاأمني ال�شحي الذين ميلكون عادة هذا 

النوع من البيانات. بالتايل، اإن املعلومات املتوفرة كتلك املتعلقة 

باالنفاق ال�شحي لدى اللبنانيني جرى ا�شتخدامها عند ال�شرورة. 
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