 
جא  نא    
 :
الشك أن الشعور بالطمأنينة عند اإلنسان غاية أساسية منذ القدم  ،حيث يحاول اإلنسان
االبتعاد عن مواطن التھديد والخطر وبالتالي أصيح الشھور بالطمأنينة يرتبط بتاريخ البشرية وال
يتصور فصله عنھا  ،وعندما يصل اإلنسان ألي ھذا الشھور فقد وصل ألي الرفاھية .
والشعور بالطمأنينة في المجتمع ھو ما يطلق عليه األمن اإلجتماعي  ،وعلي وجه أدق فأن
األمن اإلجتماعي ھو شعور األفراد في المجتمع بالطمأنينة والحماية اإلجتماعية التي يوفرھا
الضمان اإلجتماعي بالنسبة لألخطار التي قد يتعرضون لھا  ،مثل العجز والمرض وإصابة العمل
ومرض المھنة والشيخوخة والوفاة .
ھذا ھو المفھوم الذي تصبوا كافة الدول المختلفة ألي تحقيقه وألي الوصول إليه  ،واألمن
اإلجتماعي علي ھذا األساس واحد ال يتغير  ،ولكن الذي يتغير ھو الوسيلة أو األسلوب الذي
تستخدمه كل دولة في سبيل الوصول إليه .
ومن ھنا برز الضمان اإلجتماعي كأداة ھامة وفعالة وجوھرية لخلق التالحم اإلجتماعي
وحق أساسي من حقوق اإلنسان وھو ال غنى عنه من السياسة اإلجتماعية  ،ويؤدي دورا ُ ھاما في
الحماية اإلجتماعية  ،وفي إمكان الضمان اإلجتماعي من خالل الضامن الوطني والمشاركة العادلة
في األعباء أن يسھم في تحقيق كرامة اإلنسان وفي المساواة والعدالة اإلجتماعية .
ولما كانت الدولة الليبية شأنھا شأن كثير من دول العالم قد عرفت قبل الضمان اإلجتماعي
)أنظمة التقاعد _ المساعدات اإلجتماعية _ التأمين اإلجتماعي ( وأنھا سارت نحو الضمان
اإلجتماعي عبر طرق التطور من ھذه األنظمة
فليبيا أول فانون عرفته ھو قانون التامين اإلجتماعي رقم ) (53لسنة  1957وھذا القانون
جاء علي أنقاض :
 (1المؤسسة الوطنية للتأمين ضد إصابات العمل ما يسمى بـــ ) األينائيل ( اإليطالية.
 (2المؤسسة الوطنية للمساعدات اإلجتماعية ألفريقيا اإليطالية وعرف بـــ ) اياسي ( اإليطالية .
 (3المؤسسة الوطنية للضمان اإلجتماعي وتعرف بـــ ) إيناسي ( اإليطالية.
وھي مؤسسات التأمينات اإلجتماعية اإليطالية والتي كانت تعمل في ليبيا وكان نطاق عملھا
مدينة طرابلس .
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أوالً  :بصدور القانون وقم ) (53لسنة  1957ف ضمن ھذه المؤسسات إلي المؤسسة الوطنية
للتأمين اإلجتماعي موجب القرار رقم ) (3لسنة  1959ف الصادر عن وزير المالية بتاريخ
 59/2/12ف آنذاك .
بدا العمل بھذا القانون تدريجيا  ،حيث بدا العمل به كاألتي - :
 (1مدينة طرابلس في  59/3/28ف .
 (2مدينة بنغازي في  60/12/31ف .
 (3مدينة سبھا في  62/12/19ف .
أال أنه رغم صدوره لم يكن شموليا حيث استثنى الفئات التالية من التأمين وھي - :
 (1أية مؤسسة تستخدم أقل من خمسة أفراد .
 (2خدم المنازل أال أذا كانوا يعملون في مؤسسة تجارية .
 (3المستخدمون الذين يشتغلون في منازلھم .
 (4زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل وأوالدھا ووالدھا .
 (5موظفو الدولة والمؤسسات العامة ) المصنفين وغير المصنفين ( وأفراد القوات المسلحة وقوات
الشرطة .
 (6الموظفون األجانب الذين يعملون بالدولة أو مؤسسة عامة بمقتضي عقود عمل .
 (7أفراد طاقم السفن والطائرات األجنبية خالل وجودھا داخل الحدود الليبية لغير المالحة الداخلية
أو الطيارات الداخلية .
 (8الرعايا األجانب المقيمون في ليبيا بسبب عملھم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو القوات
المسلحة األجنبية .
 (9كافة المناشط الفردية .
وكان ھذا القانون يعتمد علي صرف المساعدات المالية وبشروط قاسية ،كما شدد للحصول علي
المعاشات بوضع شروط مجحفة تتحكم في مصير حياة اإلنسان وعلي سبيل المثال ال الحصر :



شא  −:
أ -نصت المادة ) (32من القانون علي أنه الستحقاق ھذا المعاش أن يكون مدفوعا لحساب
عدد ) (250أشتراكا وأشترطت أن يكون من بين األشتراكات المطلوبة ) (50أشتراكا علي األقل
مدفوعة في الستة والثالثين شھرا السابقة مباشرة علي تقاعده في سن  1960سنة أو ما بعدھا .
ب -كما حددت المادة تدرج األعمال بجدول يبدأ من سنة  1914ف ألي سنة  1934ف
وبدأت األشتراكات بالنسبة لمواليد  1914ف  ،عدد األشتراكات ) (250أستراك وأخذت تتدرج إلي
مواليد  1934ف وعدد األشتراكات ) (750اشتراكا أي بزيادة ) (25أشتراك سنويا .
ج -أشراكات التأمين عن ألف أسبوع علي األقل مدفوعة في أي وقت .
2

ش' &لא :#$
يستحق معاش إعتالل الصحة كل مؤمن عليه أذا أصيب بعجز مستديم أفقده القدرة علي
العمل بنسبة الثلثين فأكثر بحيث لم يعد قادرا بسبب ھذا العجز ويردي إليه ھذا المعاش بعد إنتھاء
المدة التي يستحق ھذه المعاش أذا كان العجز غير ناشئ عن أصابة عمل أن نكون األشتراكات
اآلتية قد دفعت لحساب للمؤمن عليه إلي تاريخ توقف المساعدة المالية في حالة المرض .
• أشتراك التأمين عن ) (250أشتراك ) أسبوعا ( علي األقل من بينھا ) (50أشتراكا أو
أكثر مدفوعة في الستة والثالثين شھرا السابقة مباشرة علي تاريخ توفق المساعدة المالية
في حالة المرض .
• اشتراك التأمين عن ألف أسبوع علي األقل مدفوعة في أي وقت .
أما معاش إعتالل الصحة بسبب العجز الناشئ عن أصابة العمل فال ينظر في إستحقاقة إلي عدد
األشتراكات المدفوعة .

)((+:نא و −:/1957-.(58)*+
أختص ھذا القانون بفئة العاملين بالدولة ) المصنفين ( والذين ھم علي درجات مصنفة
بالمالكات الوظيفية دون سواھم ورتب لھم حقوقا أال إنه جعل شروطا قاسية للحصول عليھا  .


)#7:0א451263א−:12-$3
صدرت الئحة عرفت بالئحة الموظفين غير المصنفين لسنة  1964ف وھي تنظم ھذه
الفئة في مالكات غير مصنفة وھي ما كانت تعرف بنظام الفئات وھي رتبت بعض الحقوق لھوالء
لكنھا تعتبر مثل ما يبقھا من قوانين وضعت أشتراطات قاسية للحصول علي أي منفعة  .


א  :;:ذ= >8אא( *<-1א:C2אABא@?
EقGHאא(1א .و: F
 (1قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في  59/12/24ف وھو يعالج الحقوق التقاعدية
لھذه الشريحة .
 (2قانون التقاعد العسكري للضباط الصادر في  59/10/21ف وھو يعالج الحقوق التقاعدية
لضباط الجيش .
 (3قانون صندوق الضمان لضباط الصق والجنود الصادر في  59/10/21ف وھو يعالج الحقوق
التقاعدية لھذه الفئة .
 (4قانون تقاعد رجال قوة البوليس رقم ) (11لسنة  1964ف وھذا القانون يعالج الحقوق التقاعدية
لھذه الشريحة   .
3

(+:.نא م:/1967
صدر ھذا القانون في  67/3/28ف وبدأ العمل به في  67/4/1ف واقتضي سريانه علي
الفئات التالية :
 (1أصحاب المناصب العامة .
 (2رجال القضاء والنيابة العامة .
 (3أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
 (4أعضاء القوات المسلحة .
 (5الموظفون المصنفون في الدولة .
 (6الموظفون غير المصنفين في الھيئات والمؤسسات العامة .
علي أن يكون من بين المؤسسات التي ينطبق عليھا قانون الخدمة العامة رقم ) (55لسنة
 1967ف والتي كان يطبق علي موظفيھا قانون التقاعد رقم ) (58لسنة  1957ف .
وھذا القانون جمع كل الشرائح التي كانت تحكم أوضاعھا التقاعدية قوانين خاصة وأصبح
ھذا القانون قانونا موحدا لكل الشرائح الواردة بالمادة )(1منه .
وال ننكر أن ھذا القانون قد وحد الحقوق التقاعدية للشرائح الواردة به من ناحية وحدة
اإلدارة من ناحية أخري أال أنه في وجھة نظرنا كان مجحفا فيما يتعلق بالمعاشات حيث أنه وضع
شروطا قاسية ألستحقاق المعاشات  ،وھي علي سبيل المثال ال الحصر :

شא א3د:(16)J
يحق للمنتفع عند تقاعده بعد مضي عشرين سنة خدمة أن يتقاضي معاشا تقاعديا سنويا يحسب
علي أساس  %50من مرتبه المشار إلية بالمادة  11وتزداد ھذه النسبة بواقع  %2عن سنة خدمة
يقضيھا بعد عشرين سنة  ،وإذا لم تبلغ مدة خدمة المنتفع عشرين سنة  ،فيستحق مكافأة مقدارھا
مرتب شھر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس األولي  ،ومرتب شھرين عن كل سنة خدمة من
السنوات الخمس التالية  ،ومرتب ثالثة أشھر عن كل سنة تزيد ھن ذلك .

ش L .אHJRوאHPQو مא +אL N4O#$א :M
أذا إنتھت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو العجز الطبي أو عدم اللياقة الصحية للعمل بغير أسباب
الخدمة وكانت مدة خدمته ال تقل عن ) عشر سنوات ( أستحق معاشا تقاعديا يحســب علــي أســـاس
 %40من مرتبه الشھري وتزداد ھذه النسبة بواقع  %2من مرتبه عن كل سنة خدمة بعد السنة
العاشرة بحد أقصى ال يجاوز  % 80من المرتب .
فأن قلت مدة خدمة المنتفع عن عشر سنوات أستحق مكافأة مقدارھا مرتب ثالثة أشھر عن مدة
خدمته .
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أما فيما يتعلق باإلشتراك المفروض علي المنتفع والذي يجب خصمه من مرتبه فھو  % 5طبقا
لنص المادة ) (3من القانون وتردي الخزانة العامة والمؤسسات العامة التي يفيد موظفوھا بأحكام
ھذا القانون مبالغ ال تقل عن  % 5من مجموع المرتبات المعتمدة في ميزانياتھا السنوية   .


Nد(+Nنאنא:/1973-.(72)*+ S
صدر ھذا القانون في  73/10/10ف عن مجلس قيادة الثورة وحدد في المادة ) (28منه
الباب الثالث ) المستفيدون ( حيث أورد سريان أنظمة الضمان اإلجتماعي حسب نوعيتھا علي
الوظائف التالية :
 (1مستخدمو الدولة والھيئات والمؤسسات العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة .
 (2العاملون بعقود عمل شفوية أو مكتوبة بالدولة والقطاعين الخاص والعام .
 (3أصحاب المھن الحرة .
 (4أصحاب الحرف الحرة والعاملون بمنازلھم .
 (5العاملون في الزراعة لحسابھم أو لدي الغير .
 (6أصحاب العمل .
 (7الشيوخ واألرامل واأليتام ممن ال عائل لھم .
 (8من أنقطعت أو ضاقت بھم سبل العيش ولم يكن لھم من تجب عليھم نفقتھم .
 (9غير الليبيين المقيمين بسبب العمل فيما عدا نظام المعاش األساسي ورعاية الطفولة والشيخوخة
والجانحات والمنحرفين ومن مميزات ھذا القانون األتي :
•
•

•
•
•

رفع شعار الضمان اإلجتماعي
أن تكون التشريعات الضمانية بالدولة الليبية متفقة مع المبادئ األساسية للشريعة
اإلسالمية في تحقيق التضامن والتكامل اإلجتماعي وإصالح حال الفرد وال جماعة
وإستلھامھا لمبادئھا التقدمية التي مبناھا وأساسھا العدل والرحمة واإلخاء ورعاية مصالح
العباد والبر بھم .
أن يكون الضمان اإلجتماعي حق تكفله الدولة لجميع المواطنين وحماية المواطنين الغير
مقيمين بسبب العمل .
لم تستثني أي شريحة من شرائح المجتمع التي تزاول أعماال بالتسجيل في الضمان
اإلجتماعي .
توحيد اإلدارة حيث ضم إليه )التأمين اإلجتماعي – أنظمة التقاعد – البر والمساعدات
اإلجتماعية – إي نظام أو مشروع قائم أو أستحدث يتفق وأغراض ھذا القانون تري
الدولة ضمه لھذا القانون( .
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(+ Nن /1974T-.43*+א :1U.
صدر ھذا القانون في  76/7/27ف وأستھدف شريحة العسكريين بالقوات المسلحة ورتب
لھم حقوقا ضمانية خاصة كفلھا له ھذا القانون .

)(+-نאنא :/1980-.13*+ S
لقد خطت ليبيا خطوة عمالقة نحو تحقيق العدالة اإلجتماعية إذ أصدرت القانون رقم )(72
سنة  1973ف عن مجلس قيادة الثورة فكان ذلك إيذانا بعمل كبير وعظيم يدعم كيان الدولة ويوطد
أركانه ويحقق فيھا األمن والرعاية ولألسرة الدعم والحماية للمواطنين وللعاملين من غير الليبيين
العدل والكفاية .
حتى يسود في المجتمع اإلطمئنان والترحم والتضامن والتكافل وتزيد فيه طاقات اإلنتاج .
أال أن ھذا القانون رأت الثورة أنه لم يحقق ما تصبو إليه من الثورة اإلجتماعية وال يزال
يحتاج إلي إدخال تعديالت عليه  ،فرأت ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة ھذا القانون
وأحداث تغييرات ھامة  ،وذلك من خالل إھتمامھا الكبير لمبدأ الضمان اإلجتماعي ،
اعتبرته ركنا ھاما من أركان الثورة اإلجتماعية وفي ھذا اإلطار فرغت ھذه اللجان ووضعت صيغة
القانون رقم ) (13لسنة  1980ف.........................والتي أقرته في دورة إنعقادھا العادي
الثالث لعام  1388من وفاة الرسول الموافق  1979من الميالد والتي صاغھا  ....................في
إنعقاده العادي الخامس في  17-13صفر  1389من وفاة الرسول الموافق 1ـــ  1980/1/6ف .
وبذلك أصبح ھذا القانون نقطة مضيئة من ضمن النقاط العديدة والكثيرة التي ال يمكن
حصرھا  ،عادت لإلنسان في الدولة كرامته ووفرت له الحماية اإلجتماعية بين كافة أنواع المخاطر
وأنه يتميز بالشمولية والوحدة ويطبق مبدأ عدم التفرقة بين المواطنين المقيمين بالدولة وعلي النحو
الذي تضمنته اإلتفاقيات الدولية والتي صدقت عليھا الدولة بالقانون رقم ) (37لسنة  1975ف .
وجاء ھذا القانون متكونا من  6أبواب و ) (55مادة .

 6 -1أبواب وھي :
الباب األول  :الضمان اإلجتماعي وإداراته
الباب الثاني  :منافع الضمان اإلجتماعي
الباب الثالث  :المضمونون
الباب الرابع  :تمويل الضمان اإلجتماعي
الباب الخامس  :أحكام عامة
الباب السادس  :أحكام إنتقالية وختامية
وتضمنت ھذه األبواب المحاور التالية والتي تعتبر مرتكزات القانون :
 (1تعريف الضمان اإلجتماعي  :المادة )(1
 (2أنظمة التقاعد والتأمين اإلجتماعي  :المادة )(3
 (3إيرادات الصندوق  :المادة )(34+33+32+7
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 (4مصروفات الصندوق  :المادة )(8
 (5اإلشتراك الضماني اإلجباري  :المادة )(9
 (6المنافع النقدية  :المادة )(27+25+24+23+18+17+14+13+11
 (7المنافع العينية  :المادة )(12
 (8عودة أصحاب المكافآت للعمل  :المادة )(15
 (9عودة أصحاب المعاشات للعمل  :المادة )(16
 (10أحكام لجان العجز ولجان التقديرية  :المادة )(19
 (11الحاجة لخدمة شخص أخر  :المادة )(20
 (12معاشات الورثة المستحقين  :المادة )(21
 (13منحة الوفاة  :المادة )(23
 (14المسئولية في حالة أصابة العمل  :المادة )(26
 (15زيادة المنافع النقدية  :المادة )(28
 (16الرعاية الصحية النوعية واإلجتماعية  :المادة )(30+29
 (17فئات المضمونين  :المادة )(31
 (18حساب مدد العمل والخدمة  :المادة ) +35مكافأة إنتقالية (
 (19عدم جواز الجمع بين المعاشات  :المادة )(39
 (20إلتزام جھات العمل باألخطار  :المادة )(40
 (21ضمانات التحصيل لإلشتراكات  :المادة )(41
 (22ضمانات المنافع المستحقة  :المادة )(44+43+42
 (23لجان المنازعات  :المادة )(44
 (24العقوبات  :المادة )(45
 (25غرامة التأخير  :المادة )(46
 (26التفتيش وصفة الضبط القضائي  :المادة )(47
 (27المعاشات اإلستثنائية  :المادة )(49
ويكفي أن ھذا القانون قد تميز بأنه اشتمل علي كلفة المزايا التسع التي أقرتھا منظمة العمل
الدولية والتي أشترطت أن تتضمن كل دولة في تشريعاتھا الوطنية المستويات الدنيا للمنافع الضمانية
بحد أدني ثالثة مزايا علي األقل وھذه المزايا ھي :
 (1الرعاية الطبية
 (2تعويضات المرض
 (3مزايا البطالة

 (4مزايا الشيخوخة
 (5تعويضات إصابات العمل
 (6المزايا العائلية

 (7مزايا األمومة
 (8مزايا العجز
 (9مزايا الورثة

وعلي الصعيد العربي أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في سنة  1971ف إتفاقية
عربية بشأن وضع بعض المستويات األساسية المتعارف عليھا دوليا لألخذ بھا كحد أدني في
7

تشريعات التأمينات اإلجتماعية بالدول العربية  ،حيث أوجبت أن يشمل التشريع الوطني فرعين
أثنين علي األقل من فروع التأمينات اإلجتماعية اآلتية :
 (7العجز
 (5األمومة
 (3المرض
 (1إصابات العمل
 (8المنافع العائلية
 (6البطالة
 (4الوفاة
 (2الشيخوخة
بالتالي يتضح أن قانون الضمان اإلجتماعي رقم ) (13قد غطي كافة ما جاء سواء من
منظمة العمل الدولية أو منظمة العمل العربية ،
مما يدل علي أن ھذا القانون جاء منسجما والشريعة اإلسالمية ألنه يستھدف مبدأ التضامن
والتراحم والبر والتكافل وسد حاجة العاجز وتقرير حق المحروم في مال الدولة يقتضيه بحكم
الشرع والقانون .
كما إنه ثوري يقوم علي تطبيق المقوالت الثورية اإلجتماعية واإلقتصادية في النظرية
العالمية الثالثة ومنھا مسئولية المجتمع عن معالجة الحاجات األساسية في المعاش لكل من عجز عن
الكسب بسبب المرض أو اإلصابة أو الشيخوخة وكل من أنقطعت موارده أو فقد عائله
 .........................،كما أنه يشمل كل فرد في الدولة علي أداء واجبه وممارسة عمله وعلي
مواصلة البذل والعطاء واإلنتاج علي أن تظلله مظلة الضمان اإلجتماعي أينما كان حتى أذا أدرك
نھاية المطاف بأن أنتعت خدماته وأعماله ببلوغ السن المحددة أو سقط عاجزا عن العمل أو الخدمة
كفل له الدولة حقوقه وأشبع حاجاته .
كما أنه يخول المضمونين في المجتمع الجديد معاشات دائمة ال مكافآت مقطوعة وال
إعانات إجمالية  ،كما أنه ييسر حساب مدد العمل والخدمة جميعا لمصلحة المضمون وضم مدد
العمل والخدمة السابقة  ،باإلضافة إلي أنه يراعي مبدأ التالزم بين ما يعطيه المضمون المشترك من
إشتراكات وبين ما يتقاضاه من منافع .
وعموما لو عددنا واسترسلنا في منافع ھذا القانون فأنھا تحتاج منا إلي صفحات وصفحات .
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