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املقدمة

ا�ستغراقها  املا�سية  العقود  طوال  لبنان  يف  للدولة  االجتماعية  التدخالت  على  يوؤخذ 

باالنتقائية واالجتزاء مما اأفقدها الكثري من الفاعلية. اإذ �سهدت املوؤ�رّشات االجتماعية خالل 

اإىل م�سدر من  العام  هذه الفرتة تدهوراً ملحوظًا يف وقت حتّول فيه االإنفاق االجتماعي 

اإطار ت�سور متكامل  التدّخالت مل تكن مندرجة يف  اأموال اخلزينة. فهذه  اإهدار  م�سادر 

التداعيات  متاأّخرة المت�سا�س  كانت و�سفة  ما  بقدر  االقت�سادي واالجتماعي  للنهو�س 

م�ساعفات  من  احلّد  عن  ف�ساًل  واالقت�سادية  املالية  وال�سيا�سات  للخيارات  االجتماعية 

التحّوالت يف العالقات االقت�سادية بني الداخل واخلارج.

والذي  لبنان،  يف  الكبري  االجتماعي  االإنفاق  حجم  من  بالرغم  اأنه  يالحظ  ولذلك 

زال  ما  اللبنانيني  ن�سف  يقارب  ما  فاإن  اخلزينة،  موارد  من  به  ي�ستهان  ال  ي�ستنزف جزءاً 

دون تغطية �سحية ومعّدالت الفقر والبطالة والت�رّشب املدر�سي وتدهور امل�ستوى التعليمي 

وفر�س احل�سول على م�سكن هي يف تراجع م�ستمر.

ويوجد يف الواقع العديد من الق�سايا االجتماعية املطروحة على ب�ساط البحث. فهناك 

م�سائل م�ستجّدة مل تتبلور حتى تاريخه روؤية وا�سحة ب�ساأنها وينبغي اإخ�ساعها ملزيد من 

وموجودة  منجزة  م�ساريع  واأي�سًا  املثال.  �سبيل  على  ال�ساملة  ال�سحية  كالتغطية  البحث، 

داخل املوؤ�ّس�سات املعنية بانتظار مناق�سة العقبات التي حتول دون اإقرارها كم�رشوع التقاعد 

واحلماية االجتماعية. كما اأن هناك م�سائل مل تطرح ب�سورة جدية بعد وميكن اأن تكون 

جزءاً من جدول االأعمال الوطني كالتاأمني �سد البطالة.

لبنان: من الدعم  ال�سيا�سات االجتماعية يف  ال�سياق، وحتت عنوان »اإ�سالح  يف هذا 
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االنتقائي اىل الرعاية ال�ساملة« عقد املركز اال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق بتاريخ 15 - 

16 اآذار 2012 موؤمتراً �سم نخبة من الباحثني واملعنيني بر�سم واإدارة الرامج االقت�سادية 

واالجتماعية يف القطاعني العام واخلا�س، متحورت اأعماله حول مناق�سة االإ�سكالية الرئي�سية 

التالية: كيف يتّم االنتقال من الدعم االنتقائي غري املنظم وغري املوؤ�ّس�ساتي والع�سوائي اأحيانًا 

اإىل �سيا�سة اجتماعية تكفل اأو�سع رعاية ممكنة مع مراعاة اإمكانات لبنان وموارده املتاحة؟ 

اأو ب�سياغة اأخرى: كيف يعاد توزيع النفقات االجتماعية التي تفوق م�ستوياتها يف لبنان 

الرئي�سية،  االأهداف االجتماعية  اأكرث يف حتقيق  فّعالة  لتكون  امل�سابهة  الدول  مثيالتها يف 

وال �سيما منها خف�س الفقر وتقلي�س البطالة والتباين ما بني املناطق والفئات وزيادة اأعداد 

امل�سمولني ب�سبكات االأمان ورفع جودة اخلدمات االجتماعية وا�ستهداف امل�ستحقني لها 

فعاًل ب�سورة اأف�سل؟

وتكمن اأهمية هذا الكتاب يف امل�سائل ذات االأهمية التي ت�سّمنتها اأوراق املوؤمتر، والتي 

عاجلت على نحو مرّكز ومكّثف موا�سيع ت�سّكل مبجموعها �سيا�سة متكاملة و�ساملة لل�ساأن 

االجتماعي يف لبنان، كالتوزيع العادل للرثوة والدخل بو�سفه اأحد اأبرز وظائف االإ�سالح 

ال�سمان  واإ�سالح  والبطالة،  الفقر  حلقة  ك�رش  واآليات  العمل،  �سوق  واإدارة  ال�رشيبي 

االجتماعي وتوفري نظام للحماية االجتماعية و�سمان ال�سيخوخة، وكذلك معاجلة اأزمة 

ال�سكن و�سبط حركة �سوق امل�ساكن..

النقدي واالجتماعي يف ظل  الف�سل االأّول عر�س ملعايري توزيع االأجر مبفهوميه  ففي 

ّخماطر الت�سّخم ومتطّلبات االإنتاجية و�سواًل اإىل اآليات التوزيع املن�سف �سواء قطاعيًا اأو بني 

عنا�رش االإنتاج، وذلك مع االأخذ باالعتبار االإمكانيات املتاحة ل�سياغة عقد اجتماعي بني 

خمتلف اأطراف االإنتاج على نحو ينّظم �سوق العمل وي�سمن حقوق املعنيني، ومبا يكفل 

بالطبع اال�ستقرار والفعالية االقت�سادية واال�ستدامة املالية يف الوقت نف�سه.

اأما الف�سل الثاين فيتناول االأطر والرامج الفاعلة ملكافحة الفقر والبطالة والكفيلة باحلّد 

من القيود التي حتول دون �سياغة ا�سرتاتيجية اجتماعية �ساملة ومتكاملة.
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ال�ساملة وبدائل متويل هذه  ال�سحية  التغطية  وت�سّكل اخليارات املطروحة على �سعيد 

اخليارات، ف�ساًل عن بلورة نظام حديث للتقاعد واحلماية االجتماعية اإىل جانب ال�رشوط 

واملعايري ل�سمان البطالة والفر�س والتحّديات التي يفر�سها هذا امل�رشوع موا�سيع حمورية 

للف�سل الثالث.

مع  باالإ�سكان  املعنية  واملختلطة  العامة  املوؤ�ّس�سات  الأدوار  مراجعة  الرابع  الف�سل  ويف 

الإعادة  الالزمة  التدابري  اإىل  باالإ�سافة  و�سموليتها،  التدخل  اأدوات  فاعلية  على  الرتكيز 

التوازن اإىل هذه ال�سوق.

يف  عقدت  التي  امل�ستديرة  الطاولة  اأعمال  فيت�سمن  واالأخري  اخلام�س  الف�سل  اأما 

اإطارها  اأن تنتظم يف  التي ميكن  العاّمة  الرئي�سية لال�سرتاتيجية  لبلورة املحاور  نهاية املوؤمتر 

ال�سيا�سات االجتماعية، مبا يف ذلك التفاعل والتكامل بني خمتلف ال�سيا�سات املالية والنقدية 

واالقت�سادية واالجتماعية لتحقيق اأهداف هذه اال�سرتاتيجية.
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