
 

 
 
 
 

مجلس التعليم العالي اقر الترخيص لكليات 
 جديدة في الطب والصيدلة

مجلس الجامعة اللبنانية يرفض القرار ويطالب 
 بموقف علمي ينسجم مع الحاجة الوطنية
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مجلس امناء األميركية يفشل في اختيار 
 !المرشح الوحيد

 
 
 

مشروع 
قانون إلنشاء نيابة عامة صحية للمستشفيات 

 وسالمة الغذاء
أبو فاعور يذّكر مؤسسات الغذاء بالشهادات 

 ات /الصحية للعاملين
مرحلة :  ابو فاعور لنقابة أصحاب المستشفيات

 مختلفة عن السابق بدأت
 السقوف المالية والشروط المفروضة: هارون
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قزي المصلح للضمان مع وضع الرجل 
 (!)المناسب في المكان المناسب 

اعتراض على التمديد لرؤساء مصالح وقزي 
 الوضع لم يعد يحتمل دلعاً : مبرراً 

نهاية هيئة التنسيق :  انتخابات رابطة الثانويين
 النقابية كما نعرفها؟

 أبعدوني ألني رفضت البصم: حنا غريب
 ائتالف االحزاب يسيطر على رابطة المهني 

ات دونه /العمل الالئق لألشخاص المعوقين
 حواجز ثقافية وسياسات قاصرة

فضل اهللا يدعو لتطبيق القوانين التي تنّص 
 على توظيف المعوقين

ات والعالقات /مذكرة حول حقوق الالجئين
 الفلسطينية -اللبنانية

 
 

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 نموذج للفشل الصحي الرسمي: مستشفى الحريري الحكومي في بيروت

 راصد الحقوق االجتماعية

ــســـــو ن    ــمـــ ــخـــ ــد د   ا لـــ ــعـــ ا ط    ا لـــ ب 2ش 0 1 5 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

، ومستشفى رفيق الحريري في بيروت، قد صممت لتصبح النموذج للقطاع االستشفائي 2005منذ تأسيسها عام 
الرسمي في لبنان ومنطقة الشرق االوسط، ان لناحية كبر حجمها او لنوعية الخدمات التي تقدمها وشموليتها، 
لذا، فان االزمة الحالية التي تعيشها، كثيرة الدالالت بالنسبة لطريقة التعاطي الرسمي مع القطاع االستشفائي 

 . الحكومي
ات فيها /تناقلت الوسائل االعالمية مؤخرًا اخبار حول وضع المستشفى المنهار واالعتصامات اليومية للعاملين

استقالة مدير المستشفى، فيصل شاتيال، والترقب لما ن، وخصوصًا بعد /ن لمستحقاتهم/بسبب عدم تقاضيهم
 . ستؤول اليه احوال المستشفى اذا وافق مجلس الوزراء على استقالته

تراكم عجوزات سنوية، وصلت، بحسب بعض المصادر، الى وتجدر االشارة الى ان المستشفى ومنذ افتتاحها، 
الحكومة لها جرعات اسعافية وعلى الرغم من تخصيص .  2011في العام )  مليون دوالر 60اي (مليار ليرة  90

، اال ان حجم الديون للموردين استمر 2014و 2012مليار ليرة بين  80على شكل سلفات مالية، بلغ اجماليها 
 .ات/رواتب الموظفينفضال عن استمرار تقطع تسديد ، 2014في العام مليارًا  35في التزايد وبلغ 

وقد تكون حالة التأزم التي .  تختلف الروايات حول اسباب االزمة الحالية التي باتت تهدد المستشفى باالنهيار التام
فقد اراد رئيس .  وصلت اليها مرتبطة بخلل في الرؤيا والتوجهات االستراتيجية للقطاع االستشفائي الحكومي

ات، بحسب بعض /االستشفائية، خصوصًا للخليجيين  الوزراء الراحل، رفيق الحريري، ان تصبح صرحًا للسياحة
األكبر من مرضاها، تنتمي حاليًا، إلى   المتابعين، وصورة عن لبنان الطبابة واالستشفاء، في حين ان النسبة

 . ن على حساب وزارة الصحة/الطبقات الفقيرة، الذين واللواتي تتم معالجتهم
من جهة اخرى، كشف تقرير اعد حول اوضاع المستشفى، ان االخيرة تعاني من سوء االدارة، عمالة زائدة، 

ة من /ة فائض/ة وعامل/موظف 500وٕاهمال في التعاطي مع المباني والمعدات، مشيرًا الى وجود أكثر من 
كذلك بّين التقرير المذكور ان السلف المالية التي .  ن كتنفيعات سياسية/ة جرى توظيفهم/موظف 1200أصل 

مليار ليرة  2تحصل عليها المستشفى، تذهب بغالبيتها لتغطية الرواتب، التي يصل اجمالي قيمتها إلى أكثر من 
 . شهريًا ولمصاريف ملحة وذلك لمنع المستشفى من االنهيار

وفي االسباب ايضًا ما ذكره بعض الجهات المتابعة، التي تحدثت عن المحاصصات الطائفية السياسية المتحكمة 
ات /طبيبًا، تابعين 20بذلك المرفق العام، ومنها ما يتعلق برفض وزارة الصحة وادارة المستشفى التعاقد مع 

 . كذلك علم ان ثمة خالف حاصل حول حصص التوظيف للطوائف المسيحية. لحركة امل والمستقبل
، فيما اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، ان ونتيجة لكل ذلك، باتت المستشفى اليوم على شفير االقفال

لكن االكيد ان ذلك لن يفي .  المستشفى ستنهض من جديد، ربما بجرعات انعاشية جديدة وترقيعات ادارية
 . بالمطلوب في غياب رؤيا استراتيجية صحية عامة، وخصوصًا لدور القطاع االستشفائي الحكومي

 
 



2ا لـصـفـحـة  2شـبـا ط     0 1 5 

 تقارير اللجنة الفنية تثبت استيفاءها الشروط و ......
كانون الثاني الماضي، محضر  19نشرت صحيفة النهار، بتاريخ 

مجلس التعليم العالي والذي قضى بالترخيص لخمس كليات صيدلة 
جامعة الجنان، الجامعة االميركية للعلوم :  تابعة للجامعات التالية

الكسليك، جامعة البلمند، وجامعة   –والتكنولوجيا، جامعة الروح القدس 
 .....اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

 12600/node/ar/org.lkdg.www://h p 

 قضايا تربوية

مجلس التعليم العالي اقر الترخيص لكليات جديدة في الطب 
 والصيدلة 

انضمت قطاعات عدة الى حملة رفض الترخيص لكليات جديدة في 
بعض االختصاصات، السيما كليات الطب على أنواعها والصيدلة، 

وحول اهداف تلك الحمالت، تساءلت .  وكذلك الهندسة، والمهن الحرة
لم نشهد أي ”:  صحيفة االخبار في تحقيق اعدته حول الموضع

اعتراض أو رفض على الترخيص لكليات في اختصاصات نظرية أو 
ات في الفيزياء /تطبيقية أخرى، فهل يتسع سوق العمل لمتخرجين
 ......“والكيمياء والرياضيات وغيرها من االختصاصات؟

12599/node/ar/org.lkdg.www://h p 

 التعليم للجميع     

 ضد التراخيص .. »صّفًا واحداً » «المهن الحرة«و.......
، من تمرير أي قرار جديد بترخيص »اتحاد نقباء المهن الحرة«حذر 

أن يكون هناك جدوى لذلك «كليات من كليات المهن الحرة، من دون 
، ملوحًا باتخاذ خطوات تصعيدية، »الترخيص ودراسة لحاجات السوق

وقد جاء موقف االتحاد نتيجة التوجه نحو .  من دون الكشف عنها
 .....الترخيص لكليات جديدة للطب والصيدلة

12602/node/ar/org.lkdg.www://h p 

مجلس الجامعة اللبنانية يرفض القرار ويطالب بموقف علمي 
 ينسجم مع الحاجة الوطنية

أعلن مجلس الجامعة اللبنانية، رفضه الترخيص لكليات جديدة في 
الصيدلة وسواها من االختصاصات التي أغرقت السوق بفائض من 
حملة الشهادات، مستندًا بذلك الى احصاءات في حقل الصيدلة، 

ة لكل خمسمئة وخمسة /ة واحد/تؤكد انه يوجد في لبنان صيدلي
ة /ة، في حين أن المعدل العام عالميًا هو صيدلي/وعشرين مواطنا

ة، واخرى في المجال /ة لكل ألف وستمئة وستة وستين مواطنا/واحد
ة، /مواطناً  350ة لكل /ة واحد/الطبي، تفيد انه يوجد في لبنان طبيب
ة لكل ألف وخمسمئة /ة واحد/بينما المعدل العام العالمي هو طبيب

 .....فرد
12601/node/ar/org.lkdg.www://h p 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية
 نكايات سياسية تحرم زوق الحصنية في عكار من مدرستها

اكد رئيس بلدية زوق الحصنية، محمد عبد الحميد حموضة، لصحفية 
أن أسبابًا سياسية بحتة تحول دون افتتاح مدرسة الحصنية «السفير، 
. ، على الرغم من انتهاء العمل في المبنى منذ اربع سنوات»الرسمية

"ولفت حمودة قائالً  لن نسمح بما يجري ونحن عرضنا الموضوع :  
على محافظ عكار، عماد لبكي، وننتظر الرد، وفي حال عدم 
الحصول على جواب، فسنقوم بتسليم المفاتيح إلى الحزب السوري 
القومي االجتماعي، ألننا ال نخجل بانتمائنا السياسي ولن نسمح بأن 

 "......يتم الضغط علينا بهذه الطريقة
12604/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/مدرسة رسمية مفتوحة الستقبال التالمذة السوريين 147
الثالث والعشرين من شهر تاريخ حددت وزارة التربية والتعليم العالي، 

ات /كانون الثاني الماضي، الموعد النهائي أمام التالمذة السوريين
ن /للتسجيل في المدارس الرسمية لدوام بعد الظهر، اذ خصصت لهم

مدرسة تقع  40مدرسة تراعي أماكن الكثافة السكانية، منها  147
في جبل لبنان، وفي أماكن  38في شمال لبنان و 37في البقاع، 

وتجدر االشارة الى ان هناك لجان تتواجد في مخيمات .  أخرى
ات لمساعدة كل من يحتاج إلى معلومات تفيده للتسجيل /النازحين

ات في دوامات بعد /وللتوجيه نحو المدارس التي تستقبل الطالب
 .....الظهر

12603/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
ات الفروع؟ وطعن بالتعيينات الختالل /خروقات في اختيار مديري

 التوازن الطائفي
ات /افادت صحيفة النهار، ان عملية اعداد اسماء المرشحين

ة في فروع الجامعة اللبنانية، شابها الكثير من /لمنصب المدير
في بعض الفروع، لجهة  66المغالطات، حيث تم خرق القانون 

ن والية ثانية، كما حضر /ات ال يحق لهم/ات حاليين/ترشح مديرين
ات في الجامعة بعض اجتماعات مجالس الوحدات /مسؤولون

الختيار أسماء ثالثة لكل منها، االمر الذي أّثر على االختيار 
 .....وتقديم أسماء على حساب أخرى

12606/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

تراجع أعداد الطالب سببه عدم إقبال :  مجلس كلية اآلداب
 !ات/السوريين

رد مجلس وحدة كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية، على المقالة التي 
كانون الثاني الماضي، والتي  3بتاريخ "  النهار"نشرت في صحيفة 

اشار فيها الصحافي االستاذ ابراهيم حيدر، الى ان الجامعة تشهد 
ات، ان الخبر /تراجعًا على المستوى االكاديمي وفي اعداد الطالب

المنشور ال يمت الى الجوانب األكاديمية واالدارية وللحقيقة بصلة، 
وان الهدف منه التغطية على ملفات مالية وتوظيفها في معركة تعيين 

اوضح المجلس ات، /اما حول انخفاض عدد الطالب.  ات/المديرين
اللواتي /ات الذين/ات السوريين/ان التراجع الحاصل طال عدد الطالب

ات /من اجمالي أعداد طالب%  50ن تزيد على /كانت نسبهم
 ......الكلية

12605/node/ar/org.lkdg.www://h p 

 سمعة الجامعة على المحك:  AUBرسالة مفتوحة من أساتذة
أعرب أساتذة الجامعة األميركية في بيروت، في رسالة مفتوحة إلى 

، عن )ن بدوام كامل/ن يدّرسون/معظمهم(أستاذًا  196اإلدارة وّقعها 
ن، /ن بالغبن الشديد بسبب سياسات الجامعة الجائرة بحقهم/شعورهم

ن تسمح /ن منخفضة، وان عقود عملهم/خصوصًا وان أجورهم
ذّكر األساتذة كذلك، .  لإلدارة بتغبير البنود من دون سابق إنذار

: وهي 2016بثالث عناوين إدارية عالقة تتطلب حًال قبل آذار 
أوًال، موقف الجامعة إزاء التثبيت الوظيفي، ثانيًا، مشاركة هيئة «

، وقد »التدريس في الحوكمة، وثالثًا، وضع ميزانية سليمة ومتكاملة
سمعة الجامعة واعتمادها باتا على "شددت الرسالة ايضًا، على إن 

 ".......المحك
12608/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !مجلس امناء األميركية يفشل في اختيار المرشح الوحيد
كانون الثاني  26اشارت صحيفة االحبار في عددها الصادر بتاريخ 

الماضي، انه على الرغم من انقضاء المهلة المعلنة الختيار رئيس 
جديد للجامعة االميركية في بيروت، خلفًا للرئيس المستقيل بيتر 
دورمان، لم يتوصل مجلس أمناء الجامعة بعد الى قرار، بسبب سعي 
البعض الى حصر الخيار بمرشح وحيد، محمد صايغ، وهو نائب 
الرئيس للشؤون الطبية في الجامعة، الذي اثار ترشيحه استغرابًا 
وحفيظة شريحة واسعة من اهل الجامعة، خصوصا بعدما كشفت 
الوثائق والتقارير حجم الفساد وسوء االدارة داخل الجامعة ومركزها 

 .....الطبي خصوصاً 
12607/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 الوفاء للتقاليد الكاثوليكية واالنفتاح عربياً : تحديات جامعة اليسوعية
، الذي عقد يومي "ما هو دورها؟ وما هي رسالتها؟:  جامعة يسوعية في الشرق االوسط: "اختتمت جامعة القديس يوسف مؤتمرًا، حمل عنوان

التحّديات «وقد تخلل الجلسة الختامية للمؤتمر مداخلة لرئيس الجامعة، األب سليم دّكاش، حملت عنوان .  كانون الثاني الماضي 23و 22
الوفاء للتقاليد الكاثوليكية واليسوعية، تنمية شعور االنتماء، :  والتي ركزت على التحديات التالية، "التسعة التي تواجهها جامعة القّديس يوسف

 ....البقاء حاضنة للقيم وللحريات، االلتزام بالتعددية االجتماعية والدينية، االنفتاح على العالم العربي، وتنويع مصادر التمويل
12609/node/ar/org.lkdg.www://http 
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مشروع قانون إلنشاء نيابة عامة صحية للمستشفيات وسالمة 
 الغذاء

اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، انه تّم االتفاق مع وزير العدل، 
اشرف ريفي، على تقديم مشروع قانون مشترك بانشاء نيابة عامة 
صحية، على ان يعين نائب عام متفرغ للقضايا الصحية يتولى 

ال "من جهته، اكد ريفي ان .  مسألتي المستشفيات وسالمة الغذاء
حصانات وال محميات، سنالحق كل من يتعرض لسالمة الغذاء 

 "......وصحة مواطنينا واوالدنا
12589/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات /أبو فاعور يذّكر مؤسسات الغذاء بالشهادات الصحية للعاملين
كانون الثاني  12بتاريخ أصدر وزير الصّحة، وائل أبو فاعور، بيانًا  

ذكَّر فيه المؤسسات العاملة في المجال الغذائي، بالُمهلة  الماضي،
في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، الستحصال على  انتهتالتي 

ات في الشأن الغذائي لديها، وذلك /شهادات صّحية لجميع العاملين
. ن في الضمان اإلجتماعي/ة العمل، ولتسجيلهم/على نفقة صاحب

بضرورة الحصول على تراخيص كما ذكر البيان تلك المؤسسات 
كانون األول  20استثمار ضمن مهلة ستة أشهر، بدأت في 

2014..... 
12590/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "الوصفة الموحدة"عدم اعتماد  نقابة االطباء تبرر
اعتبر نقيب أطباء لبنان، البروفسور انطوان البستاني، انه على 
الرغم من الغايات اإليجابية العتماد الوصفة الطبية الموحدة، اال انها 
تتعارض مع اعراف الجهات الضامنة التي تمنع القبول باستبدال 

"الصيدلي لدواء أو أكثر، وتابع البستاني قائالً  هذه هي الحال مع : 
مؤسسة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أهم جهة ضامنة في 

من نظامها تمنع أي تعديل أو تبديل في  42لبنان، إذ إن المادة 
 "......االدوية المسجلة على الوصفة

12591/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليون ين ياباني لوزارتي التربية والصحة بهدف االغاثة  800
، "كراون إيجنتس"وقع وزير التربية، الياس بو صعب، وممثل شركة 

جون ديميزا، عقد تنسيق بهدف توّلي اإلدارة المالية للهبة اليابانية 
المقدمة من الحكومة اليابانية الى لبنان، والتي يبلغ اجمالي قيمتها 

مليون ين ياباني، علمًا ان تلك الهبة تشمل وزارتي التربية  800
 300مليون ين للصحة و 500والصحة، اذ خصص لكل منها 

 ......مليون ين للتربية
12592/node/ar/org.lkdg.www://http 

مرحلة مختلفة عن :  ابو فاعور لنقابة أصحاب المستشفيات
 السابق بدأت

حذر وزير الصحة، وائل أبو فاعور، خالل لقاء جمعه مع  نقيب 
أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، من ان هنالك مرحلة 
في العالقة جديدة ومختلفة تمامًا عن السابق قد بدأت، موضحًا 

"قائالً  ة، او اي استنسابية /أي اذالل او خطأ في حق اي مواطن: 
ة يحتاج للعناية /في التعامل مع المرضى، او رد الي مريض

الطارئة، سيكون ثمنه المباشر إلغاء العقد الموقع بين المستشفى 
 ....."ووزارة الصحة

12593/node/ar/org.lkdg.www://http 

فغير ملزمين “  الباردة”نعم للحاالت الطارئة أما :  وهارون رداً ......
 بها

ردًا على موقف وزير الصحة، وائل ابو فاعور، الذي اعتبر فيه ان 
نقابة االطباء ال تتصرف على اعتبار انها مسؤولة عن صحة 

المستشفيات الخاصة، سليمان أصحاب وجه رئيس نقابة ة، /المواطن
ان المّس بمصالح ”هارون، رسالة تهديد الى ابو فاعور، مفادها 

أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سيؤدي إلى المّس بحق 
من قبل كاملة ة بالحصول على تقديمات صحية /المواطن

وفيما شدد هارون على ضرورة استقبال جميع الحاالت .  “المستشفيات
الحاالت الباردة، على «الطارئة من دون استثناء، استدرك قائًال ان 

المستشفى أال تستقبلها، كما أنها غير ملزمة بها، عند نفاد السقف 
 ....»المالي المخصص للمستشفيات

12594/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
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 غير مناسبة السقوف المالية والشروط المفروضة: هارون
شرح نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، الوضع في القطاع 
االستشفائي الخاص وعالقاته مع الهيئات الضامنة، معتبرًا أن 

الشروط المفروضة عليه ال تتناسب دائمًا مع حجم ونوعية الخدمات "
". ات/ات وغير اللبنانيين/المطلوب منه تقديمها للمرضى اللبنانيين

مليون دوالر إضافية لرفع  400وطالب هارون الدولة اللبنانية بتأمين 
ة، قائًال ان السقوف المالية التي /ة اللبناني/العبء عن المواطن

تخصص لكل مستشفى ال ترتكز على معايير موضوعية او قواعد 
ثابتة، االمر الذي يجبر المستشفيات على تخطيها في حاالت 

 ....عدة
12595/node/ar/org.lkdg.www://http 

في البقاع ويحيلها إلى "  الحياة"أبو فاعور يلغي عقد مستشفى 
 التحقيق 

ألغى وزير الصّحة العامة، وائل أبو فاعور، العقد الموقع بين وزارة 
في البقاع، التي أحالها الى "  الحياة"الصحة العامة ومستشفى 

بعلبك،  كما انذر صيدليات في التحقيق، لسوء تعاملها مع المرضى،
وأبلح، والدوير، لقيامها بمخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

 .....وقرارات وزير الصحة
12596/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "اوتيل ديو"وزارة الصّحة تحقق في أسباب وفاة الطفلة أمل سكاف في 
، والتي كانت قد "أوتيل ديو"أعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، ان وزارة الصحة تتابع قضية الطفلة أمل سكاف، التي توفيت في مستشفى 

ات لمعرفة /، نتيجة لخطأ طبي كما كشف والدها، واكد انه سيتم تشكيل لجنة طبية من اختصاصيين"كليمنصو"تلقت العالج في مستشفى 
"واضاف ابو فاعور قائال.  مالبسات الحادثة ة، انما فقط عن /نقابة االطباء ال تتصرف على اعتبار انها مسؤولة عن صحة المواطن: 

 ".....أنصر الطبيب ظالمًا كان أو مظلوماً "الطبيب على قاعدة 
12597/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي
قزي المصلح للضمان مع وضع الرجل المناسب في المكان 

 (!)المناسب 
اكد وزير العمل، سجعان قزي، خالل ترأسه اجتماعًا جمع وفدًا من 

ات /غرفة التجارة والصناعة والزراعة، برئاسة محمد شقير، وممثلي
اصحاب العمل في مجلس ادارة الضمان، وخصص للبحث في 
المشاكل التي تعاني منها الهيئات االقتصادية والتجارية مع الضمان 
االجتماعي، ان العمل جاري بشكل جدي على اصالح الضمان، 

) والمرأة؟(لكي يستعيد دوره الريادي، خصوصًا لناحية وضع الرجل 
ة في المكان المناسب واالنتهاء من قضية الشغور على /المناسب

 .....ات/صعيد المديريات، والمصالح، والمياومين
12582/node/ar/org.lkdg.www://http 

الوضع لم يعد :  اعتراض على التمديد لرؤساء مصالح وقزي مبرراً 
 يحتمل دلعاً 

في ظل اصرار ادارة الضمان على قرار المضي في تمديد التعيين 
ن، كشفت صحيفة /بالوكالة لرؤساء المصالح المنتهية وكاالتهم

أن نائب رئيس مجلس االدارة، غازي يحيى، رفع كتاب "  النهار"
اعتراض على القرار النه يخالف األنظمة والقوانين المرعية االجراء، 
وارسل نسخة من كتابه الى كل من وزير العمل، سجعان قزي، 
. مفوض الحكومة، المدير العام للصندوق، وأعضاء مجلس االدارة
لم "من جهته، وتعليقا على القرار، اعتبر قزي أن الوضع في الضمان 

يعد يحتمل دلعا وال تأجيال وال مساومات، خصوصًا وان تلك المؤسسة 
 ".....ات/معنية باألمن الصحي واالجتماعي للمواطنين

12583/node/ar/org.lkdg.www://http 
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ن إلى الطعن /ات في مسابقة التوظيف يّتجهون/والناجحون......
 في القرار 

في المباراة المحصورة لملء بعض المراكز ات /يتجه الناجحون
الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في مالك الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، الى الطعن لدى مجلس شورى الدولة في قرار 
هيئة مكتب الصندوق تمديد التعيين بالوكالة لرؤساء المصالح 

وتجدر .  2015تموز  31ن، او التي تنتهي قبل /المنتهية وكاالتهم
االشارة الى ان قرار الطعن ينتظر ان يصبح قرار التمديد قرارا اداريا 
نافذا، وذلك بعد اصدار المدير العام، محمد كركي، مذكرة تقضي 

 .....بتنفيذ قرار هيئة المكتب
12584/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تضارب في القوانين والمصالح يعيق تطبيق الوصفة الطبية الموحدة
كانون الثاني  30اجرت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 

التي ال تزال موضوع "  الوصفة الطبية الموحدة"الماضي، تحقيقًا حول 
اخذ ورد بين الضمان االجتماعي من جهة ووزارة الصحة من جهة 

وبحسب الصحيفة، فانه على الرغم من توجيه وزير الصحة .  اخرى
كتابا الى الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة،  2014في اذار 

لالعتراف بهذه الوصفة واعتمادها كمستند قانوني، اال انه تبين ايضًا 
من قانون تنظيم مهنة الصيدلي، من  47تناقض بين مضمون المادة 

 ......مضمون الوصفة الطبية الموحدةو 
12585/node/ar/org.lkdg.www://http 

 نهاية هيئة التنسيق النقابية كما نعرفها؟: انتخابات رابطة الثانويين
آذار والتيار الوطني  14آذار و 8فازت الئحة ائتالف كل من قوى 

الحر والحزب التقدمي االشتراكي، في القبض على قرار رابطة أساتذة 
، مستحوذة على »التوافق النقابي«التعليم الثانوي الرسمي، المسماة 

مقعدًا في الهيئة اإلدارية للرابطة، فيما خرقت  18من أصل    16
الئحة الحفاظ على الحقوق والموقع الوظيفي ألستاذ التعليم «

، التي قادها رئيس الرابطة الحالي، حنا غريب، بمقعدين »الثانوي
وقد اعتبر بعض من .  اثنين فقط، ذهب األول إلى غريب نفسه

، ان ما »الهيئة الناخبة«ن /اللواتي يشكلوا/ات الذين/المندوبين
حصل هو قرار متخذ عن سابق تصور وتصميم، إلنهاء تلك الرابطة 
تحديدًا، وإللغاء موقعها كعمود فقري في تشكيل هيئة التنسيق 

 ........النقابية
12586/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أبعدوني ألني رفضت البصم: حنا غريب
السابق، حنا غريب، »  رابطة اساتذة التعليم الثانوي«ابدى رئيس 

تخوفه على مستقبل الرابطة، بعدما تجمعت أحزاب السلطة في الئحٍة 
، الى أن القوى »السفير«واحدة، مشيرًا في حديث الى صحيفة 

السياسية تجمعت ضده ألنه دافع عن ذوي الدخل المحدود، موضحًا 
"قائالً  أبعدوني ألني رفضت البصم على سلسلة رتب ورواتب : 

 "..... ، ضربت بحقوق الناس عرض الحائط»مسخ«
 12588/node/ar/org.lkdg.www://http 

6ا لـصـفـحـة   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 ائتالف االحزاب يسيطر على رابطة المهني 
تعاطى في خضم »  ائتالف األحزاب في السلطة«، الى ان 2015كانون الثاني  30اشارت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 

ات للطوائف ال أساتذة /ن ممثلين/ات لعضوية الهيئة اإلدارية للرابطة بصفتهم/انتخابات رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي، مع المرشحين
/ات والمسلمين/ات، مستندًا للنظام الداخلي للرابطة، الذي ينص صراحة على المداورة الطائفية في الرئاسة والمناصفة بين المسيحيين/نقابيين

 .....16ات في عدد األعضاء الـ
12587/node/ar/org.lkdg.www://http 



2شـبـا ط    0 1 5 

ات دونه حواجز ثقافية /العمل الالئق لألشخاص المعوقين
 وسياسات قاصرة

مشروع الدمج االقتصادي "شرحت الناشطة االجتماعية، ومنسقة 
، ضحى يحفوفي، خالل ورشة العمل اإلقليمية "واالجتماعي في لبنان

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد "التي نظمها 
، ان "2015نحو عمل الئق للجميع ما بعد "، تحت عنوان "العربية

ات في /الحواجز التي تحول دون توظيف األشخاص المعوقين
القطاع الخاص، هي حواجز ثقافية تتعلق بالنظرة النمطية المتوارثة 

ن من جهة، وبأنظمة وسياسات العمل المعتمدة، من /ازاء قدراتهم
 .....جهة اخرى

12579/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فضل اهللا يدعو لتطبيق القوانين التي تنّص على توظيف المعوقين
اشار السيد علي فضل اهللا، بعد زيارته التفقدية لمؤسَّسة اإلمام الهادي 
لإلعاقة الّسمعّية والبصرّية واضطرابات اللغة والتواصل، الى ان 

ات في المؤّسسة جعلت منها تحتّل المراتب األولى /جهود العاملين"
بين المؤسَّسات األخرى، ليس فقط في لبنان، بل على مستوى 

، داعيًا الدولة، إلى إنصاف تلك الفئة من المجتمع، من "المنطقة
/خالل التشّدد في تطبيق القوانين اّلتي تنّص على توظيف المعّوقين

 .......ات في المؤّسسات
12580/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ترسيخ دور الدولة في الدمج التربوي
كالم ابو صعب جاء .  أكد وزير التربية، الياس بو صعب، ان العمل جاري على ترسيخ دور الدولة في العناية باألوالد ذوي الحاجات الخاصة

، والذي شدد فيه على ان التالمذة وجميع األوالد من ذوي الحاجات الخاصة  "Open Minds"خالل المؤتمر الصحافي التي عقدته جمعية
 ......اهتمامًا اكبر من الدولة ومن جانب مؤسسات المجتمع المدني ن/يستحقون
12581/node/ar/org.lkdg.www://http 

7ا لـصـفـحـة   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 الفلسطينية -اللبنانيةات والعالقات /مذكرة حول حقوق الالجئين

اللبناني، الدكتور حسن   –تسلم رئيس لجنة الحوار الفلسطيني 
منيمنة، خالل اللقاء الذي جمعه بمسؤول احد الفصائل الفلسطينية 
المتواجدة في لبنان، والذي شارك فيه سفير دولة فلسطين، اشرف 

القضايا االساسية الخاصة :  دبور، مذكرة، تضمنت بنود عدة، ابرزها
ات في /ات الفلسطينيين/بخدمات االونروا والحقوق االنسانية لالجئين

 ......اللبنانية -لبنان، وكيفية تنظيم العالقات الفلسطينية 
12577/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ؟!االونروا تخفض خدماتها في نهر البارد الن الوضع طبيعي
، محمود »شاهد«صرح مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

في الشمال، أسامة بركة، »  األونروا«الحنفي، بعد زيارة قام بها لمدير 
خدماتها بدأت فعًال، مطلع السنة الجديدة، بقرار خفض »  األونروا«ان 

، وخصوصا في مجالي الصحة واإلغاثة وكذلك لمخيم نهر البارد
بالنسبة الى إيجارات السكن، بسبب قلة الموارد المالية وعدم حصولها 
على تمويل من الدول المانحة، والعتبار الوكالة أن الوضع في 

فقد شدد »  شاهد«اما وفد .  المخيم عاد تقريبا الى وضعه الطبيعي
 "......المخيم ما زال يخضع لحال الطوارئ"على ان 
12578/node/ar/org.lkdg.www://http 
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Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961‐1‐611079 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

http://www.facebook.com/home.php?#!/
pages/Active‐Citizenship‐in‐
Lebanonalmwatnt‐alfalt‐fy‐
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  


