
 

 
 

 

ترهل األساسي الرسمي ينعش الخاصة في        -
 راشيا والبقاع الغربي

-" بين رداءة المبنى   ":  مدرسة العريضة  
 وفقر األهالي

هل تتعهد  :  مديرة المركز التربوي     -
 الحكومة تأمين أعباء مجانية الكتب؟

يتهمـون رئـيـس      "  المستقبل" تربويو    -
بالكيدية وإبعادهم عن مـواقـع       "  اللبنانية" 

 الجامعة
إنشاء فرع للجامعة اللبنانية    :  نواب عكار   -

 حق مكتسب 
طالب الماستر والدكتوراه في العـلـوم         -

 2656االجتماعية يطالبون بإلغاء القرار 
ضـم  »تفاعل قضية اختالس أمـوال          -

 في وزارة التربية  «الخدمات
تعديالت منهج كتاب التاريخ تـؤجـج          -

 الخالف السياسي
 آذار تفـوز فـي       8و14الئحة تحالف     -

 انتخابات هيئة رابطات األساسي
 
 
 

العكاريون عاجزون عن تأمين حاجاتهـم        -
 للرعاية الصحية حتى من المستوصفات

... المواطنون على حساب وزارة الصحة      -
 بال استشفاء 

  ملياراً للمستشفيات35يحول  «الضمان» -
مستشفى رفيق الحريري الجامعـي أول       -

 ضحايا التعطيل الحكومي 
ـ    :  وتدبير إنعاشي  ..  -  6سلفة خزينة بـ

 مليارات ليرة والموظفون يريدون حالً نهائياً
 
 
 

مشروع ضـمـان     »متى تنضج طبخة      -
 في اللجان الفرعية؟ «الشيخوخة

إطالق خطة وطنية لدمج ذوي الحاجـات         -
 الخاصة في القطاع التعليمي

 "AGUFUND"مئة منحة جامعية من  -

 لذوي الحاجة الخاصة والفقراء
دراسة جديدة ممولة من الـرابـطـة           -

المارونية حول واقع الالجئين الفلسطينييـن      
 في لبنان

 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 نظام التقاعد والحماية االجتماعية بانتظار قيام الدولة

 راصد الحقوق االجتماعية
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حلماً )  ضمان الشيخوخة (    لطالما شكّل اقرار مشروع قانون انشاء نظام للتقاعد والحماية االجتماعية           
وتكمن أهمية هذا المشروع في االستقرار النفسي والسالم          .  عزيز المنال لفئات اجتماعية واسعة     

االجتماعي الذي يؤمنه للعامل ولألجير، من خالل المعاش التقاعدي والخدمات الطبية واالستشفائية، اذ              
 .انه قادر لحظة نفاذه على إفادة شرائح مترامية من محدودي الدخل والفقراء والضعفاء

إن نظام التقاعد والحماية االجتماعية مطروح اليوم للنقاش على طاولة اللجنة الفرعية المنبثقة من                 
اللجان النيابية المشتركة بعدما أشبع درساً من جديد في اللجان وأدخلت عليه تعديالت تتفق مع رؤية                  

تبلغ كلفته التقديرية اإلجمالية لهذا النظام وفق احدث المعطيات المتوافرة والمبنية           و  .كل أطراف اإلنتاج  
أما الكلفة الصافية   .  على القواعد اإلحصائية لصندوق ضمان المرض واألمومة نحو ألفي مليار ليرة           

على القطاع الصحي عبر وزارة الصحة        )  2009(بعد حسم ما تنفقه الدولة راهنا           –اإلضافية
 . مليار ليرة لبنانية1100فتقدر بنحو  –ومساهماتها في أنظمة التأمينات العامة وشبه العامة

تتطلب تغطية هذه الكلفة اإلضافية استحداث مطارح ضريبية تطال األرباح غير المرتبطة بعوامل                
اإلنتاج، أي الفوائد واألرباح الناتجة عن التحسين العقاري وعن المتاجرة باألسهم، وذلك لتالفي                 

زيادة كلفة العمل النظامي المأجور لدى المؤسسات عبر االشتراكات وزيادة كلفة            :  محظورين أساسيين 
 .المعيشة عبر الضرائب على االستهالك

إال أن البعض يرى أن المشروع تشوبه بعض الثغرات كإغفال تحديد نسبة المعاش التقاعدي من حجم                 
الراتب عند نهاية الخدمة، كما أنه ال ينص صراحة على ضمانة الدولة ومساهماتها بالنسبة للفرع، ما                 

إضافة إلى أن انجاز وإنجاح مشروع التقاعد والرعاية االجتماعية يجب          .  يعرض الفرع الجديد لالنهيار   
أن يترافق مع ورشة إصالح مؤسسة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، سواء كان الصندوق هو               
المشرف على تنفيذ مشروع ضمان الشيخوخة، أو سواء تم إيجاد هيئة مستقلة إلدارة المشروع الجديد،                

 .بإختصار فإن إصالح الضمان االجتماعي هو ممر إلزامي إلنجاح مشروع التقاعد
ختاماً، إن لبنان اليوم وفي ظل الوضع اإلقتصادي الحالي وندرة الموارد المالية من الصعب أن ينتقل                 
بمفهوم الرعاية االجتماعية من االجتزاء والتقصير والعدالة العرجاء الى رحاب الرعاية الشاملة التي              

كما أن إقرار مشروع التقاعد والحماية      .  تجعل كل مواطن يشعر بالطمأنينة والعزة والكرامة واإلنسانية       
اإلجتماعية يصطدم بالمعوقات الموجودة والنابعة من تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع عند              
إقراره،  في ظل تضارب المصالح والمسؤوليات ما بين وزارتي العمل والصحة والصندوق الوطني               

 . للضمان اإلجتماعي وغياب الرؤية الواحدة داخل الحكومة

 التعليم للجميع



 التعليم للجميع      التعليم الرسمي

 دياب يقر نقل تالمذة حلتا بسبب عدم صالحية المبنى
وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب قراراً بإخالء مدرسة         أصدر  

العرقوب بعدما كشف وفـد مـن     -حلتا الرسمية، في منطقة حاصبيا   
وبنتيجة ذلك، .  المهندسين على المبنى وتبين أنه غير صالح لالستعمال     

سيتم نقل التالمذة إلى المبنى المجاور للمدرسة الذي تتوافر فيه شروط       
السالمة، بعدما تعهدت بلدية كفرشوبا بتأهيله، على أن يتمثل الـحـل            

  .البعيد المدى ببناء مبنى جديد للمدرسة بواسطة مجلس الجنوب
7206/node/ar/org.lkdg://http 
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  مجانية الكتب؟ أعباءهل تتعهد الحكومة تأمين: مديرة المركز التربوي
تحقيقاً حول المركز التربوي للبحوث واإلنماء، حيث تحدثت رئيسة المركز الدكتورة ليلى فياض عن دوره بشكل عام،                    "  النهار"نشرت  

و .متطرقة إلى مشروع النائب سامي الجميل، وعن رأيها الخاص بمجانية الكتب المدرسية الذي عرضه أخيراً على لجنة التربية النيابية                     
أوضحت فياض أن دور المركز تأمين تأليف الكتاب ومن ثم اللجوء إلى مناقصة عمومية تشارك فيها دور النشر، ليتم إرساء السعر األفضل                      
 إلنتاج الكتاب، مبديةً ترحيبها بمجانية الكتب، وسألت فياض الحكومة إذا ما كانت مستعدة لتحمل األعباء المالية التي سيتم رصدها لمجانية                     

  node/ar/org.lkdg://http/7222 ماليين دوالر 5الكتب، والبالغة نحو 

 طالب تكميلية سير يأخذون عطلة تجنّباً للمأساة
نفذ طالب تكميلية سير الرسمية للصبيان وأهاليهم إعتصاماً            
لإلحتجاج على الوضع السيئ لمبنى القسم التكميلي للمدرسة الذي           
يعود إلى أربعينيات من القرن الماضي، والذي بات معرضاً لإلنهيار          
بعد ظهور تصدعات في جدرانه وسقوفه، وتسرب المياه إليه من            

وقد منع األهالي أبناءهم من الذهاب إلى        .  السقوف وجدران الدعم  
الصفوف لمتابعة تحصيلهم العلمي، بسبب تلك التصدعات الكبيرة          

 node/ar/org.lkdg://http/7221والخطيرة 

 ترهل األساسي الرسمي ينعش الخاصة في راشيا والبقاع الغربي
تحقيقاً حول تراجع مستوى المدارس الرسمية في        "  السفير"نشرت  

منطقتي راشيا والبقاع الغربي، حيث فرخت على أنقاضها مدارس          
خاصة بالعشرات، استطاعت استقطاب نسب عالية من الطالب، ال          
سيما في مرحلتي الروضات والتعليم األساسي، المست في بعض           

إال أن تلك النسبة العالية في      .  من أبنائها %  90القرى والبلدات نسبة    
هاتين المرحلتين، تقابلها نسبة منخفضة جداً في التعليم الثانوي            

، وذلك بعدما أثبتت الثانويات الرسمية       %15الخاص، بحيث لم تتعد     
  node/ar/org.lkdg://http/7220 .جدارتها وتفوقها

 

 بين رداءة المبنى وفقر األهالي": مدرسة العريضة"
الرسمية الواقعة  "  العريضة"تحقيقاً  حول مدرسة     "  األخبار"  نشرت  

شمال لبنان، والتي تعاني من رداءة مبناها ، وهي عرضة لفيضان            
لذلك تطرق التحقيق إلى أوضاع  أولياء األمور الصعبة         .  النهر الدائم 

حيث أنه من أصل مئتي تلميذ لم يدفع خمسون تلميذاً ما يتوجب               
عليهم، مشيراً إلى أن أهالي القرية حاولوا تقديم قطعة أرض يملكونها           
لكي تشيد عليها وزارة التربية بناء مدرسياً صالحاً، لكن موقع األرض      

وبعد حصول األهالي على وعد     .  على شاطئ البحر حال دون ذلك     
بإتمام البناء المدرسي، حاولوا شراء قطعة أرض تفي بالغرض، لكن          

 .سعر األراضي شهد تصاعداً دراماتيكياً
 7216/node/ar/org.lkdg://http  

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 بالكيدية وإبعادهم عن مواقع الجامعة" اللبنانية"يتهمون رئيس " المستقبل"تربويو 

، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، باعتماد التمثيل            "تيار المستقبل "طالب المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في         
عن مواقع الجامعة واإلخالل بمبدأ التوازن       "  المستقبل"الحقيقي لكل القوى الجامعية في شتى المواقع في الجامعة، وإتهموه بإبعاد ممثلي               

ورأى المكتب التربوي أن اإلخالل بمبدأ التوازن والمناصفة في تعيينات المديرين، خصوصاً بالنسبة الى                .  والمناصفة في تعيين المديرين   
مكون أساسي من مكونات المجتمع عمالً بموجبات الوفاق الوطني هو سابقة خطيرة ال يمكن السكوت عنها أو القبول بها، مطالباً بضرورة                      

  node/ar/org.lkdg://http/7227.تصويبها



 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

طالب الماستر والدكتوراه في العلوم االجتماعية يطالبون بإلغاء          
 2656القرار 

قسم العلوم  (طالبت لجنة المتابعة لطالب الماستر والدكتوراه          
، الذي اعتبرته غير قانوني لجهة       2656بإلغاء القرار   )  االجتماعية

تنظيم البرامج والترفيع في الكليات األربع التي ال تزال في المعهد            
وإعتبرت اللجنة أن مشكلة هذا القرار تكمن في كونه تزييفاً          .  العالي

ـ   األوروبي، فضالً عن أنه ال يجوز تنظيم          L.M.Dلمضمون ال
 .الشهادات وبرامجها إال بقوانين أو مراسيم

 7211/node/ar/org.lkdg://http  
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ضغوط من األعلى منعت الفروع الثانية من : متعاقدو اللبنانية
 المشاركة في اإلضراب

أكدت لجنة األساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان لها، أن            
متعاقدي الفروع الثانية تعرضوا لضغوط من رؤساء األقسام لمنعهم          
من المشاركة في اإلضراب، متهمين جهات تربوية بمحاولة إفشال          
اإلضراب، حيث أن مديري عدد من فروع الكليات تلقوا تعليمات من           
بعض الجهات التربوية إلفشال اإلضراب والضغط لعدم االلتزام به،         

 .لكن كل هذه المحاوالت باءت بالفشل
 7224/node/ar/org.lkdg://http  

 إنشاء فرع للجامعة اللبنانية حق مكتسب: نواب عكار
اصدر نواب عكار ، وفي إطار متابعة موضوع شعبة العلوم في             
الجامعة اللبنانية في عكار، وما آلت إليه بسبب غياب االهتمام بها،            
بياناً تساءلوا فيه عن أسباب التلكؤ في إنشائها خصوصاً أن مجلس             
سبق ووافق على قبول هبة مقدمة من منظمة الفاو لتطوير كلية              

 مليون دوالر، بقرار    7,350الزراعة في الجامعة اللبنانية والبالغة       
، كما أشار النواب إلى توقيع بروتوكول تخصيص         2006/  73رقم  

عقارات لتطوير وتفعيل محطة كلية الزراعة في منطقة ببنين العبدة           
في عكار بين وزارات التربية والزراعة ووزارة المالية في العام            

2010. 7225/node/ar/org.lkdg://http  

 اعتصام لمتعاقدي اللبنانية في كلية العلوم الحدث
أعلنت اللجنة العليا لألساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنها ستنفذ          
تحركاً تصعيدياً خالل الفصل الدراسي الثاني في الجامعة مطالبة           

وفي هذا  .  بتفريغ المتعاقدين بعد إقرار سلسلة رواتب أساتذة اللبنانية        
الفرع األول في     -السياق، اعتصم المتعاقدون في باحة كلية العلوم         

الحدث، وأكدوا في بيان صدر عنهم، أن األساتذة جاؤوا من كل فروع         
 .الجامعة اللبنانية للمطالبة بحقهم المشروع في التفرغ

 7228/node/ar/org.lkdg://http  

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 تعديالت منهج كتاب التاريخ تؤجج الخالف السياسي
عاد الخالف حول كتاب التاريخ الموحد ليبرز إلى العلن، بعد أن             
كانت اللجنة التي تشكلت في عهد وزير التربية السابق حسن منيمنة،           

 آذار  14 و 8والتي ضمت مؤرخين وأكاديميين وممثلين لقوى          
وللطوائف ومستقلين، قد تمكنت من انجاز المنهج العام لكتاب التاريخ          
المدرسي الجديد في الحلقات الثالث من التعليم األساسي حتى الصف          

والجدير ذكره أن مجلس شورى الدولة وافق على         ".  البريفيه"التاسع  
الصيغة، وأرسل مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء السابق في           

إال أن اللجنة الحديدة التي يرأسها الوزير نقوال فتوش         .10/08/2010
قامت بإدخال تعديالت جديدة سببت الخالف بين مختلف األفرقاء في           

  node/ar/org.lkdg://http/7210  .البلد
 

 في وزارة التربية» ضم الخدمات«تفاعل قضية اختالس أموال 

الذي قام بعملية إختالس أموال     )  ب.  و(تتفاعل قضية موظف التربية     
ومعلمين عند التحاقهم بالخدمة، تصل قيمتها الى            من موظفين 

فقد إدعى النائب العام المالي،     .  اللبنانية  عشرات الماليين من الليرات   
) ب.  و(دائرة الشمال الموقوف      -الموظف في وزارة التربية       على

أموال عامة وتزوير واحتيال، وأحاله موقوفاً على         في جرم اختالس  
ووفقاً للمعلومات، فإن عمليات التزوير      .قاضي التحقيق في بيروت   

اإلحصاء الدقيق لعدد      ، إال أن   2006/  2005بدأت منذ عام     
مراجعة الطلبات    المتضررين من هذه العملية لم يحدد بعد، ريثما تتم        

 التي رفعت إلى دائرة الموظفين، خصوصاً أن عدد الذين دخلوا           

 معلمالمالك مذ ذاك يتجاوز الخمسة آالف 
7219/node/ar/org.lkdg://http .  



 التعليم للجميع      قضايا تربوية

  آذار تفوز في انتخابات هيئة رابطات األساسي8و14الئحة تحالف 
ـ    "   آذار 14"و"  أمل"، المؤلفة من تحالف االشتراكي وحركة       "الئحة المعلم النقابي  "فازت   ، 18 مقعداً من    17انتخابات هيئة رابطات األساسي ب

، فيما فاز بالمقعد المتبقي     "تجمع النقابيين المستقلين  "الى جانب الئحة    "  الحزب الشيوعي "و"  التيار العوني "و"  حزب اهللا "بمواجهة الئحة تضم    
وقد .   صوتاً 657 صوتاً وأول الخاسرين سامية متى       759وقد نال أول الفائزين كامل شيا       .  من الحزب الشيوعي  )   صوتاً 679(محمود خليل   

 مسجالً، لتشكيل   1880 مندوب من  أمل      1500أشارت إحصاءات الصناديق الى أن عدد المقترعين وصل في آخر النهار االنتخابي الى               
 node/ar/org.lkdg://http/7209 .  عضوا18ًهيئة إدارية من 

 

المجلس "أطراف السلطة تعد لتدجين       ":  تجمع معلمي بيروت   "
 "المركزي للروابط

أن األطراف الممثلة في السلطة يعدون      "  تجمع معلمي بيروت  "أعلن  
لتقاسم الهيئة االدارية للمجلس المركزي لروابط وتدجينها من خالل          
انتخابات مندوبي التعليم األساسي الرسمي، حيث يدعي الجميع تمثيله         
للمعلمين، فيما لم تعقد جمعية عمومية واحدة تتيح للمعلمين التعارف          

وأضاف .  في ما بينهم وتقديم برامجهم ومشاريع عملهم المستقبلية         
التجمع انه وإلى جانب تجمع معلمي عكار، ومعلمين من مختلف            
المحافظات، لن يبخلوا باقتراح يصب في خدمة المعلمين وتعزيز           
التعليم الرسمي وتطويره، كما لن يسكتوا عن أي تقصير أو استغالل،         

 .فالقضية ليست موقعاً نقابياً بل مسؤولية وطنية
 7208/node/ar/org.lkdg://http  
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نتائج استنسابية في اإلرشاد والتوجيه        :  الثانويون المستقلون 
 سيدة الموقف" الواسطة"و

دعت لجنة األساتذة الثانويين المستقلّين في التعليم الرسمي جميع            
األساتذة غير المقبولين في اإلرشاد والتوجيه في وزارة التربية الى           

 .تصعيد تحركهم وصوالً الى تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية
وتحدثت اللجنة في بيان لها عن الطريقة االستنسابية التي اتبعت في            

 عالمة على   12قياس معدل عالمات األساتذة والتي قضت بإعطاء         
ملّف األستاذ وثماني عالمات على المقابلة، حيث تبين أن هناك خرقا           
واضحا وفاضحا الحتساب العالمات، إذ تم حذف عالمات ألساتذة           

وال "  واسطة"يتمتعون بالشروط المطلوبة وإعطاء عالمات ألساتذة لهم        
  node/ar/org.lkdg://http/7231. يملكون هذه الشروط

 للمحافظة على نسبة الدرجة من الراتب: هيئة التنسيق النقابية
جددت هيئة التنسيق النقابية لقطاعات المعلمين تمسكها بالثوابت التي         
طرحتها في لجنة المؤشر، خصوصاً تشريع بدل النقل كجزء أساسي          
من الراتب، مشددة على الحفاظ على نسبة الدرجة من الراتب في            

 .سالسل القطاع العام
مرسوم تصحيح األجور والزيادة    "وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن      

الهزيلة التي أقرها مجلس الوزراء لم يأخذ في االعتبار مؤشر غالء           
ـ   1996 المعيشة ونسبة التضخم منذ العام      % 100والذي تجاوز ال

، ولم تعتمد النسب المئوية الفعلية على شطور كامل الراتب، كما انه            
 . صدر بعد تجاوز أربعة أشهر عن الموعد المطلوب

7230/node/ar/org.lkdg://http 

لجنة المتعاقدين الثانويين ترفض إستمرار الظلم وتدعو الى االمتناع         
 عن دفع فواتير الماء والكهرباء

دعا رئيس اللجنة المركزية لألساتذة المتعاقدين في التعليم الثـانـوي         
الرسمي حمزة منصور جميع المتعاقدين المكويين بـنـار وزارة           
التربية، وبإهمال السياسيين المشغولين بأمور صارت أقل من ثانوية،         

للمتخميـن  " الى عدم دفع فواتير المياه والكهرباء، التي يذهب ريعها          
 .للقمة عيش المواطن" والجشعين والمحتكرين

وتساءلت اللجنة عن دور القيادات السياسية من جملة الـمـظـالـم             
والمآسي واالنتكاسات كانقطاع الكهرباء والماء واستفحال الـغـالء         
وارتفاع األسعار، ودورها في إبعاد هجوم الموت السريري الـذي           

  node/ar/org.lkdg://http/7223.يزحف على المتعاقدين



العكاريون عاجزون عن تأمين حاجاتهم للرعاية الصحية حتى مـن          
 المستوصفات

 مستوصفاً  50تشكّل المستوصفات المنتشرة في عكار، والبالغ عددها        
من ضمنها خمسة مستوصفات حكومية، ملجأ لألهالي لمعاينة أطفالهم         
في ظل األوضاع االقتصادية السيئة، حتى أن العديد منها يحل مكان           

والالفت في األمر، أن    .  المستشفيات لجهة معالجة الحاالت المتطورة    
 ألف نسمة،   400الوضع الصحي في عكار التي تضم ما ال يقل عن           

 ... لم يشهد أي تطور لجهة تلبية حاجات المنطقة
7240/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 مستشفى رفيق الحريري الجامعي أول ضحايا التعطيل الحكومي
تحقيقاً اعتبرت فيه أن مستشفى رفيق الـحـريـري           "  السفير" نشرت  

الجامعي وقع ضحية التعطيل الحكومي المتمادي وما نجم عنه مـن            
فراغ، تُساءل عنه كل األطراف السياسية بال استثناء، معتـبـرةً ان             
اإلهمال الرسمي المنهجي قد انعكس نقصاً ملحوظاً في المستلـزمـات           

 ... الطبية واللوجستية التي ال يمكن العناية بالمرضى من دونها
7237/node/ar/org.lkdg://http   

  ملياراً للمستشفيات35يحول » الضمان«
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الدكتـور         
محمد كركي قراراً يتعلق بإعطاء سلفات مالية عـلـى حسـاب             

 123 لــ     2012معامالت االستشفاء المتوجبة لشهر شباط عام       
 29(  مليار ليرة    35مستشفى خاص متعاقد معه، بلغ مجموع قيمتها        

وعلم ان هذه   ).   مليارات حصة األطباء   6ملياراً حصة المستشفى و   
األموال ستحول  إلى الحساب المصرفي لكل مستشفى بعد التأكد من 

 ...تسديد اشتراكاته للضمان
7241/node/ar/org.lkdg://http  
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 قضايا صحية وإجتماعية

 بال استشفاء... المواطنون على حساب وزارة الصحة
تحقيقاُ اعتبرت فيه ان ال أحد يحمي اللبنانيين، ال          "  األخبار" نشرت  

دولة وال من يحزنون، ألنهم يعيشون في ظل تغطية صحية سياسية،           
وأضافت الصحيفـة    .  بالمفرق إن استطاعوا إليها سبيالً    »  يشترونها« 

ات يدفعون في كل مرة ثمن أي اهتزاز يصيب العالقة         / ان المواطنين 
التعاقدية بين المستشفيات الخاصة والجهات الضامنة وهذه هي الحال         
 ...اليوم مع توقف المستشفيات الخاصة عن استقبال مرضى الوزارة

 7245/node/ar/org.lkdg://http 

  أيام وتدعو العتماد تعرفات جديدة10تتمهل " المستشفيات الخاصة"
. عقدت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان جمعية عمومية برئاسة النقيب سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات في كافة المناطق                  
وعرض الحاضرون ما آلت اليه المراجعات مع المسؤولين في الهيئات الضامنة الرسمية بخصوص موضوع تصحيح تعرفات التقديـمـات                   

 ... االستشفائية بناء للدراسة التي تقدمت بها النقابة المستندة الى مؤشر غالء المعيشة وزيادة األجور
7248/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع

  مليارات ليرة والموظفون يريدون حالً نهائيا6ًسلفة خزينة بـ: وتدبير إنعاشي.. 
 مليارات ليـرة  6نجح االعتصام المفتوح الذي نفذه موظفو ومستخدمو ومياومو مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتحصيل سلفة خزينة بقيمة      

وكذلك أفضى االعتصام الى اتفاق بين الموظفين وادارة المستشفى يقضي بتسديد رواتب جميع الموظفين              .  للمستشفى لتسديد التزاماته الداهمة   
 ... عن الشهرين المتأخرين وتطبيق الزيادة على األجور ورفع الحد األدنى ابتداء من بداية شباط

7239/node/ar/org.lkdg://http  
 



 الصحة للجميع الضمان اإلجتماعي

 مليار ليرة كمستحقات عـن    300الضمان يطالب وزير العمل بمبلغ      
2011 

أرسلت إدارة الضمان اإلجتماعي كتابين الى وزارة العمل، األول فـي           
، 2011 كانـون األول      15 والثاني بتاريخ 2011 تشرين الثاني 3

تطلب فيه من الوزير شربل نحاس دفع متوجبات الدولة على الضمان           
 قبل انتهاء السنة المالية حرصاً على انتظام استمـرار          2011عن عام   

 ...تأدية التقديمات للمضمونين
7233/node/ar/org.lkdg://http  

في الـلـجـان      »  مشروع ضمان الشيخوخة  « متى تنضج طبخة    
 الفرعية؟
تحقيقاً حاولت من خالله استشفاف مصير النقاشات       »  السفير« نشرت  

الجدية التي تدور حالياً في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية 
ضـمـان   ( »  نظام التقاعد والحماية االجتماعـيـة     « المشتركة حول   

، ناقلةً عن رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدالنـي  ) الشيخوخة
قوله انه ثمة صعوبات وتحديات ومترتبات حول أفـق مشـروع            

 .بأهمية وحساسية المشروع المطروح

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
  ألف مواطن40مستشفى شبعا الحكومي يفتح أبوابه قريباً لنحو 

في شبعا، المقفلة منذ نـحـو       "  مستشفى الشيخ خليفة بن زايد    " أبواب  
أربع سنوات، منذ انتهاء العمل من بنائه وتجهيزه، ستفتح في فتـرة            
قريبة أمام المرضى من أبناء البلدة وباقي القرى الـعـرقـوبـيـة         

، أن المستشفى يـؤمـن      ” السفير“ والجدير ذكره، بحسب    .  المجاورة
 ...  الف مواطن، ويتسع ألربعين سريرا40ًالخدمات الصحية لنحو 

7235/node/ar/org.lkdg://http  
 

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 وزارة الشؤون اإلجتماعية

  طلباً ألسر تحتاج إلى المساعدة54518: أبو فاعور
استضاف المجلس الثقافي للبنان الجنوبي وزير الشؤون اإلجتماعية وائل أبو فاعور الذي تحدث عن المشاريع االجتماعية وسياسات مكافحة  

 طلباً قدم الى مشروع دعم األسر األكثر فقراً، رفعت كلها الى مكاتب وزارة الشؤون 54518وكشف ابو فاعور أن ما مجموعه . الفقر
  node/ar/org.lkdg://http/7234... االجتماعية في المناطق
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 »اإلنماء واإلعمار«ترمم مستشفى بعلبك الحكومي بعد » الصحة«
يستعد مستشفى بعلبك الحكومي لنقلة نوعية بعدما تُرجم وعد وزيـر      

 ماليين دوالر إلعادة التـرمـيـم        5الصحة بدعمه سلفة مالية بقيمة      
والجدير .  والتجهيز، باإلضافة إلى وعد برفع مستوى قسم غسل الكلى        

ذكره، أن المستشفى كان قد شهد عملية ترميم وتأهيل من قبل مجلـس   
، إال أن الكثيـر مـن        2004 و 2000اإلنماء واإلعمار بين عامي     
 ... األخطاء ظهرت في التنفيذ

7244/node/ar/org.lkdg://http  

 إطالق خطة وطنية لدمج ذوي الحاجات الخاصة في القطاع التعليمي
الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي الحاجات الخاصة من معوقين وموهوبين في مؤسسـات             " أطلق وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب        

التي تهدف الى إزالة التفاوت بين فئات الشعب اللبناني، خصوصاً في مجال التعليم األساسي مع التركيز على تأمين تكافؤ الفـرص،                     "  التعليم
  node/ar/org.lkdg://http/7247...وتحسين كل الجوانب النوعية التي تقدمها المدرسة للجميع

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي



 حقوق الفلسطينيين أوضاع وشجون

لذوي الحاجة الخاصـة    "  AGUFUND" مئة منحة جامعية من     
 والفقراء

وقّع وزير الشؤون اإلجتماعية اتفاقية تعاون بين الوزارة وبرنامج         
الذي يرأسه األمير طالل    "  AGUFUND" الخليج العربي للتنمية    

ة من الفـئـات     / ة لبناني / بن عبدالعزيز، يمنح بموجبها مئة طالب     
األشد فقراً واألكثر تهميشاً ومن ذوي االحتياجات الخاصة مـنـح           
دراسية كاملة ودائمة لاللتحاق بصفوف الجامعة الـعـربـيـة            

  node/ar/org.lkdg://http/7232... المفتوحة

آالف الفلسطينيين في لبنان مـن دون         ":  شاهد" تقرير لمؤسسة   
 أوراق ثبوتية
تقريراً تحـت  )  شاهد" ( المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان"أصدرت  
يشرح الظروف القانـونـيـة      "  غير موجودين ...  موجودون" عنوان  

واإلنسانية لفئة فاقدي األوراق الثبوتية من الالجئين الفلسطينيـيـن،          
والتي تضم الجئون مهجرون من األردن والعراق، يراوح اجمالـي          

 .. فلسطيني5000 و4000عددهم بين 
.7242/node/ar/org.lkdg://http  

دراسة جديدة ممولة من الرابطة المارونية حول واقع الالجـئـيـن            
 الفلسطينيين في لبنان

لبنان والـالجـئـون      " مولت الرابطة المارونية دراسة تحت عنوان       
، أعدها الباحث زياد الصايغ، واشـرف       " الفلسطينيون نحو حوار بنَاء   

تعرض هـذه   .  على جداولها اإلحصائية األستاذ الجامعي غابي بجاني      
الدراسة الجوانب المختلفة لوجود الالجئين الفلسطينيين في لـبـنـان           
وأعدادهم واألبعاد المترتبة على ذلك خصوصاً االقـتـصـاديـة            

 node/ar/org.lkdg://http/7243 ...واالجتماعية منها

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 لتغليب ثقافة الحقوق... مرسوم جديد وخاص بالهندسة المعوقين
 /220 من قانون    34صدر، أخيراً، مرسوم تطبيقي جزئي شمل المادة        

وعلى الرغـم مـن أن        .   الخاص بذوي االحتياجات الخاصة    2000
المرسوم الجديد ال يحل جميع مشاكل ذوي الحاجات الخاصة، لكنه يؤمن   
مساحة لهم، اذ ينص على تقيد المباني بالمعايير الهندسية ويطال فـقـط     

 ... تلك التي ال تزال قيد اإلنشاء
 7238/node/ar/org.lkdg://http 
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Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 

www.lkdg.org 

http://www.facebook.com/home.php?#!/

pages/Active-Citizenship-in-

Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  


