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العمل بطرس حرب  كشف وزي��ر 
عن اطالق ورشة عمل كبيرة إلصالح 

الضمان االجتماعي. 
وأك��د خالل افتتاح ورش��ة تدريب 
أطباء الضمان االجتماعي في كلية 
ال��ط��ب ف��ي جامعة ال��ق��دي��س يوسف 
عزمه حماية السلم االجتماعي الذي 
يؤمن للبنانيني حقوقهم اإلجتماعية 
وهو ما ال ميكن حتقيقه، إاّل من خالل 
إص��الح أوض��اع الصندوق الوطني 
وتعزيزه  االج���ت���م���اع���ي  ل��ل��ض��م��ان 

وتطويره.
الوطني  ال���ص���ن���دوق  إّن  وق�����ال: 
للضمان االجتماعي ميّثل أح��دَ أهِمّ 
حيث  الكبرى،  الوطنية  املؤسسات 
اإلقتصاديون  ال���ش���رك���اء  ي��ت��الق��ى 
واإلج���ت���م���اع���ي���ون ل��ت��ح��ق��ي��ق هدف 
م��ش��ت��رك، ه��و األث��م��ن بالنسبة الى 
ال��ك��ائ��ن ال��ب��ش��ري، ع��ن��ي��ت صحته، 
حياته العائلية، وتقاعده، أي حياته 
أنتهز  الرؤية،  بكرامة.في إطار هذه 
ِم��ن موقعي كوزير  املناسبة ألع��ل��ن، 
ل��ل��ع��م��ل، ع���ن تصميمي ع��ل��ى إزال���ة 
مؤسسة  مستقبل  ح���ول  امل���خ���اوف 
الضمان اإلج��ت��م��اع��ي، وإن��ن��ي عازم 
على حماية السلم االجتماعي الذي 
يؤمن للبنانيني حقوقهم اإلجتماعية 
في شرعة حقوق  عليها  املنصوص 

اإلن��س��ان، وه��و م��ا ال ميكن حتقيقه، 
إاّل من خالل إصالح أوضاع صندوق 

الضمان وتعزيزه وتطويره.
الضمان  ح���م���اي���ة  إّن  وق��������ال: 
إلينا،  بالنسبة  تعني،  االجتماعي 
أن ي��ك��ون أمينا ل��ل��روح ال��ت��ي كانت 
التضامن  إنشائه، روح  أس��اس  ف��ي 
الشرائح  مختلف  ب��ني  اإلج��ت��م��اع��ي 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة – امل��ه��ن��ي��ة، ك��م��ا بني 
م��خ��ت��ل��ف األج����ي����ال. ف��ل��ي��س بوسع 
اق��ت��ص��اد ح���ّر وم���زده���ر أن يتحمل 
ال��ف��وارق غير ال��ع��ادل��ة ف��ي النسيج 
الضمان  دور  وه��ن��ا  اإلج��ت��م��اع��ي، 
االج���ت���م���اع���ي ف���ي إزال������ة ال���ف���وارق 

االجتماعية الكبيرة. 
الضمان  »إص�������الح  أّن  ورأى 
االجتماعي يستوجب أيضًا ، توفير 
التوازن املطلوب ماليا، حتى نضمن 
دمي��وم��ة ه���ذه امل��ؤس��س��ة احملورّية 
ف��ي االس��ت��ق��رار املجتمعي. ك��م��ا إن 
الشفافية  يستوجب  عينه  اإلص��الح 
مثلما يستوجب حتديث آلية العمل 
بالنسبة إلى الشركاء اإلجتماعيني، 
أي األَج��راء املضمونني واملؤسسات 
اإلقتصادية من منطلق الشراكة في 

املسؤولية«.
وخ��ت��م ح���رب: أت��ط��ّل��ع ال���ى إعالن 
إط��الق ورش��ة واسعة وعميقة لهذا 

االص����الح. ك��م��ا أمت��ّن��ى م��ن األطباء 
ومن  هنا،  احلاضرين  واألك��ادمي��نّي 
الشرائح  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  ال��ع��ام��ل��ني 
أن ينضّموا  امل��ه��ن��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االجتماعي،  للضمان  خ��دم��ة  إلينا 
فالتضامن هو، أواًل، وقبل كل شيء، 

أساس ألي مواطنية حرة وكرمي«.
.. مع البنك الدولي

من جهة أخ��رى، اجتمع حرب مع 
الدولي  البنك  م��ن  بوفد  عمله  فريق 
من أجل التنسيق في سبل التعاون 
واملؤسسات  العمل  وزارة  إلنهاض 

الواقعة حتت وصايتها.
كما أصدر ق��رارًا حمل الرقم 1/5 
صّدق مبوجبه على قرار يتعلق بفتح 
اعتماد اضافي في موازنة مستشفى 
ال��ب��ت��رون ل��س��ن��ة 2010، وج����اء في 
ال���ق���رار:ي���ص���دق ق����رار ف��ت��ح اعتماد 

لسنة  ال��ب��ت��رون  مستشفى  م��وازن��ة 
2010 لدفع احلكم الصادر عن اللجنة 
املستشفى  في  للعاملني  التحكيمية 

كما هو مبني ادناه.
1- مبلغ 3 مليارات و 239 مليونا 
و 210 آالف و 47 ليرة في الفصل 4 
البند 630 الفقرة )3(، )فروقات تنفيذ 
حكم اللجنة التحكيمية للعاملني في 

املستشفى(.
2- مبلغ 542 مليونا و 744 ليرة 
الفقرة  ال��ب��ن��د 635   4 ال��ف��ص��ل  ف���ي 
4 )ف���روق���ات اش��ت��راك��ات للصندوق 
بفروعه الثالث لتنفيذ احلكم(، على 
ان تغطى االع��ت��م��ادات امل��ذك��ورة عن 
ط��ري��ق اض��اف��ة م��ق��داره��ا ال���ى قسم 
الواردات الفصل 5 البند 780 الفقرة 
)ام���دادات مالية لتسديد فروقات   3
الصندوق  واش����ت����راك����ات  احل���ك���م 

الناجتة عنه(.

حرب: �شنطلق قريبًا ور�شة كبرية

لإ�شالح �شندوق ال�شمان الإجتماعي

إجتماع حرب مع وفد من البنك الدولي




