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ملخص الدراسة:
هــدفا الدراســة لـــى بــراز دور صــــندوق الضــمان االجتمــاعي فــي مواجهــة جائحــة
كورونا  ،ولتـــحقيق ذلك تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  ،وتم جراء دراسة
ميدانية على عينة من موظفي مكتــب الخــدمات الضــمانية بنغــازي المدينــة التــابع لفــرع
شرق بنغازي توصلا الدراسة لى عدد من النتائج منها  -:أن الصندوق مؤسسة حكوميــة
تعمل وفق التشريعات القانونية المعمول بها في الدولــة الليبية  ،وأيضاً عمل الصندوق
علي تقديم أفضل الخدمات الضمانية في ظل ظـروف جائحة كورونا مـن خالل المتابعــات
اليومية لسير العمل  ،كان للصندوق ثقة في وعي موظفيه بخطورة الجائحة  ،واهتمامه
بصحة وسالمة الموظفين من خالل توفير الكمامات وتعقيم المباني التي يعملون بها ، ،
كذلك حــرا الصــندوق علــى و ــع خطـ مســتقبلية لمواجهــة الجائحــة مــن خــالل دارة
الدراســات االكتواريــة  ،التــمام المــوظفين بــاحجراءات االحترازيــة كــان دليــل وا ــى علــى
وعــيهم بمخــالر الجائحــة  ،لصــندوق دور يجــابي فــي مواجهــة الجائحــة الكلمــات
االفتتاحية  ( :جائحة كرونا -دور صندوق الضمان االجتماعي )
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The study aimed to highlight the role of the Social Security Fund in facing
the Corona pandemic, and to achieve this , the descriptive analytical
approach was relied, and a field study was conducted on a sample of the
employees of the Benghazi Security Services Office of the East Benghazi
Branch. The study reached a number of results, including: The Fund is a
governmental institution that operates in accordance with the legal
legislation in force in the Libyan state, and also the Fund has worked to
provide the best security services in light of the conditions of the Corona
pandemic through daily follow-ups to the workflow. And the sterilization
of the buildings in which they work, as well as the Fund’s keenness to
develop future plans to confront the pandemic through the actuarial
studies department. The employees’ commitment to the precautionary
measures was clear evidence of their awareness of the risks of the
pandemic, for the Fund has a positive role in facing the pandemic.

المقدمة
 ) جائحة ذلك نتيجــة اثــاره19 -أقرت منظمه الصحة العالمية بأن فيروس كورونا ( كوفيد
السلبية علي مختلف دول العالم سواء من حيث عدد احصابات والوفيــات أو مــا خلفــه مــن
 ومــن هنــا يبــرز دور الجهــات العامــة والخاصــة، حاله لارئة علي الصحة العامة للمجتمع
 لــذلك، على حد سواء في التصدي بكل احمكانيات المتوفرة في مواجهة هذه الجائحــة
تحاول هذه الدراسة لقاء الضوء على دور أحد أهم هذه المؤسسات في مواجهة هــذه
" الجائحة أال وهو " صندوق الضمان االجتماعي
:_ تحديد مشكلة الدراسة1-1
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يعيش اافراد داخل المجتمع ويتفاعل بعضــهم مــع بعــا  ،وبالضــرورة يكونــون أنظمــة
اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية تــنظم حيــاتهم  ،فاحنســان فــي ظــل أي مجتمــع مــن
المجتمعات يحتاج لي هذه النظم لكي يرتقــي بسنســانيته ،وعليــه فــسن المجتمــع بــدوره
ومن خالل مؤسساته يعمل علي حماية أفراده و عطــائهم الحــق فــي نيــل حيــاه كريمــة
والحصول على مصادر الرزق الكريم  ،ويأتي صندوق الضمان االجتماعي كواحد مــن أهــم
المؤسسات التي أنشاها المجتمع الليبي حيث يعتمد في سياسته علي منظومة حقوقية
سعا للمحافظة علي حقوق اافراد  .ومع ظهور جائحة كورونــا التــي اجتاحــا العــالم ،
كان حــري بنــا أن نســل الضــوء علــي هــذا المو ــوع ونتطــرق لــي دور هــذه المؤسســة
المجتمعية الحقوقية في مواجهة هذه الجائحة  ،وعلية فقد تحددت مشــكلة الدراســة
في محاولــة احجابــة علــي التســا ل اآلتــي  :مــا هــو دور الــذي قــام بــه صــندوق الضــمان
االجتماعي في مواجهة جائحة كورونا ؟
_2_1أهداف الدراسة :
 .1التعريف بصندوق الضمان االجتماعي وااهداف التي يصبوه لتحقيقهــا باعتبــاره أحــد
أهم المؤسسات في المجتمع .
 .2احشارة لي ظروف العمل داخل مؤسسة الضــمان االجتمــاعي فــي ظــل ظــروف جائحــة
كورونا.
 .3براز دور صندوق الضمان االجتماعي وأهم ما قام به في مواجهة جائحة كورونا .

 3-1أهمية الدراسة
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 .1لفــا االنتبــاه لــي الجهــود التــي يبــذلها صــندوق الضــمان االجتمــاعي فــي تــوفير
الخدمات الضمانية في أصعب الظروف.
 .2اتســـام مو ـــوع الدراســـة بالحداثـــة النســـبية كونـــه تطـــرق لـــي مو ـــوع بـــال
ااهمية شغل الرأي العام والمنظمات والمحلية والعالمية .
 .3الوصــول لــي نتــائج وتوصــيات تضــيف قيمــة علميــة فــي مجــال البحــوم االجتماعيــة
.
 4-1مصـــطلحات الدراســـة  :تجـــدر احشـــارة لـــى أن" المفـــاهيم والمصـــطلحات تشـ ـير
لـــى لبيعـــة المو ـــوعات والظـــواهر التـــي يقـــوم الباحـــث بدراســـتها  ،كمـــا تعتبـــر
اللغة العلمية التي تداولها المتخصص في فرع من الفروع العلمية "

()1

وتتمثـــل المصـــطلحات العامـــة للدراســـة فـــي (دور صـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي -
جائحة كورونا )
أوالً :صندوق الضمان االجتماعي :
.1فــي اللغــة  ":الصــندوق ،بالضــم  ،وقــد يفــتى  ،و المنــدوق والســندوق  :لغــات جمــع
()2

صناديق"

" الضــمان مــن الفعــل ــمن ــمن الشــيء و ــمن بــه كعلــم ــماناً و ــمناً فهــو
امن"

()3

" االجتماعي الجمع تأليف المتفرق  ،اجتمع و وتجمع واستجمع د تفرق" (.)4
_2في االصطالح  :يعرف الضمان االجتماعي ( " )social securityبأنــه برنــامج للحمايــة
االجتمــــــاعية منصوا عليه في التشريع ،أو أي ترتيب لمامي يوفر لألفراد درجة مـــــن

( )1حسين عبد الحميد رشوان )2003( ،أصول البحث العلمي  ،اإلسكندرية  ،مؤسسة شباب الجامعة  ،ص .215
( )2مجد الدين محمد بن يعقوب  ،)2008 ( ،القاموس المحيط  ،ط ، 3القاهرة  ،دار الحديث  ،ص950
( )3الطاهر أحمد الزاوي ( ،د ،ت)  ،مختار القاموس المحيط ،ط.ب  ،ليبيا ،الدار العربية للكتاب  ،ص 375
() 4

المرجع السابق 113 ،
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أمــن الــدخل عنــدما يواجهــون حــاالت الطــوارا المتعلقــة بالشــيخوخة أو العجــم ويتــيى
الوصــــول لــــي الرعاية العالجية أو الوقائية "

()5

_3التعريف احجرائي  :هو مؤسسة مجتمعية تتكفل بفئات معينة في المجتمع وصلا
لسن التقاعد أو اختياريا أو عجمت لبيا عن مماوله أي عمل تتحصل من خالله علي عوائد
مالية تكفل لها حياه كريمة  ،وذلك وفق قوانين الضمان االجتماعي  ،وسيتم االستدالل
عليه في الدراسة من خالل جملة من العبارات المتمثلة في الخدمات التي يقوم
بتقديمها  ،والتدابير االحترازية التي قام بها .

ثانيا  :جائحة كورونا :
 -1في اللغة  ":تأتي الجائحة في اللغة  :من الجوح ،والجوح هو االستئصال ،و جــاحتهم
السنة جوحا ذا استأصلا أموالهم  ،وسنه جائحة أي جدبه  ،والجائحــة المصــيبة تحــل
بالرجل في ماله فتجتاحه "

()6

ويتضى من التعريف اللغوي ان الجائحة هي مصيبة مذهبة أو متلفة للمال أو الــنفس أو
غيرها
 -2في االصطالح  " :جائحة  pandemتحدم عندما ينتشر الوباء في بلــد أوعــده بلــدان
أو قارات وعادة ما يصاب بها عدد كبير من السكان "

()7

" أما كورونا فتمثل مجموعة فيروسات  ،تسبب أمراض متنوعة لإلنسان كالمكــام
( نمالت البرد ) ومتالزمة الشرق ااوس التنفسي "سيرس" ومتالزمة االلتهاب الرئوي
الحاد ويعد كوفيد  19-المستجد ساللة جديدة لم يسبق تحديدها و صــابتها للبشــر
من قبل "

()8

( )5عبير أمنينه  ،أم العز الفارسي (  ، )2020قوانين الضمان االجتماعي  ،ب،ط  ،ليبيا  ،مؤسسة فريدش ابيرت  ،مكتبة ليبيا  ،،ص8
( )6ابن منظور ) 1979( ،لسان العرب  ،ط ،3ج ، 2بيروت  ،دار أحياء التراث العربي  ،ص 409
( )7حنان عيسي مكاوي  ، ) 2020،( ،تداعيات جائحة كرونا المستجد علي األمن الصحي  ،نشرية اللكسو العلمية  ،العدد الثاني  ،ص7
( )8المرجع السابق  ،ص 16
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 -3التعريف احجرائي :هو وباء اجتاح العالم في فترة زمنية وجيمة وحصد اارواح وأثــر
علي الحياة اليومية لألفراد وسيتم تو يى ذلك من خالل استعراض بعا اححصــائيات
التي رصدت االجتياح وعدد احصابات في العالم وفي ليبيا.
 5-1الدارسات السابقة :
 ( -1عوض سليم خليفة  ،مالمى نظام الضمان االجتماعي )2013
هدفا الدراسة لي التعرف علي تطور نظام الضمان االجتماعي في ليبيا وأهم الخدامات
التي يوفرها النظام للمتقاعدين ،والتعرف علي مدي كفايــة الضــمان االجتمــاعي الليبــي
في وء المعايير الدولية  ،واستخدما الدراســة المــنهج التــاريخي والمــنهج المقــارن ،
وانطلقا من عدة تسا الت :ما مالح نظام الضــمان االجتمــاعي فــي ليبيــا ؟ ،ومــا مصــادر
تمويــل الضــمان االجتمــاعي فــي ليبيــا ؟ ومــا الــــخدمات التــي يقــدمها نظــام الضــمان
االجتماعي في ليبيا في ـوء المعـايير الدولية ؟ .ولــم تــذكر الدراســة نتــائج بــل أوصــا
بجملة من التوصيات كان أهمها ــرورة مراعــاة تــذكر الجــدود االقتصــادية للمشــروعات
االستثمارية التي يقــوم بهــا الصــندوق ،و عــادة النظــر فــي قــوانين التقاعــد العســكري،
()9

والعمل علي دراج فئة العاللين عن العمل بالرعاية والحماية االجتماعية

( -2محمد ذيب  ،نجم عبود نجم  ،أثر الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي ااردني علي مستوي الر ا عن ااداء في المؤسسة فـي مدينـة
عمان ) 2019
هدفا الدراسة لي تحديد أثر الخدمات المقدمة  ،ومهارة التعامل في تقديم الخــدمات
 ،جودة الخدمات  ،تقديم توصيات لالستفادة منها من كل الجهات المعنية ،أمــا المــنهج
الذي اعتمدت علية الدراسة هــوا المــنهج الوصــفي التحليلــي  ،أمــا العينــة فنتيجــة لكبــر

( )9عوض سليم خليفة  ) 2013 (،مالمح نظام الضمان االجتماعي  ،مجلة سبها للعلووم اإلنسوانية  ،ب ط  ،العودد الثواني  ،ص ، 219
240 ، 239
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المجتمع الدراسة تم اختيار العينة من متلقي الخدمات في احــد فــروع مؤسســة الضــمان
االجتمــاعي ااردنــي البــال عــددهم ( )6000وتــم اختيــار  120وحــدة تحليــل بنســبة %2
وانطلقا الدراسة منى عدة فر يات منها :
• ال يوجد أثر ذو داللة حصائية للتنوع في الخدمات علي درجة الر ا عــن أداء مؤسســة
الضمان االجتماعي.
.ال يوجــد أثــر ذو داللــة حصــائية لطريقــة ومهــارات التعامــل علــي درجــة الر ــا عــن أداء

المؤسسة.
• ال يوجد أثر ذو داللة حصــائية لجــودة الخــدمات علــي درجــة الر ــا عــن أداء مؤسســة
الضمان االجتماعي
توصلا الدراسة لي النتائج التالية :
أ-

أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد أثر لطريقة مهارات التعامل فــي تقــديم الخــدمات
علي مستوي أداء المؤسسة

ب -كما أظهرت أنه ال يوجد أثر لتنــوع الخــدمات علــي أده المؤسســة المرتبطــة بســمعة
المؤسسة في حماية حقوق متلقي الخدمات والهتمام بالشكاوي ،والمقترحــات مــن
العاملين

()10

 ( -3الســيد بنيــة محمــد  ،فيــروس كورونــا و ــرورتي اتخــاذ تــدابير االحتــواء وااللتــمام
بالمعايير الدولية )2020
تطرق المقال لــي فيــروس كورونــا بــين لماميــة اتخــاذ تــدبير االحتــواء و ــرورة التعــاون
الدولي وأكد علي أن الفيروس يشكل تهديدا خطيرا حقيقيا فــي الحيــاة وامــن والصــحة
في كل العالم وأشار المقال لي التقرير المشترك بين المنظمة العالمية والصين واتخذت
ايطاليا تدابير مماثلــة وقامــا بحظـر التجمعــات و لغــاء االحتفــاالت الدينيــة وتجــريم مــن
ينتهك هذه التدابير وأعلنا المغرب مجموعة من التــدابير مــن أجــل مكافحــة الفيــروس
( )10محمد ذيب ،نجم عبود  ) 2014( ،أثر الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للضومان االجتمواعي األردنوي علوت مسوتوض الرضوا ،
ط،ب ،مجلة دراسات للعلوم اإلدارية ،المجلد  ،4العدد  ،2ص 157،156
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،كما أشار المقال لي االهتمام الدولي المتمايد و رورة و ع حقوق احنســان فــي صــلب
احجراءات القصود لفيروس كورونا وتما احشارة الي التدابير واحجراءات التي اعتمــدتما
مجموعة الدول علي غرار دولة المغرب وتأثيرها علي الحيــاة اليوميــة لماليــين ااشــخاا
لذا صدرت عدة دعوات التخاذ تدابير احتواء تحترم حقوق احنسان من قبل مفو ية اامــم
المتحدة لحقوق احنسان  ،وخلص المقال الي أن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس لــن
تنجى ما لم يتم التعامل معه بشكل كلي  ،مما يعنــي الحــرا بشــدة علــى حمايــة أكثــر
الناس عفا و هماال في المجتمع علي المستوي الطبي واالقتصادي و تبــاع نهــج قــائم
علي حقوق احنسان

()11

( -4أمينة ر وان ،دور الصــندوق الــولني للضــمان االجتمــاعي فــي التعامــل مــع جائحــة
كورونا )2020
لرح المقال السؤال ااتي :ما دور الصندوق الولني للضمان االجتماعي في التعامــل مــع
جائحة كورونا ؟ وكان لها مطلبــين  :ااول  :لبيعــة احجــراءات والمســتفيدين مــن نظــام
الضمان والمطلب الثاني  :التعويضــات التــي يعهــد بهــا الصـندوق ،أمــا المســتفيدين مــن
الضمان فهم المتدربون المهنيون المأجورون ذكورا و ناثا العاملون لحساب مشغل واحد
أو عدة مشغلين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة  ،أمــا التعويضــات فصــنفا
في تعويضات عائلية وتعويضات قصــيرة اامــد مثــل حــاالت المــرض أو الحــوادم واحعانــة
الممنوحة عند الوفاة وتعويضات لويلة اامــد كرواتــب الشــيخوخة والوفــاة  ،أمــا أهــم
التدابير التي اتخذها الصندوق الولني للضمان للتعامل مع جائحة كرونا  ،عالن الحكومة
المغربية عن أنشاء لجنة لتتبع وتحديــد احجــراءات الالزمــة لمواكبــة التــأثيرات المحتملــة
علــي االقتصــاد المغربــي وبــدورها أعلنــا وزارة االقتصــاد عــن تشــكيل لجنــة اليقظــة
االقتصادية واتخذت مجموعة من احجراءات وعقدت عدة اجتماعات واستهدفا العــائالت
الغير مسجلة في صندوق الضمان االجتماعي والمتضررة من جائحة كورونا وحــددت قــيم
مالية تختلف بحسب أفراد ااسرة

()12

( )11السيد نبيه محمد (  ) 2020فيروس كورونا بين ضرورتي اتخاذ التدابير االحتواء وااللتزام بالمعايير الدولية ) ،
علمي محكم عدد خاص بجائح كرونا العدد, 17ص104 102
( )12أمين رضوان (  ) 2020دور الصندوق الو،ني للضمان االجتماعي في التعامل مع جائح كورونا مجل الباحة
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 ( -5دراسة استطالعية للمركم الليبــي للبحــوم والدراســات االكتواريــة بصــندوق الضــمان
االجتماعي ـ حول جائحة كورونا )2020
هي عبارة عن استطالع رأد المــوالنين الليبيــين حــول  :جائحــة كورونــا ومــدد لمــامهم
بالمرض  ،لرق الوقاية والتغير في العادات والتقاليــد المجتمعيــة واآلثــار النفســية علـى
المبحوثين و ثقة الناس في تعالي المؤسسات مع الجائحة و الر ية المستقبلية في ظل
استمرار االنتشار ،وفقا لألسلوب االفترا ي احلكتروني سأل القائمون المستطلع آرا هم
لكترونياً فكانــا النتيجــة ( )510مبحــوم فيمــا تــم ســؤال البــاقين عــن لريــق المقابلــة
الشخصية فكانا النتيجة ( )340مبحوم موزعين علي النسب التاليــة ( ) %49.5مــن ســكان
المنطقة الشــرقية و ( )%40.0مــن ســكان المنطقــة الغربيــــــــــــــة  (10.5%مــن ســكان
المنطقة الجنوبيــة وبلغــا نســبة الــذكور ) (66.4%أمــا احنــام بلغــا نســبتهن )(33.6%
)(56.6%المتموجـون ) (38.3%العــماب مــن أهــم نتــائج االســتطالع ) 94.3%يــرون أن أكثــر
المتضررين جراء انتشار جائحة كورونا هو العامل بااجر اليومي كما أن هناك اتفــاق فــي
المنالق الثالثة وأن ) (93.7%يرون في العامل لحساب نفســه الخاســر ااكبــر بحســب آراء
المنالق الثالثة (30.5%فق يؤيدون خيار أن المتضرر الوحيد هو الموظف وأكثر من ذكــر
هذا الوصف هم سكان المنطقة الجنوبية بنسبة بلـ ) (53.8%وأن ) (66.6%فقــدوا الثقــة
في قدرة المؤسسات االقتصادية على توفير المتطلبات ااساسية خالل هذه اازمة

()13

 6-1التعقيب علي الدراسات السابقة :
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولا الضمان االجتماعي وجائحة كورونــا لــم
يقع بين يدي الباحثان دراسة مباشرة تناولا بشــكل مباشــر الــدور الــذي قــام بــه صــندوق

( )13دراسة استطالعية للمركوز الليبوي للبحووث والدراسوات االكتواريوة بصوندوا الضومان االجتمواعي و حوول جائحوة كورونوا 2020
 ، wwwSsf.gov.lycoomتاريخ االطالع،19- 3-2021الساعة  11.30صباحاً.
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الضمان االجتماعي في مواجهة جائحة كورونا خاصة تجــاه مــوظفي المؤسســة  ،وعليــه
فقد ركمت الدراسات السابقة علي تطور مالمى نظام الضمان االجتماعي الليبــي  ،وأخــرد
علي تحديد أثر الخدمات المقدمــة ومســتوي الر ــا عــن المؤسســة  ،وجــاء مقــال يتنــاول
لمامية اتخاذ التدابير الحتواء فيروس كورونا ومدد التمامها بالمعــايير الدوليــة  ،ومقــال
أخر يعرض أهم التدابير التي قام بها الصندوق الولني للضمان االجتمــاعي حفاظــا علــي
االقتصاد الولني وما هي الخدمات التي تحاول الدولة تقديمها ،وأيضا االستطالع الــذي
قام به المركم الليبي للبحوم والدراسات االكتوارية بصندوق الضمان حول جائحة كورونــا
لمعرفه أراء المولنين حول الجائحة و يعتبر هذا االستطالع ااول من نوعه الذي قام به
المركم حيث خرج بالعديد من النتائج ،لذلك تسعي الدراسة الحالية لي براز دور صــندوق
الضمان االجتماعي وأهم ما قام به من جراءات وخط

داريــة ســعا لمواجهــة جائحــة

كورونا وللمحافظة علي صحة الموظفين بالمؤسسة.
أما فيما يخص استفادة من الدراسات السابقة فلقد ساعدت بعا هذه الدراســات
في اختيار العينة وكذلك اختيار ااداة المستخدمة في الدراسة  ،وســيتم االســتفادة مــن
نتائج هذه الدراسات في تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الحالية .
 7-1تسا الت الدراسة :
انطلقا الدراسة من التسا الت التالية :
 .1ما هي الخدمات التي يسعي صندوق الضمان االجتماعي لتقديمها؟
 .2هل اتسم دور صندوق الضمان االجتماعي باحيجابية في مواجهة جائحة كورونا؟
 .3ما هي ااساليب التي اعتمدها صندوق الضمان االجتماعي لحماية موظفيه؟
 .4هل و ع صندوق الضمان االجتماعي خط

دارية مستقبلية في حال استمرار جائحة

كورونا

1_2المبحث ااول  :نظره حول أصول الضمان االجتماعي وأهدافه والمنافع التي يقدمها
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ن عبارة الضمان االجتماعي حديثة العهد  ،و ن كانا قديمة النشأة  ،فحاجة احنسان لــى
تأمين حياته ومستقبله نما هي شعور أزلي  ،فالبشرية بطبيعتها تبحث دومـاً عــن كــل مــا
يكفل لها اامن االجتماعي ويؤمنها د المخالر االجتماعيــة ومفاجـ ت القــدر ،ويحررهــا
من الحاجة والقلق والخــوف  ،ولقــد ظهــر تعبيــر الضــمان االجتمــاعي اول مــرة فــي عــالم
التشريع الو عي عام ( ) 1935وذلك وقتما أصدر المشرع في الواليات المتحدة اامريكيــة
قانون الضمان االجتماعي الذي كان يهدف أساساً حينذاك لى مقاومة العوامل التي كانــا
تقلق اافراد دائماً في حياتهم وخاصة حاالت الشــيخوخة والبطالــة  ،ولقــد عـرف المشــرع
ويليام بيغردج عام(  )1942الضمان االجتماعي في بريطانيا بأنه (تأمين الفرد ليحصل علــى
دخل معين  ،يحل محل الكسب عنــدما ينقطــع كســبه بســبب البطالــة أو المــرض أو احصــابة
وعلى معاش تقاعد فــي حالــة الشــيخوخة وعلــى عانــة فــي حالــة وفــاة العائــل .وللبــا
الحكومة الفرنسية المؤقتة سنة ( ) 1945من المجلس الولني بــداء رأيــه حــول الخطــو
الرئيســية لمشــروع الضــمان االجتمــاعي فــي فرنســا المقــدم لــه ،وقــد عــرف الضــمان فــي
المشروع المشار ليه بأنه الضمان المعطي لكل موالن ليكــون قــادراً فــي جميــع ااحــوال
على تأمين وسائل العيش له ولعائلته بصورة الئقة ومحترمة ،

وفي عام ( ) 1948صدقا الجمعية العمومية لمنظمة اامم المتحدة على ( عالن حقــوق
احنسان ) وقد جاءت المادة الخامسة والعشرون منه مو حة لمعنى الضمان االجتمــاعي ذ
نصا على أنه لكل فرد حق المعيشة في مستود معقول  ،بحيث يتوفر له واسرته الصــحة
والمعيشة الطيبة بما يتضمنه ذلك من غذاء أو مسكن ورعايــة صــحية وخــدمات اجتماعيــة
الزمة  ،كذلك الحق في الضمان في حاالت التعطيل والمــرض والعجــم والترمــل والشــيخوخة
وغير ذلك من دواعي العجم عن تكســب العــيش اســباب ال يســتطيع الــتحكم فيهــا كمــا أن
لألمومة والطفولة الحــق فــي احعانــة والمســاعدة الالزمــة وأن جميــع االفــال يتمتعــون
بنفس الحماية االجتماعية سواء من زواج شرعي أو غير ذلك (.)14
عرف سليمان الدليمي الضمان االجتماعي ":بأنه عبارة عن مجموعة من البــرامج الخاصــة
بالوقاية واامن والهادفة لى منع أ رار الحياة الحديثة ومخالرها مثل المــرض والبطالــة

( )14خالد يونس المغربي أثر بعض المتغيرات االجتماعي واالقتصادي المرتبط بمرحل التقاعد على التوافق االجتماعي لدى
فئ المسنين المتقاعدين (دراس ميداني لعين من المسنين المتقاعدين المسجلين بالمكاتب الخدمي لصندوق الضمان االجتماعي
داخل مدين بنغازي رسال ماجستير غير منشورة قسم علم االجتماع األكاديمية الليبية للدراسةات العليةا بنغةازي بنغةازي
 2015ص61
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والعجم والشيخوخة والوفاة و صابات العمل  ،وهذه احصابات ال يمكن التكهن بها أو تجنب
حدوثها ".

()15

كما يعرف بأنه نظام اجتماعي  ،وسياسي  ،واقتصادي  ،يهدف بصورة رســمية لــى
حماية اافراد وقايةً وعالجاً من مخالر الجهل والمرض والفقر  ،ويؤمن لهــم دائمـاً سـبل
العيش والراحة في الحياة بمستود الئق وكريم .
" كما عرفها وتوشميد رئيس اتحاد صناديق التأمين الصحي بسويسرا بأنه ( التحرر
مــن الحاجــة بتقــديم الممايــا النقديــة أو العينيــة بمقتضــى نظــم التــأمين االجتمــاعي أو
المساعدات االجتماعية لحماية العاملين ومن يولونهم د ااخطار التي قد تحرمهم مــن
وســائل العــيش ) ،وعبــارة الضــمان االجتمــاعي شــاملة تعنــى جميــع الــنظم التــي تقــدم
()16

بمقتضاها أي مساعدات أو ممايا  ،كالتأمين والمساعدات االجتماعية ".

كما عرف على الحوات الضمان االجتماعي بأنه  " :جميع الخدمات أو المساعدات أو
الممايا التي تقدم للمحتاجين أو المستحقين لهــا فــي الحــاالت الموجبــة لتقــديمها ســواءً
قدما هذه الخدمات أو المساعدات أو الممايا عــن لريــق التــأمين  ،أو تنظــيم المســاعدات
االجتماعية التي تحــول مــن مــوارد الدولــة مباشــرة  ،و يــرادات الوقــف الخيــر  ،أو جمعيــات
المنفعة المتبادلة  ،أو صناديق النوادي أو المؤسسات االجتماعية أو الخيرية أو التعاونية ".
()17

أهداف وممايا الضمان االجتماعي:
يهدف الضمان االجتماعي لى مان الحد اادنى لــدخل الفــرد الــذي يقيــه الفقــر،
وكذلك التغطية عند الحاجة  ،وأيضا حمايته من مخالر الحياة  ،وذلك بتأمين دخله الناشـ
عن العمل في حاالت توقفــه عــن الكســب بســب الشــيخوخة أو العجــم أو المــرض أو الوفــاة
وتقديم الخدمات الطبية و التأهيلية في حاالت المرض و صابات العمــل وأمــراض المهنــة ،
ولقد أصبى الضمان االجتماعي في هذا العصر شعاراً يعبر عن أمل مــن أكبــر آمــال البشــرية
وفكرة مسلم بها في جميع دول العالم  ،بوصفه نوعاً من عادة توزيع الدخل على أساس
( ) )15سليمان علي الدليمي ( د ت ) الرعاي االجتماعي نظريات وتطبيقات ( زليتن  :دار الحداث والتراث) ص . 225
( ) )16سعد عبد السالم حبيب )1963 ( ، ،التكافل والضمان االجتماعي في اإلسالم ،كتب إسالمية يصدرها المجلس األعلت للشئون
اإلسالمية ،القاهرة،العدد ، ، 32ص11
( )17علي الحوات  )1990 (،الضمان االجتماعي و دوره االقتصوادي واالجتمواعي ،الطبعوة األول  ،مصوراتة  ،دار الجماهيريوة للنشور
والتوزيع ، ،ص43
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مبدأ التضامن القومي  ،حيث أنه كان مبدأً مقبوالً بصفة عامة  ،لّا أن ظروف تطبيقه تختلف
من دولة لى أخرد  ،كما يختلف مداه في الدول التي يطبق فيهــا تبعـاً الخــتالف أو ــاعها
االقتصــادية  ،واالجتماعيــة  ،والثقافيــة  ،ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف المهــم للضــمان
االجتماعي والمتعلق بحماية الدخل  ،وتحقيق حد أدنى منه بأسلوبين اثنين:
أ -محاولة توفير الدخل لألفراد الذين فقدوا دخلهم العادي سواءً لفترة مؤقتة أو بصورة
دائمة كما يهدف لى تحمل النفقات عن كاهل اافراد وااسرة .
ب -محاولة اتخاذ جراءات تجعل المجتمع يتحمل بعــا النفقــات وذلــك مــن خــالل تطبيــق
برامج التأمين الصحي أو توفير خدمات لبية .
أما أهم الممايا التي يقدمها الضمان االجتماعي يمكن تلخيصها في النقا اآلتية:
 .1أنه يخول المضمونين في المجتمع الليبي معاشات دائمة ال مكاف ت .
 .2أنه نظام يراعي مبدأ التالزم بين ما يدفعه المضمون (المشترك) وبين مــا يتقا ــاه مــن
منافع بمعنى ال يستحق المضمون مرتباً تقاعدياً بدون دفع اشتراكات مسبقة.
 .3أنه نظام ماني يراعي بأحكام قانونية أفراد أسرة المضمون عند وفاته .
 .4أن ـه نظــام ــماني يضــع الرعايــة االجتماعيــة فــي مســارات وا ــحة عالجيــة ووقائيــة
و نمائية من شأنها خدمـة المجتمع  ،ومد يد العون واحيواء  ،والتوجيه  ،والرعاية لكل
من تتطلب ظروفهم ذلك  ،أنه يفرق بين المضمون المشترك وبين غيره من المضمونين ،
فالمشترك مضمون يستحق المنافع الضمانية النقدية والعينية مقــــابل االشــتراكات .
فالمشتركون أربـــع فئات هـم الموظفــون والمنتجــون والشــركاء والعــاملون لحســاب
أنفسهم أما المضمونين اآلخرين ( ومنهم مستحقوا المعاشــات ااساســية ) فيتلقــون
()18

منافع الضمان االجتماعي بدون اشتراكات

منافع الضمان االجتماعي الليبي:
ن الضمان االجتماعي يتصف بشمولية في تقديم المنافع الضمانية حيث يشمل بحكــم
المادة ( )1من قانون الضمان االجتماعي  ،حماية الفرد في حاالت المرض  ،و صــابة العمــل ،
والوالدة والعجم والشيخوخة والبطالة  ،والكوارم  ،ورعايته فــي تحمــل ااعبــاء العائليــة ،
وعند الجنوح واالنحراف  .وتؤكد المادة ( )5منه أن الضمان يشمل كل ما تكفله الدولة من
حقوق للموالنين على الوجه المبين بالقانون سواء كان بمقابل  ،أو بدون مقابل  .ويشمل
()18

خالد يونس المغربي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص63
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الضــمان بحكــم المــادتين ( )11/10جميــع المنــافع النقديــة والمنــافع العينيــة :فالمنــافع
النقدية تمثل معاشات الشيخوخة (المواد  )16 / 15/14 /13والعجم بسبب العمل ( للمــواد
 )19 /18 / 17ومعاشات المستحقين عن المنتفعين أو الورثة ( المادتان )21/20/والمعــاش
ااساسي لفاقدي الدخل وعديمي الدخل ولمــن يقــل معاشــه بموجــب اانــواع ااخــرد مــن
معاشــات الحــد اادنــى المقــرر فــي القــانون ( المــادة ) 22والمنــافع قصــيرة اامــد وهــي
المساعدات فــي حــاالت العجــم المؤقــا للمــرض أو صــابة العمــل ،أو الــوالدة ،أو البطالــة (
المادة ) 23وعــالوة العائلــة ( المــادة ، ) 25والمــنى المقطوعــة للحمــل والــوالدة والــدفن
ولسائر الكــوارم( المــادة .) 26وأمــا المنــافع العينيــة تشــمل  :عــادة التأهيــل للمصــابين ،
والعجمة  ،والمر ى لمنحهم فرا جديدة للعمل واحنتاج  ،ورعاية الطفولة بدور الحضانة
 ،ورعاية الجانحــات وااحــدام المنحــرفين فــي دور متخصصــة ورعايــة الشــيخوخة فــي دور
الشيخوخة  ،وتقديم المساعدات في حاالت الكوارم والطوارا  ،و جراءات وتدابير السالمة
 ،واامــن الصــناعي( المـــادة  5فقــرة/ 2والمــادة  12فقـــرة  ، )1وبــذلك وفــر القـــانون
للمستفيدين جميع المنافع الضمانية المقررة دولياً

()19

2_2المبحث الثاني  :لبيعة جائحة كورونا وتداعياتها علي المجتمع :
ساهم انتشار كورونا على صعيد العالم في صناعة العديد من اازمات الخانقة للعالم
وعمل على توجيه البوصلة لى مجال اامن الصحي العالمي حيث كشــف الفيــروس عــورة
العالم مــن جهــة العجــم فــي الصــناعات الطبيــة وخاصــة فــي مجــال ااجهــمة والمعــدات
والمستلممات المتعلقة بالمهام الصحية مما دعا عدة دول لي عالن الحــروب فــي ألــار
مواجهة الفيروس أو العمل على تحديد الصناعات الواجــب تصــنيعها مــن منظــور قــومي
خاصــة فــي مجــال تصــنيع أجهــمة التــنفس الصــناعي" (منظمــه الصــحة العالميــة 2020
المصطلحات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا،والفيروس سالله من الفيروسات التــي قــد
تسبب أمراض تنفسيه تتراوح حدتها من نمالت برد الشائعة لي أمراض أشد مثــل متالزمــة
الشرق ااوس التنفسية (ميروس) و المتالزمة الحادة الوخيمة ( سارس) وتتمثل ااعــراض
ااكثر شيوعاً لجائحة كرونا كوافيد  19فــي الحمــى واحرهــاق والســعال الجــاف وتشــمل
احعــراض ااخــرد ااقــل شــيوعا ولكــن قــد يصــاب بهــا بعــا المر ــى كــاآلالم وااوجــاع
( )19اللجنووة الشووعبة العامووة للضوومان االجتموواعي  ، ) 1978 (،مجموعووة التشووريعات الضوومان االجتموواعي،الجزاء األول (طوورابلس
منشورات إدارة الشؤون اإلدارية و العالقات العامة،ص10
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واحتقان اان ف والصداع وألم الحلــق واحســهال وفقــدان حاســة الــذوق والشــم وظهــور
لفى جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين وعاده ما تكــون هــذه ااعــراض خفيفــة
وتبدأ بشكل تدريجي ويصاب بعا الناس بالعدود دون أن يشعروا ال بأعراض خفيفة جدا"
ويتعافي منها نحو  % 80من المر ى دون الحاجة لي عــالج خــاا ولكــن ااعــراض تشــتد
لدد شخص واحد تقريبا مــن بــين كــل  5أشــخاا مصــابين بمــرض كوفيــد  19فيعــاني مــن
صعوبة في التنفس وتمداد مخالر احصــابة بمضــاعفات وخيمــة بــين المســنين وااشــخاا
المصابين بمشاكل صحية أخرد مثل ارتفاع غ الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكر أو
السرلان

()20

ونود أن نشير هنا لي أن العالم عبر التاريخ شــهد عــده أوبئــة خطيــرة أســمها ( جائحــة)
وأول ظهور لجائحة كورونا كان في الصين فــي نهايــة عــام  ، 2019أمــا فــي ليبيــا فقــد
انتشرت جائحة فيروس كرونا فــي عــام  2020ابتــداء مــن اليــوم الثالثــاء  24مــارس ســنة
 2020وذلك عندما فحص ايجابيا رجــل مســن فــي مدينــة لــرابلس كــان قــدما مــن دولــه
تونس وذلك بعد عالن المركم الــولني لمكافحــة اامــراض فــي ليبيــا أول صــابة بمــرض
فيروس كرونا في ليبيا وبعدها تم تسجيل بصفه متمايدة حاالت أصابه بالفيروس
" أما عن حصائيات فيروس كرونا فسن جمالي الحاالت في العالم احصابات 132.480.325
وحاالت الشفاء  106.821737والوفيات  2.875.665حتى تاريخ 2021/4/5
الجداول التالي :يو ى حصائية عدد احصابات وحاالت الشفاء والوفيات علي مستود
القارات العالم
القارة

احصابات

الشفاء

الوفيات

أوربا

40.588.789

28.747.125

930.133

أمريكا الشمالية

36.275.657

28.026.140

825.579

أسيا

29.572.342

26.784.892

436.554

أمريكا الجنوبية

21.668.882

19.364.228

657.866

( )20فاطيمة الزهرة بوداود  ،أسماء زاوي ، ) 2021 ( ،تحديات ألمن االقتصادي الجزائري اثر جائحة كرونا مجلة وحوده الباحوث فوي
تنمية الموارد البشرية ،المجلد ، 12العداد ، 1الجزاء األول  ،ص83
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أفريقيا

3.864.024

4.315.377

114.369

أما عن حصيلة ليبيا من احصابات فكانا  163ألف حاالت الشفاء بلغا  150ألف والوفيــات
بلغا " 2757

()22

غيــر أن عمليــة حصــر احصــابات أو حــالتي الشــفاء والوفيــات مــن الصــعوبة بمكــان تحديــد
حصائيات ثابتة كون ااعداد تتمايد وتتناقص كل يوم بل وكل ساعة واححصائيات التي تم
ذكرها هي علي سبيل الذكر ال للحصر  ،وفيما يخص حاالت احصابة داخل صــندوق الضــمان
االجتماعي فرع شرق بنغازي بالكامل لم تسجل أي حاالت أصابه حتى تاريخ هذه الدراسة .
ومن الناحية االجتماعية فأن للجائحة تداعيات علي المجتمع ربما ظهرت في بروز تغيرات
ومفاهيم جديدة في المجتمعات عند التعامل اليومي مــع الجائحــة وفهمهــا والتكيــف
مع تدابيرها المفرو ة علي المستوي الجمعي وبدراستنا للتعقيدات اللغوية والتواصلية
للجائحة من خالل مفاهيم (التباعد االجتماعي  ،التعقيم  ،الحجر الصحي  ،العــمل المنملــي
)ومن جهة أخرد يرد البعا أن النظرية البنائية الوظيفية ستشهد عودة قوية ذا ما ثبا
نجاح التضامن االجتماعي داخــل ااســر والمجتمعــات دون أن يعنــي ذلــك افــول التصــورات
الصراعية ،فالوجود االجتماعي ال يحتمل لونين  ،وقد تضطر لي مواجهــة صــراعاتنا هــذه
المرة من منظور وظيفي أو العكس وقد نحتاج لي أكثر من منظور لدراســة وفهــم مــا
يجــري داخــل البيــوت  ،وفــي هــذه ااثنــاء قــد غــدت الســاحة للجــماء ااكبــر مــن الفعــل
االجتماعي

()23

و أذا ما أردنا فهم تــداعيات الجائحــة علــي المجتمــع ســنجد أنهــا قلبــا مــوازين الحيــاة
اليومية لألفراد  ،وغيرت نم الحياة االجتماعية بطريقة فجائية جبارية  ،ولــو رأد الــبعا
أن ااسر واجها صراعات الحياة اليوميــة مــن منظــور وظيفــي ال أننــا نــرد بــروز المنظــور
التفاعلي حيث ظهرت رمــوز للتفاعــل لــم تكــن لتســتخدم مــن قبــل وبالتــالي فــأن نظريــة
( )22إحصائية كورونا حول العالم  www. Sehhty . comتاريخ االطالع  2021.4.5الساعة  11 30صباحا
( ) )23أسماء حسين ملكاوي (  ، ) 2020كورونا وعلم االجتماع  ،مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية  ،جامعة قطر  ،ص13 ،11
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التفاعلية الرممية فسرت الحياة االجتماعية علي أساس التفاعل والرموز " أما من الناحيــة
االقتصادية  ،فقــد عملــا الجائحــة علــي تراجــع فــي العديــد مــن المؤشــرات االقتصــادية
وتعميم االقتصاد التكنولوجي وذلك في لار سياسات الحد من االنتشار الفيروس والعمــل
عن بعد كما وأن الدول أعلنا عن خط التعليم االلكتروني في الغرف االفترا ية والتــي
يتم فيها المناقشات وتقديم المحا رات التي مــن شــأنها اســتدامة العمليــة التعليميــة
بشكل يلبي المعايير الــدنيا للتعلــيم ااساســي والجــامعي وفــي مجــال االقتصــاد النقــل
البحري والبري ســاهم فــي تقليــل الحركــة وتقيــد عمليــات النقــل للمهــام والمســتلممات
الطارئة وااساسية كل ما سبق ساهم في تضارب ااسهم وتغيير معايير العرض والطلــب
علي المنتجات مما أثر علي استهالك النف والغاز وكافة أنظمــة الطاقــة واالتجــاه لــي
البحث عن التكنولوجيا االتصال والتواصل احلكتروني "

()24

 3_2المبحث الثالث :التدابير التي اتخذها صــندوق الضــمان االجتمــاعي فــي التعامــل مــع
جائحة كورونا
في ظل ما يشهده العالم من حالة لوارا كبرد نتيجة تفشــي فيــروس كورونــا أعلنــا
الحكومة الليبيــة أنشــاء لجنــة خاصــة لمتابعــة ومواجهــة هــذا الفيــروس وخصصــا لهــا
الميمانيات والكوادر الطبية المتخصصة وذلك علي المستوي الولني أمــا علــي المســتوي
المؤسسي فكان لصندوق الضمان االجتماعي الدور االيجابي فــي مواجهــة مخــالر هــذا
الفيروس وذلك بتشكيل لجنة لوارا لمكافحة الفيروس كورونا.
وبتعليمات مشدده من رئيس مجلس احدارة والمدير العام للصندوق تم تباع احجراءات
االحترازية والتوعية بمخالر المرض من خالل قسم احعــالم ؛حيــث عمــدت دارة الصــندوق
الضــمان االجتمــاعي لــي اتخــاذ جــراءات وقائيــة بكافــة احدارات والفــروع وااقســام
والوحدات التابعة للصندوق في جميــع أنحــاء ليبيــا وفــق احمكانيــات المتاحــة لمواجهــة
الموجة ااولى من فيروس كورونــا ( كوفيــد  )19وذلــك باتخــاذ كافــة الترتيبــات الالزمــة
( )24محمد محمد عبد ربه (  ، ) 2020فيروس كورونا فرصة لتحقيق العدالة اإلنسانية  ،مجلة الدراسات اإلسوتراتيجية للكووارث وإدارة
الفرص  ،برلين  ،المجلد الثاني  ،العدد الخامس  ،ص17
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واحجــراءات المطلوبــة لتجنــب حــدوم احصــابات بهــذا المــرض وذلــك بحســب المراســالت
والتعميمات بشأن التنبيه على الموظفــون ور ســاء الوحــدات وااقســام ومــدراء احدارات
والفروع  ،وعلي الموار المترددين على مقرات و دارات الصندوق فــي جميــع أنحــاء ليبيــا
بضرورة اتخاذ احجراءات االحترازية المتمثلــة فــي ارتــداء الكمامــات واســتعمال الكحــول
أثنــاء تواجــدهم داخــل المقــرات احداريــة حرصــا علــي ســالمتهم باح ــافة لــى غــالق
المقاهي المتواجدة داخل مقرات الصندوق عبر شركات النظافــة والســفرجه المتعاقــدة
مع فروع الصندوق ()wwwSsf.gov.ly/?p=13351( ")29
كما شملا احجراءات علي تقليص الموظفين بجميع الوحدات احدارية بالصــندوق لــي
الحد اادنى من دون احخالل بتنفيذ وأداء العمل الضروري أيضا التنبيــه علــى انــه ســيطبق
بحمم اتخاذ كافة احجراءات القانونية الرادعــة للمخــالفين لإلجــراءات والجــدير بالــذكر أن
لجنة الطوارا لمكافحة وباء كرونا قد باشرت عملها في شهر مارس  2020ومــن هــذه
المرسالت التي اللــع عليهــا الباحثــان شخصــيا علــي ســبيل المثــال ال للحصــر يــتم ســردها
بتــواريخ مختلفــة منهــا ((( رســالة مؤرخــة بتــاريخ 2020.3.15رقــم أشــاري ،7766/8/6
ورسالة الصادرة مــن رئــيس قســم المخــالر ومنــع الخســائر بــالفرع شــرق بنغــازي بتــاريخ
 2020.3.18رقم أشاري  ، 2831.8.6الصادرة من أدرة الفــروع بشــأن التأكيــد علــي اتخــاذ
احجــراءات االحترازيــة التــي ذكرنهــا ســابقا ،أيضــا رســالة مؤرخــة بتــاريخ 2020.12.10
بتعليمات من مدير الفرع رقــم أشــاري  7560.2.6ش.ب ،أيضــا رســالة الصــادرة فــي تــاريخ
 2020.12.20رقم أشاري  ، 12433.86أيضا رسالة رئس لجنة أداره الفروع باحدارة العامة
للصندوق المؤرخة في  2021.7.19رقم أشاري ا.ض ))) 820.8.6 .1وهذه الرسائل كما
نوهنا سابقا وتأكد وتشدد على أتحاذ احجراءات االحترازية والوقائية

( )29تعليمووووووات ن رئووووووس مجلووووووس ألداره والموووووودير العووووووام للصووووووندوا ذلوووووو إتبوووووواع اإلجووووووراءات االحترازيووووووة
والتوعية  ، wwwSsf.gov.ly/?p=13351تاريخ االطالع  ، 2121-4-7الساعه 9.00مسا ًء
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ومن هنا يتبين لنا أن الصندوق الضمان االجتماعي كان له ادوار عده فــي مواجهــه هــذه
الجائحة التي يمكن تقسيمها لي عده ادوار منها :
 .1الــدور الوقــائي  ،الــذي اشــرنا ليــه ســابقا مــن خــالل المرســالت والتعميمــات علــى
الموظفون في اتخاذ التدابير الوقائية الذي حاول الصندوق جاهدا" تــوفير الكمامــات
والقفــازات والمعقمــات والمنظفــات وتعقــيم ااســطى مــن خــالل شــركات النظافــة
المتعاقد معها
 .2الدور الرقابي  ،من خــالل ردع المخــالفين فــي تنفيــذ تلــك التعليمــات الوقائيــة بقــوه
القانون  ،وذلك من خالل المتابعــات اليوميــة وذلــك عــن لريــق قســم المخــالر ومنــع
الخسائر المتواجدة بالفروع واحدارات الصندوق .
 .3الدور التوعوي أو تحسسي  ،وذلك بتوعية الموظفون والمتقاعدين والموار المــرددين
لي الصندوق حول خطورة هذا الوباء ولرق الوقاية منه وأيضــا التحســيس بضــرورة
االلتمام بمسافة اامان في المرافــق العامــة والخاصــة وتجنــب االكتظــا وذلــك عبــر
توزيع المطويان االسترشادية أو عن لريق وسائل التواصل االجتماعي من خالل قسم
احعالم والتوعية بالصندوق
 1-5مــنهج الدراســة  :تعــد الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الوصــفية التحليليــة التــي
تستهدف تحديد دور صندوق الضمان االجتماعي في مواجهة جائحة كرونا.
 2-5مجتمع الدراسة  :يتكون مجتمــع الدراســة مــن مــوظفي مكتــب الخــدمات الضــمانية
بنغازي المدينة التابع لصندوق الضمان االجتماعي فرع شرق بنغازي
 3-5وحدة التحليل  :المقصود بها المبحوم ( فرد العينة ) الذي ســنقوم بــأجراء الدراســة
عليه وهم موظفي مكتب الخدمات الضــمانية بنغــازي المدينــة التــابع لصــندوق الضــمان
االجتماعي فرع شرق بنغازي
 4-5نوع العينة  :تم اختيار العينة المقصودة كونها تستهدف موظــف مكتــب الخــدمات
الضمانية بنغازي المدينة التابع لصندوق الضــمان االجتمــاعي فــرع شــرق بنغــازي  ،غيــر أن
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نتيجة لما قام به أدارة الصــندوق مــن جــراءات احترازيــة ترتــب عليهــا تقلــيص عــدد مــن
الموظفين وتعذر الوصول لي كل أفراد العينة  ،عليه أن الباحثان استخدما قــانون العينــة
العشوائية البسيطة
حجم مجتمع الدراسة X

نسبة التمثيل

100
 40 =200X20فأصبى حجم العينة  40مفردة
100
 5-6صدق أداة الدراسة  :جري حساب الصدق لإلستبانه من خالل  ،الصدق الظــاهري حيــث
عر ا علي مجموعة من المتخصصين في العلوم االجتماعية لتحكيمهــا بهــدف التأكــد
من صدق محتوي ااداة  ،وجرد التأكد من صدق ااداة بعد جراء بعا التعــديالت عليهــا
حول صياغة المفردات وحذف بعا ااخر و افة مفردات جديدة .

 6-6مجاالت الدراسة :
 -1المجال البشري  :ويتمثل في أفراد عينة الدراسة من موظفي وموظفات مكتب الخدمات
الضمانية بنغازي المدينة التابع لصندوق الضمان االجتماعي فرع شرق بنغازي.
 -2المجال المكاني  :مقر مكتب خدمات الضمانية بنغازي المدينة التابع لضمان لفــرع شــرق
بنغازي.
المجال المماني  :تتمثل في الفترة التي أجريا فيها الدراسة ونقسم لي :
• المرحلة التحضيرية  :تتمثل فــي تحديــد مشــكلة الدراســة وااهــداف وااهميــة وتحديــد
المصــطلحات والدراســات الســابقة وكتابــة احلــار النظــري للدراســة و عــداد احجــراءات
المنهجية وكانا من تاريخ (  ) 2021.3.20لي () 2021.4.20
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• المرحلة الميدانية  :تمثلي في الفترة فيها جمع فيها الباحثان البيانات من أفــراد العينــة
وهي من تاريخ (  )2021.4.22لي () 2021.5.8
• المرحلة النهائية وتمثلا في تفري البيانات وتحليلها واستخالا النتائج وهي من تاريخ
( )2021.5.10لي ( .)2021.6,30
 6-3أداة جع البيانات:
اعتمد الباحثان علي استمارة المقابلة واحتوت علي عشره أسئلة ،تمثلا فــي أســئلة عــن
البيانات ااولية افراد العينة ،وأسئلة عن دور صندوق الضــمان االجتمــاعي فــي مواجهــه
جائحة كورونا .
 7-3الطرق اححصائية:
تــم اســتخدام التحليــل الوصــفي  ،حيــث قــام الباحثــان بتحليــل كــل المتغيــرات باســتخدام
الجداول ااحادية والنسب المئوية باستخدام التحلل اححصائي ))spss
 1_4تحليل النتائج ومناقشتها:
أوالً :تحليل البيانات ااولية افراد عينة الدراسة:
الجدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
التكرار

النسبة

النوع
ذكور

25

%62.5

نام

15

%37.5

المجموع

40

%100

يتبين من الجدول رقم ( )1الخاا بالتوزيع التكراري افراد عينة الدراسة حســب النــوع  ،لــى
أن فئة الذكور تمثل أعلى نسبة حيث بلغا  ، %62.5بينما بلغا نسبة احنام بلغا . % 37.5
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الجدول رقم (  )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئات العمر الحالي
التكرار

النسبة

فئات العمر الحالي
 36-27سنة

15

%37.5

 46-37سنة

20

%50

 47سنة فما فوق

5

%12.5

المجموع

40

%100

يو ى الجدول رقم ( )2التوزيع التكراري افراد عينة الدراسة حسب فئات العمر الحالي
وباستخدام المدد تم توزيع الفئات لى ثالثة فئات ،تركمت غالبية أفراد عينة الدراسة فــي
الفئة العمرية الواقعة بــين ( )65_37بنســبة ،%50ثــم تلتهــا الفئــة العمريــة الواقعــة بــين
( )36_27بنسبة ، %37.5بينما جــاءت الفئــة العمريــة الواقعــة بــين ( 47فمــا فــوق) بنســبة
،%12.55وهي الفئة العمرية ااقل في هذه الدراسة .

الجدول رقم ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المكانة الوظيفية .
المهنة قبل التقاعد

التكرار النسبة

رئيس المكتب

1

%2.5

ر ساء الوحدات

5

%12.5

الموظفون

34

%85

المجموع

40

%100

يو ى الجدول رقم ( )3التوزيع التكراري افراد عينة الدراسة حسب المكانة الوظيفيــة
 ،حيث بلغا نسبة الموظفين العاملين  ،%85ونسبة ر ساء الوحدات بلغا ،%12.5ومن يحمل
صفة رئيس المكتب الخدمي بلغا نسبته  %2.5وهو المكتب الذي أجريا الدراسة فيه .
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ثانياً :تحليل البيانات المتعلقة بمو وع الدراسة :
الجدول رقم ( )4توزيع جابات أفراد عينة الدراسة حسب العبارات

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
صندوق الضمان االجتماعي مؤسسة حكومية تعمل وفق التشريعات
القانونية المعمول بها في اـلدولة الليـبية.
استطاع الصندوق أن يقدم أفضل الخدمات الضمانية في
ظل ظروف جائحة كورونا .
يقوم الصندوق بتطبيق القوانين الرادعة في حال عدم
التمام الموظفون في تطبيق احجراءات االحترازية
لم يقم الصندوق بتوفير الكمامات وتعقيم وتنظيف
المباني التي يتواجد بها الموظفون
لم يقم الصندوق بو ع خط

مستقبلية في مواجهة

جائحة كورونا
اتخذ صندوق الصندوق جراءات حقوقية لحماية واحترام
حقوق المضمومين والموظفين.
اتخذ الصندوق بعا التدابير االحترازية لمواجهة جائحة
كورونا تتناسب مع النتائج المتوقعة من اتخاذ التدابير
موظفي الصندوق غير ملتممين باحجراءات الوقائية
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نعم

ال

%

%

%97.5

%2.5

%92.5

%7.5

%35

%65

%15

%85

%32.5

%67.5

%75

%25

%70

%30

%62.5

%37.5
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واالحترازية
9

ليس للصندوق دور يجابي في مواجهة جائحة كورونا

%25

%75

من خالل لرح ااسئلة على أفراد عينة الدراسة حول دور صندوق الضمان االجتمــاعي فــي
مواجهة جائحة كورونا ،كانا جاباتهم على النحو اآلتي:
.1حــــول عمــــل الصندوق وفق التشريعات القانونية المعـــمول بها في الدولة الليبية
 ،فسن أغلب احجابات جاءت بنعم بنسبة  ،%97.5بينما  %2.5من احجابات جاءت بــال  ،وهـــــذا
ما يؤكد مدد عمل الصندوق تحا مظلة التشريعات القانونية للدولة .
.2وعــن الخدمــات الضمانية التي قدمها الصندوق فــــي ظل ظــروف جــائحة كــــورونا
،تبين أن %92.5مــن أفــــراد العينــة أجــابوا بــنعم عــن أن الصــندوق قــدم أفضــل الخــدمات
،و %7.5أجابوا بال  ،مما يشير لــــى دور الصندوق الفعــال فــــي تقــديم أفضــل الخــدمات
فـــي أصـعب الظـروف  ،والمتابعة مــن خــالل لجــان خاصــة كونهــــــا الصــندوق وظيفتهــا
القيام بمتابعة اليومية لسير العمل وبتقــديم تقــارير شـــــهرية عــن الخــدمات المنجــمة
للمضمونين والمتقاعدين .
.3وفيما يتعلق بما لبقه الصندوق مـــــن قوانين رادعة في حــال عــدم التــمام موظفيــه
باحجراءات االحترازية  ،فسن  %65أجابوا بال وأن  %35أجابوا بنعم ،مما يؤكد ثقة الصــندوق
في مدي وعـــي موظفيه بخطورة اازمة وأيضــا ثقــة الصــندوق فــي موظفيــه مــن حيــث
التمامهم باحجراءات الوقائية واالحترازية .
.4وعن أن الصندوق لــم يقــم بتــوفير الكمامــات وتعقــيم المبــاني التــــي يتواجــد بهـــــا
الموظفــون  ،فــسن  %85أجــابوا بــال ،و %15أجــابوا بــنعم ممــا يو ــى مــدد اهتمــام دارة
الصندوق من خالل سياستها الحكيمة بصحة وسالمة الموظفون ،حيــث أشــار الموظفـون
لي أن الصندوق قام بتــوفير المعقمــات و الكمامــات لهــم  ،وأيضــا نشــر احعالنــات علــي
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مــداخل ااقســام والوحــدات التــي تو ــى جــراءات الوقايــة مــن الفيــروس والتباعــد
االجتماعي .
.5وحول عدم و ع الصــندوق لخطـ مســتقبلية لمواجهــة جائحــة كورونــا  ،فــسن %67.5
أجابــوا بال ،بينما  %32.5أجابوا بنعم ،وهذا يو ى سعي الصندوق وعممه المستمر علــي
ـــرورة و ع الخط المستقبلية لمواجهة جائحة كورونا ذلك من خالل دارة الدراسات
االكتوارية .
.6أما عــــن احجــراءات الحقوقيــة التـــــي اتخــذها الصــندوق لحمايــة واحتــرام حقــــــوق
موظفيه ،فسن  %75أجابوا بنعم ،و %25أجابوا بال  ،مما يو ــى الــدور الحقــوقي للصــندوق
الساعي لي احترام وحماية حقوق الموظفين وحفظ حقوقهم بما يكفله قانون العمل
رقم  12لسنة . 2010
 .7بخصوا التدابير االحترازية التــي أتخــذها الصــندوق لمواجهــة جائحــة كورونــا ومــدد
تناسبها مع النتائج المتوقعة من اتخاذ التدابير  ،فسن  %70أجابوا بــنعم ،و %30أجــابوا بــال
،وهذا يو ى ما حققته تلك التدابير من نتائج سعى الصندوق للوصول ليها .
.8وعن عدم التمام موظفي الصندوق باحجراءات الوقائية واالحترازيــة فــسن  %62.5أجــابوا
بنعم و %37.5أجابوا بال  ،مما يو ى وعــي مــوظفي الصــندوق بمخــالر الجائحــة اامـــــر
الذي ترجم في التمامهم باحجراءات الوقائية واالحترازية .
 -9أما عن عدم يجابية دور الصندوق في مواجهة الجائحة  ،فــسن  %85أجــابوا بــال ،و%15
أجابوا بنعم  ،وهذا ما يؤكد الدور االيجابي للصندوق والذي اتضى من خالل ما قام به من
جراءات وتدابير وقائية واحترازية فــي مواجهــة الفيــروس وتكــوين لجــان ورســم خطـ
مستقبلية سعا جميعها لي لمواجهة جائحة كورونا .

وبالنسبة للسؤال المفتوح :
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مــا الخــدمات التــي يقــدمها صــندوق الضــمان االجتمــاعي مــن وجــه نظــرك كموظــف

بالصندوق؟
فأن اغلب المبحوثين قاموا باحجابة علي هذا السؤال ولقد تركمت اغلب احجابات علــي أن
صندوق الضمان االجتمــاعي يقــوم بالعديــد مــن الخــدمات التــي نصــا عليهــا التشــريعات
القانونية في الدولة الليبية فالخدمات المقدمة للمتقاعــدين والتــي تتمثــل فــي اســتالم
معاشات جديدة  ،مــنى فــادات خاصــة بالمتقاعــدين ،أو المضــمونين  ،متابعــة المعاشــات
بأنواعها من حيث االستحقاق وعودة أصحاب المعاشات  ،للعمل  ،والعجم الطبي  ،تحصيل
االشتراكات الضمانية  ،م سنوات الخدمة توفير المرتبات في وقتها ،منى سلف ماليــة ،
أما الخدمات المقدمة للموظفين والتي منها التامين الطبي الخاا الموظفون
الخاتمة
يعد صندوق الضمان االجتماعي من المؤسسات التي اســتطاعا أن تقــوم بالــدور الفاعــل
واحيجابي في مواجهة جائحة كورونا  ،من خالل تطبيق احجــراءات االحترازيــة والتــدابير
الوقائية الشاملة بالتمامن مــع التعــاون الــذي أظهــره الموظفـون و الــذي كــان مســانداً
ومــؤازراً لتلــك الجهــود المبذولــة حيــث نــري أن ذلــك التعــاون الــذي أظهــره الموظف ـون
وفهمهم الألدوار التي تقــوم بهــا مؤسســتهم لمكافحــة الجائحـه مــا هــوا ال نتيجــة
لشعورهم بالمسؤولية الملقاة علي عواتقهم اتجاه أنفسهم  ،وأسرهم ومؤسستهم .

التوصيات
 -1زيادة احجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي داخل مؤسسة الضمان االجتماعي .
 -2فرض العقوبات علي مخالفي احجراءات االحترازية للحد من كورونا .
 -3التأكيد علي رورة جراء المميد مــن البحــوم العلميــة فــي آليــات االســتفادة مــن
تجارب جائحة كورونا وابتكار لرق جديدة لمواجهة اازمات وآليات االنتقال لي ما
بعد كورونا .
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قائمـــــة الــــــمراجع
أوالً :الكتب :
 -1ابن منظور ) 1979 (,لسان العرب ، 3 ،ج، 2بيروت ،دار حياء الترام.،
 -2الطاهر أحمد الــماوي ( ،د ت) مختــار القــاموس المحــي  ،ب ،ليبيــا ،الــدار العربيــة
للكتاب
. -3اللجنة الشعبية العامة للضمان االجتمــاعي  )1978 (،مجموعــة تشــريعات الضــمان
االجتماعي  ،ب ،لرابلس ،منشورات دارة الشؤون احدارية والعالقات العامة.
 -4حســين عبــد الحميــد رشــوان  )2003(،أصــول البحــث العلمــي  ،ب ،االســكندرية
،مؤسسة شباب الجامعة.
 -5عبير امنينــه ،أم العــم الفارســي  )2020 (،قــوانين الضــمان االجتمــاعي  ،ب ،ليبيــا ،
مكتبة ليبيا.
 -6علــي الحــوات  )1990(،الضــمان االجتمــاعي ودوره االقتصــادي واالجتمــاعي ،1 ،
مصراتة ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع.
 -7سعد عبدالسالم حبيب  )1963( ،التكافــل والضــمان االجتمــاعي فــي احســالم  ،ب
،القاهرة  ،كتب يصدرها المجلس ااعلى للشؤون احسالمية.
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 -8سليمان علــي الــدليمي ،الرعايــة االجتماعيــة نظريــات وتطبيقــات  ،ب ،زليتــين ،دار
الحداثة والترام .
 -9مجد الدين يعقوب  )2008( ،القاموس المحي ،3 ،القاهرة  ،دار الحديث.
ثانياً :المجالت والمراكم:
ب ،مركــم ابــن خلــدون

 -1أسماء حسين ملكاوي  ) 2010 ( ،كورونا وعلم االجتماع
للعلوم احنسانية ،قطر  ،جامعة قطر.

. -2أمينة ر وان ( )2020،دور الصندوق الولني للضــمان االجتماعي فــــــي التعامــل
مــع جائحة كورونا

ب ،مجلة الباحث ،العدد .17

 -3السيد نبيه محمــد (  )2020،فيــروس كورونــا بــين ــرورتي اتخــاذ تــدابير االحتــواء
وااللتمام بالمعايير الدولية)

ب ،مجلة الباحث  ،العدد .17

 -4حنان عيسى مكاوي(  ،)2020تداعيات جائحة كورونا المستجد على اامن الصــحي ،
نشرية اللكسو العلمية

ب ،العدد .2

 -5عوض سليم خليفة ( ) 2013،مالمى نظام الضمان االجتماعي ،مجلة سبها للعلــوم
احنسانية  ،ب  ،العدد.2
 -6فالمة المهري ،أسماء زاوي ( ،)2021تحديات اامن االقتصادي الجمائري أثــر جائحــة
كورونا  ،مجلة وحدة الباحث في تنمية الموارد البشرية،

ب ،العدد،1المجلد .12

 -7محمد ذيب المبــيا ،نجــم عبــود ( ،)2014أثــر الخــدمات التــي تقــدمها المؤسســة
العامة للضمان االجتماعي ااردني على مستود الر ا )

ب ،مجلة دراسات للعلوم

احنسانية  ،العدد ،2المجلد .4
 -8محمد محمد عبدربه ( ) 2020فيروس كورونا فرصة لتحقيق العدالة احنســانية ،
ب ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارم و دارة الفرا  ،العدد  ،5المجلد .2
ثالثاً  :رسائل الماجستير :
. -1خالد يونس المغربي ( ،أثر بعا المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة
بمرح لة التقاعد على التوافق االجتماعي لدد فئة المسنين المتقاعدين ) رسالة
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ماجستير غير منشورة  ،قسم علم االجتماع ااكاديمية الليبية للدراسات العليا ،
بنغازي .2015،
 -2سليمان عبد الحليم الجطالوي ( بعا المشكالت االجتماعية للمتقاعدين ) رسالة
ماجستير غير منشورة  ،قسم علم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة لرابلس
،لرابلس .2012،
رابعاً :اانترنا :
 . -1حصائية كورونا حول العالم  www.sehhty.com.تاريخ االلالع 2021.4.5
،الساعة  11.30صباحاً.
 . -2دراسة استطالعية للمركم الليبي للبحوم والدراسات االكتوراية لصندوق الضمان
االجتماعي  www.ssf.gov.ly.coom.تاريخ االلالع  ، 2021.3.19الساعة 10.30
صباحاً.
 -3تعليمــات ن رئــس مجلــس اداره والمــدير العــام للصــندوق ذلــك تبــاع احجــراءات
االحترازية والتوعية  ، wwwSsf.gov.ly/?p=13351تاريخ االلــالع ، 2121-4-7
الساعه 9.00مساءً
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