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 الصحة للجميع
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 األساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي يخوضون معركة مصيرية للقطاع العام

 راصد الحقوق االجتماعية

أ بـر يـل / نـيـسـا ن ا لـعـد د   ا لـسـا د س   عـشـر     

 

ال يكاد يمر يوم واحد على قطاع التعليم الرسمي في لبنان دون إعتصامات هنا، وإضرابات هناك، تترافق مع                     
ولعّل أبرز األسباب التي تكمن وراء      .  إضطراب في العملية التعليمية الذي يؤدي بدوره إلى العبث بمستقبل أوالدنا          

تلك المشاكل هي اإلجحاف الالحق بحقوق األساتذة في لبنان بدءاً بالتعليم األساسي مروراً بالثانوي وصوالً إلى                   
 ". التعاقد"هذا اإلجحاف والغبن الذي يعاني منهما األساتذة تختصره كلمة واحدة ). الجامعة اللبنانية(التعليم العالي 

، حيث إعتمدت وزارة التربية     1996نظرة سريعة إلى الماضي تبين أن تعيين المعلمين الثانويين بالتعاقد بدأ في العام            
حينذاك آلية تقوم على التعاقد مع األساتذة من خالل المدارس التي تحتاج قدرات تعليمية جديدة، ثم إجراء مباراة                    

لمدة سنة بدالً من الحصول على      "  دورة إعداد "محصورة بين المتعاقدين، وإرسال الفائزين إلى كلية التربية لمتابعة          
. ومنذ ذلك الوقت، والوزارة مستمرة بالتعاقد مع معلمين جدد، حتى وصل العدد اإلجمالي إلى اآلالف              .  شهادة الكفاءة 

في المباريات السابقة لتلبية النمو في الطلب على         "  الراسبين"إال أن األمر تفاقم حين بدأ تعيين المعلمين من بين            
وكانت عملية التعاقد تتم عبر المدرسة، فتخضع بالتالي لالعتبارات السياسية، ويمكن            .  األساتذة في القطاع الرسمي   

 .ألي مراقب أن يتخيل النتائج السلبية على التعليم الرسمي لهذا التقليد الذي ُأرسي خالل السنوات العشرين الماضية
شرع تعيين المعلمين االبتدائيين من بين حملة        )  13( قانون   2002أما في التعليم االبتدائي، فقد صدر في العام          

ومع صدور هذا القانون بدأت ممارسة جديدة، وما زالت مستمرة حتى اليوم تقضي أيضاً التعاقد مع                  .  اإلجازات
المعلمين مباشرة عبر المدارس الرسمية، إجراء مباريات بين المتعاقدين، العمل على تعيين الراسبين في المباريات،               

، 2002وكان التعاقد يتم من دون شرط حيازة شهادة اإلجازة قبل العام            .  ثم إجراء دورات تدريبية سريعة للمقبولين     
وهكذا،  شهد التعليم االبتدائي ما شهده التعليم الثانوي من ممارسة قصيرة            .  ثم أضيف هذا الشرط في العام المذكور      

 ألف متعاقد في التعليم األساسي، يبحثون عن حقوقهم         12النظرة ومليئة بالثغرات، بحيث بات هناك اليوم ما يقارب          
 . أستاذاً متعاقداً في الثانوي5000 أستاذاً متعاقداً في الجامعة اللبنانية و2800مع 

وفي ظل هذه السياسات التي إعتمدتها الحكومات المتعاقبة ووزارة التربية، يعتصم يومياً أساتذة التعليم األساسي                 
والثانوي، وكذلك اآلن أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، رافضين المباراة               

 .المفتوحة، وكذلك مطالبين برفع أجر الساعة التعليمية، وتأمين الضمان الصحي واالجتماعي والتفرغ
إن  المعركة التي يقودها األساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي اليوم ، معركة مصيرية بالنسبة للقطاع العام عامةً                   

. ات لتسيير أمورها  /والتعليمي خاصةً، حيث أن كل الوزارات تقريباً إستندت إلى بدعة التعاقد في توظيف المواطنين             
إال أن الواقع المالي الحالي ال يوحي بوجود حل في األفق القريب ولعّل ذلك ناتج عن السياسات اإلقتصادية الخاطئة                   
للدولة إضافة إلى الهدر والفساد، والذي أصبح يرزخ لبنان بموجبه تحت عجز مالي ودين كبيرين، إنعكس على                   

ة ضريبة عجز   /ة لبناني /فهل يدفع عشرون ألف مواطن     .  الميزانية الحكومية وقدرتها على تمويل إلتزاماتها       
 الحكومات اللبنانية المتعاقبة؟؟؟

 التعليم للجميع
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية

  طالب بإنهيار مبنى مدرسة خاصة في المنية3مقتل 
ـ المنية، مما أدى إلى وفاة الطالب عبد الرحمن         »  المهنية الدولية في بلدة بحنين    «إنهارت  كميات من األتربة والحجارة على ملعب مدرسة          

وقد أثار الحادث إستياء محلياً عارماً، وفتح الباب أمام تساؤالت مشروعة حول الجهة المخول لها إعطاء الرخص لتلك                     .  وأسامة وأحمد 
وفي هذا السياق، ُأفيد أن المبنى المذكور الذي انهار، يفتقد          .  المدارس الخاصة، بدون التدقيق في واقع المباني ومطابقتها للمواصفات المطلوبة         

 .إلى الحد األدنى من الشروط المتعارف عليها، فضالً عن أن رخصته استصدرت الستخدامه مبنى سكنياً، وليس مدرسة
 7383/node/ar/org.lkdg://http  

  سنوات3تقييم النظام التربوي في لبنان على مدى 
التقويم التشخيصي  " إنعقدت في وزارة التربية ورشة عمل تحت عنوان         

واندرجت تلك الورشة ضمن وهو برنامـج       ".  للنظام التربوي في لبنان   
 مدرسة في لبنان، 146تربوي تطويري، إنطلق منذ ثالثة أعوام وشمل  

بدعم من مجلس وزراء التربية الفرنكوفون وبالتعاون مع الـمـركـز            
وقد أظهرت النتائج     . التربوي للبحوث واإلنماء والمديرية العامة للتربية     

األولية للبرنامج، وجود تقارب في العالمات بين نتائج القطـاعـيـن            
الرسمي والخاص، إال أن تالمذة المدارس الخاصة غير المجـانـيـة،        

  .سجلت نسبة نجاح أعلى من المدارس الرسمية
7384/node/ar/org.lkdg://http  

 طالب لبنان يجمعون على كرههم للفساد والطائفية
المواطنة والعيش    مؤتمراً حول التربية على   "  أديان"نظمت مؤسسة   

 .المشترك في الجامعة األميركية في بيروت                
وقد عرض في المؤتمر دراسة نفّذتها المؤسسة الدولية لألبحاث           

إدارة التنوع الديني والمواطنة    "حول   (IPSOS) "إبسوس"الميدانية  
الشباب اللبناني مسيحيين      ، أظهرت أن   "  لدى الشباب اللبناني   

للفساد والتعصب والطائفية      ومسلمين، يجمعون على كرههم     
اآلخر   بقيم االحترام والتسامح وتقبل     المتغلغلة في لبنان، ويتمسكون   

لكن الدراسة بينت أن المسيحيين يعربون عن       .  واالنتماء الى الوطن  
أوالً ومسيحيون ثانياً في حين يرى المسلمون أنهم           أنهم لبنانيون 

  . node/ar/org.lkdg://http/7416.ثانياً لبنانيون أوالً وعرب

 التعليم للجميع      التعليم الرسمي
 ؟!الكتاب المدرسي مجاني حتى البريفيه بدءاً من السنة المقبلة

أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح القانون الذي قدمه النائب سامي 
وبموجب . الجميل والمتعلق بالزامية التعليم ومجانية الكتب المدرسية

مجانيا، " البريفيه"ذلك، أصبح الكتاب المدرسي حتى المرحلة التكميلية 
على أن تضع وزارة التربية آلية اإلعارة وطريقة إعادته الن هذه 

 .الكتب ملك الدولة ووزارة التربية ويفترض الحفاظ عليها
7408/node/ar/org.lkdg://http  

 
 

 طالب مدرسة الكنيسة الرسمية بعكار يعتصمون بعد األمطار 
اعتصم تالمذة مدرسة الكنيسة الرسمية في عكار رمزيا، في             

. الممرات الداخلية للمدرسة التي غمرت المياه طابقها األراضي          
وشارك األهالي أوالدهم في هذا االعتصام الرمزي،  آملين من             
الجهات المعنية التدخل واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تسرب مياه            
األمطار الى الباحة الخارجية للمدرسة وللصفوف الواقعة في الطابق         
األرضي، وهو وضع يجبر التالمذة على هجرها مع كل موسم شتاء           

  .ًمما يؤدي إلى تعطل الدراسة فيها قسريا
7417/node/ar/org.lkdg://http  

 إهمال وشوائب وغياب المراقبة : تقرير التفتيش المركزي حول تسريب أسئلة علم االجتماع
في تحقيق لها نسخة عن تقرير التفتيش المركزي النهائي والمتعلق بتسريب أسئلة االمتحانات الرسمية لمادة علم االجتماع                   "  السفير"قدمت  

وقد سلط التقرير الضوء على سلسلة كبيرة من الثغرات          .   العادية 2011فرع االجتماع واالقتصاد لدورة العام         -لشهادة الثانوية العامة    
اإلدارية، موصياً باتخاذ تدابير إدارية مسلكية بحق عدد من اإلداريين، وإيداع الملف النيابة العامة التمييزية، إضافة الى رفعه لبعض                       

  . node/ar/org.lkdg://http/7381التوصيات الواجب اتخاذها في مقر إعداد أسئلة االمتحانات، وإعادة النظر بتشكيل لجان المواد
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 وزير التربية يمنع التصريحات وتسريب التعاميم
، يطلب فيه من    37/3/2011كانون األول الماضي تحت الرقم        16أصدر وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب تعميماً حازماً بتاريخ            

عن وزير التربية أو عن المراجع المعنية         اإلدارية في الوزارة ومن جميع الموظفين فيها، عدم تسريب أي معلومات صادرة             رؤساء الوحدات 
واستناداً الى أحكام     يصار الى توزيعها الحقاً على المراجع المعنية بها وفقاً لقاعدة التسلسل اإلداري،              في الوزارة، الى أي كان، على أن      

  . node/ar/org.lkdg://http/7403 من نظام الموظفين15 و14المادتين 

 التعليم للجميع      التعليم الرسمي

 التعليم للجميع      التعليم الخاص

 %!!40و 10زيادة األقساط المدرسية بين : ”األخبار“تحقيق 
،  إستناداً إلى    %40و%  10بين  تحقيقاً حول الزيادة على األقساط المدرسية التي أقرتها المدارس الخاصة، والتي تراوحت             "  األخبار"نشرت  

وبحسب دراسة للمدارس الكاثوليكية فإن تأثير زيادات الرواتب واألجور على األقساط في   . زيادة األجور األخيرة، وفقاً لمصادر تلك المدارس 
%) 14.5أي ما يوازي ( ألف ليرة، 500 تلميذ، يفترض أن تؤدي إلى زيادة القسط المدرسي بنحو 1400مدرسة نموذجية يبلغ عدد تالميذها 

  node/ar/org.lkdg://http/7376 . ماليين ليرة3.5على المعدل الوسطي للقسط السنوي البالغ 

 العكاريون يطالبون بتطوير شعبة العلوم
في محافظة  "  شعبة العلوم "طالب الطالب العكاريون بتجهيز وتوسيع      

طرابلس   -"  الجامعة اللبنانية "في  "  العلوم  لفرع كلية "عكار التابعة   
بعيدة للوصول إلى فروع الكلية       بسبب إضطرارهم الجتياز مسافات   

 كيلومترا يومياً، األمر الذي     80تزيد على     في عاصمة الشمال، والتي   
الطالب العكاريين على اختيار فروع أدبية، يكون          أجبر العديد من  

 إلزامي على عكس الفروع العلمية الحضور فيها غير
7409/node/ar/org.lkdg://http .  

 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 الطائفية تنخر في الجامعة اللبنانية وتوقف تعيين العمداء

نفى رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين أن يكون قد رفع إلى             
وزير التربية حسان دياب الئحة بأسماء المرشحين الثالثة لعمادات          
كليات الجامعة اللبنانية، مؤكداً نيته إجراء المداورة للكليات الكبيرة           
بين الطوائف الكبرى الثالث في مواقع العمداء ، مستندا إلى المادة             

 من الدستور التي تدعو إلى عدم تخصيص أي وظيفة ألي طائفة،            95
لماذا يفترض بالجامعة اللبنانية أن تعين       "ومتسائالً في الوقت عينه      

 "العمداء طائفيا، بينما الجامعات الخاصة العريقة ال تفعل ذلك
  .node/ar/org.lkdg://http/7382؟

 التعليم للجميع      الجامعات الخاصة

 هناك قرار سياسي للنهوض بالقطاع الجامعي: دياب
وزير التربية حسان دياب دياب أنه ثمة قراراً سياسياً عاماً للنهوض بالقطاع الجامعي، مشيراً إلى أنه من أولويات وزارة التربية معالجة                     أكد  

المشكالت المزمنة واآلنية التي تعانيها بعض الجامعات الخاصة المرخصة، األمر الذي يجعل من مسألة بت طلبات الترخيص لمؤسسات                    
 node/ar/org.lkdg://http/7395 ".ال يبت على نار حامية"جامعية خاصة جديدة أمراً 
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 التعليم للجميع      الجامعات الخاصة

 !!فروع الجامعات الخاصة عامة ال تستوفي الشروط القانونية
 للتدقيق في الفروع الجغرافية للجامعات الخاصة في لـبـنـان،    2010قدمت اللجنة الفنية المجازة من مجلس الوزراء في تشرين الثاني عام  
وقد أظهر الكشف الميداني على الفروع الجغرافية للجامعات، أن عدد . تقاريرها حول الموضوع إلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

، والفروع التي تحتـاج إلـى         % 27,8، أما الفروع التي تحتاج إلى بعض التحسينات فتبلغ نسبتها             % الفروع مستوفية الشروط بلغ صفر      
 node/ar/org.lkdg://http/7377  %.21,6، أما الفروع التي ال تستوفي الشروط بتاتاً فنسبتها  %52,15تحسينات أساسية هي 

 آذار يوم لحرمان المعلم من حقوقه بدالً من         9"..  عيد نكبة المعلم  "
 !تكريمه

هكذا سمى أساتذة لبنان يوم التاسع من آذار، هذا          ".عيد نكبة المعلم  "
ن /ة، وان يشكروا  /ة واألستاذ /اليوم الذي يفترض أن يكرم فيه المعلم      

. ن ألجيال متعاقبة في كل مراحل التعليم      /ن وتربيتهم /على عطاءاتهم 
ة بالغبن الالحق به، وهو     /هذا اليوم تحول إلى يوم أسى يذكّر المعلم       

األمر الذي تؤكده التحركات المطلبية المختلفة التي شهدها لبنان طيلة          
حقوقهم كاملة  `السنة الماضية، والتي لم تفلح حتى اآلن في إعطائهم         

  . node/ar/org.lkdg://http/7413على الرغم من إقرار بعضها

 التعليم للجميع      ات/حقوق العاملين
   إصدار سالسل الرواتبنقابة المعلمين تستغرب المماطلة في

المماطلة والتسويف من قبل    في بيان لها    نقابة المعلمين     إستغربت  
وزارة المالية في إصدار سالسل الرواتب للقطاع العام، معتبرةً أن           
التأخير في إصدار قانون غالء المعيشة للقطاع العام يزيد من ثقل            

وأهابت النقابة بالمسؤولين   .  ات/األزمة االقتصادية على المعلمين    
المعنيين اإلسراع في إصدار السالسل كي ال يدفع المعلمون دفعا الى           

 node/ar/org.lkdg://http/7374 .خطوات تصعيدية

تغير موازين القوى في رابطات التعليم الرسمي لمصلحة  االنقسام           
 الطائفي
تحقيقاً حول ظاهرة السيطرة التدريجية للقوى التي        "  النهار"نشرت  

المشهد السياسي العام على روابط األساتذة، األمر الذي احدث           تتقاسم
فقد أشارت الصحيفة إلى أن خسارة      .  العمل النقابي   تغييراً في توجهات  

بيروت عايدة الخطيب صاحبة الخلفية اليسارية      الرئيسة السابقة لرابطة 
األساسي الرسمي لصالح تحالف المستقبل       رئاسة رابطة أساتذة التعليم   

عدة أسئلة عن مصير العمل       واالشتراكي، طرحت "  أمل"،  " آذار 14"و
خطة منظمة    النقابي في رابطات التعليم في ظل ما اسماه البعض          

  node/ar/org.lkdg://http/7400 .للسيطرة على النقابات

 السلسلة تضرب المكتسبات":  آذار14التربوي لـ"و..
 آذار أن ما تسرب إليه من مشروع        14رأى المكتب التربوي لقوى     

لسلسلة رواتب جديدة أقل ما يقال فيها إنها تضرب كل المكتسبات            
التي حققها األساتذة والمعلمون طيلة السنوات الماضية، معلناً رفضه         

كما طالب المكتب معالي وزير المالية        .  المطلق لهذا المشروع  
بمناقشة هذا المشروع مع الروابط ومع المكاتب التربوية قبل طرحه          
للنقاش على طاولة مجلس الوزراء، وذلك تالفياً للتسبب بأجواء           

  . node/ar/org.lkdg://http/7375سلبية ليست في مصلحة أحد

 نتائج استنسابية في اإلرشاد والتوجيه : الثانويون المستقلون
 ،  إعتصمت لجنة األساتذة الثانويين المستقلّين، مع جميع األساتذة غير المقبولين في اإلرشاد والتوجيه أمام وزارة التربية يوم عيد المعلّم                     

 عالمة على ملّف    12لإلعتراض وفقاً لبيان لها على الطريقة االستنسابية التي اتبعت في قياس معدل عالمات األساتذة القاضي بإعطاء                    
وكشفت اللجنة أن هناك خرقا واضحا وفاضحا الحتساب العالمات، إذ تم حذف عالمات ألساتذة                .  األستاذ وثماني عالمات على المقابلة    

  node/ar/org.lkdg://http/7405 .وال تتوفر فيهم تلك الشروط" واسطة"يتمتعون بالشروط المطلوبة وإعطاء عالمات ألساتذة لهم 
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 التعليم للجميع      ات/حقوق العاملين
 قضية متخرجي المعهد الفني التربوي تصل إلى مجلس النواب

 بتاريخ، الرامي إلى تعيينهم في المالك،       453سلكت قضية متخرجي المعهد الفني التربوي مسارها إلى مجلس النواب عبر اقتراح القانون               
المال والموازنة، اإلدارة والعدل    :  والذي وقعه في البدء ومعه عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، ومن ثم أقرته اللجان النيابية الثالث                  

فئة   -ويهدف القانون المذكور إلى تعيين المتخرجين في مالك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وظيفة أستاذ تعليم فني                   .  والتربية
  node/ar/org.lkdg://http/7397 .ثالثة

 الصحة للجميع قضايا صحية
زاهد في غيبوبة وفـاتـورة      :  وزارة الصحة ال تغطي حاالت اإلنتحار     

  مليون ليرة60المستشفى 
في بيروت دون أن   »  مستشفى الجامعة األميركية  « يرقد زاهد في سرير     

يعلم أن محاولة اإلنتحار التي أقدم عليها ستحمل أسرته إلى دوامة مالية     
لذا تحرك أصدقاء زاهد للضغط على وزارة الصـحـة          .  قاسية وثقيلة 

طالبين مقابلة الوزير علي حسن خليل الذي لم يلتق بهم فيمـا قـال               
الوزارة ال تغطّي حـاالت     « مستشار خليل للمتحدثة باسم الناشطين ان       

  node/ar/org.lkdg://http/7390..»االنتحار
 

ة هل تحقق نقلة نوعية المنشودة فـي        / النقابة اإللزامية للممرض  
 القطاع؟

تقوم لجنة نيابية فرعية يرأسها النائب عاصم عراجي منذ نحو شهر           
بدراسة مشروع تعديل قانون إنشاء نقابة إلزامية للـمـمـرضـات      

والمعلوم أن نقابة الممرضين الحالية قديمـة       .  والممرضين في لبنان  
العهد، وان المشروع المقترح يهدف بالدرجة األولى الى جـعـل            
االنتساب اليها الزامياً كي يسمح للممرض او الممرضة بمـزاولـة           

ها على الشهادة مما من شأنه رفع مستوى مهنة         / المهنة بعد حصوله  
   node/ar/org.lkdg://http/7399...التمريض

 الصحة للجميع المستشفيات الحكومية

  »بيروت الحكومي« مليار ليرة عجز 62
 مليـار  62استناداً الى تقرير أعدته وزارة الصحة حول مستشفى بيروت الحكومي أن األخير يعاني عجزاً مالياً متراكماً بلغ         "  األخبار" كشفت  

 ... مليار ليرة، رغم أنه لم تلحظ له مساهمات تشغيلية65ليرة، وقد حصل على سلف مالية من وزارة الصحة بقيمة 
7387/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع المستشفيات الخاصة
 من ال يستقبل مرضى الوزارة فليتحمل مسؤوليته:خليل

وجه وزير الصحة علي حسن خليل إنذاراً إلى كل المستشفـيـات            
الخاصة، ملوحاً بفسخ العقد مع أي منها في حال توقفها عن استقبال          

مهما كان مطلبها محقاً، سواء كانت تـطـالـب          « مرضى الوزارة   
بزيادة السقف المالي الذي تحدده الوزارة، أو بزيادة التعرفات، أو           

 .، مؤكداً أن بعض المستشفيات تبتز المرضى»ألي سبب آخر
7385/node/ar/org.lkdg://http  

 

صندوق الضمان يدرس إقرارها بعـد  ... هاجس التعرفات االستشفائية 
 زيادة األجور 

يتوقع أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،         
، أن يدرج على جدول أعمال المجلس خالل وقـت           " األخبار" بحسب  

يذكر .  » زيادة تعرفات األعمال الطبية للمستشفيات واألطباء     « قريب بند   
أن هذه المسألة سبق أن نوقشت وسقطت أكثر من مرة في مجـلـس              

 مليار ليرة اإلضافـيـة      80الضمان لعدم توفّر القدرات المالية لتغطية       
وقد عادت هذه المسألة الى التداول بعدما ُأقر تصـحـيـح            .  المطلوبة

 مـلـيـار      120األجور األخير الذي عزز إيرادات الصندوق بنحو        
  node/ar/org.lkdg://http/7391.ليرة
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 ألف مهاجـر    40:  » إصالح السياسات االجتماعية في لبنان    « مؤتمر  
 سنوياً بسبب البطالة

مؤتمراً تحت عنـوان    »  المركز االستشاري للدراسات والتوثيق   « نظّم  
من الدعم االنتقائي إلـى      :  إصالح السياسات االجتماعية في لبنان    « 

، تم خالله الكشف عن أن حجم األسر ذات الدخـل           » الرعاية الشاملة 
، 2004في  % 20 إلى 1974في العام  % 60المتوسط انخفض من 

 ألف مهاجر يغادرون لبنان سنوياً بسبب البطالة فـي           40وأن هناك   
 ...حين يتركز نصف القوى العاملة في قطاعات متدنية اإلنتاجية

7394/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع المستشفيات الخاصة
 المستشفيات الخاصة تعاود استقبال المضمونين

عاودت المستشفيات الخاصة استقبال مرضى الضمان االجتماعـي،        
. بعد اجتماع ضم أقطاب القطاع الصحي مع وزيري العمل والصحة         

وقد هدف االجتماع إلى استكمال المناقشات بشأن تعديل التعرفـات          
الطبية واالستشفائية، وجرى االتفاق بين األطراف المجتمعة عـلـى          
صيغة موحدة بشأن الموضوع تقضي بإعادة النظر في التعرفات مع          
مراعاة وضع المؤسسات الضامنة، على أن يصاغ االتفاق المشترك         

 ..على شكل اقتراح يرفع الى مجلس الوزراء
.7398/node/ar/org.lkdg://http 

 لعقد جديد مـع صنـدوق الضمـان : »مستشفيات الشمال«
الجمعية العمومية لنقـابـة أصـحـاب         « في إطار متابعة مقررات     

 مستشفى في الشمال في 16، شارك ممثلون عن »المستشفيات الخاصة 
اجتماع عقد في طرابلس، تطرقوا خالله إلى مسألة تجديد التعاقد مـع            

على أساس عقد جديد يحفظ     »  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي   « 
   node/ar/org.lkdg://http/7392.حقوق الطرفين

 
 

 قضايا إجتماعية
 الرعاية واألمان اإلجتماعي

  ألف طلب 32إنجاز المرحلة األولى من مشروع الفقر برفع 
اعلن وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور عن اختتام المرحلة 

االولى من استقبال الطلبات لمشروع دعم االسر االكثر فقراً في 
 الف 32لبنان والتدقيق في المعلومات والتي بنتيجتها تم تحويل 

طلب من الوزارة الى رئاسة مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب، 
تطول اقامة الطلبات في المجلس لكي يتم اقرار سلة "آمالً في اال 

 "...التقديمات للعائالت التي تستوفي شروط البرنامج
7404/node/ar/org.lkdg://http  

 حقوق الفلسطينيين أوضاع وشجون

 الفلسطيني-ثمرة لجنة الحوار اللبناني: »دليل الطالب الفلسطيني في لبنان«
انيـة  أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن اطالق لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني لدليل الطالب الفلسطيني في المؤسسات التعليمية اللبن                  

وتذليل العقبات التي تعيق إكمال تعليمه في الـمـؤسـسـات     »  أسرته« والذي يهدف الى اإلجابة على األسئلة التي تواجه الطالب الفلسطيني و 
  node/ar/org.lkdg://http/7396.التعليمية، إضافة الى توضيح طبيعة المعامالت اإلدارية المطلوب منه تقديمها

 
 



 حقوق الفلسطينيين أوضاع وشجون

 ملتزمون بتحسين جودة التعليم في المخيمات: األونروا
" الرشيديـة " في مخيم   "  مدرسة عين العسل  " تسع غرف جديدة وملعب جديد في       "  وكالة التنمية السويسرية  " بتمويل من   "  وكالة األونروا " افتتحت  

وبالمناسبة، أكد المدير الـعـام       .  لالجئين الفلسطينيين، مما سيوفّر مساحة لتعليم أفضل ومكاناً لممارسة الطالب أنشطتهم الرياضية والبيئية            
 ...في لبنان التزام الوكالة بتحسين جودة التعليم في مخيمات الالجئين من أجل بناء مستقبل أفضل" األونروا"لـ

7393/node/ar/org.lkdg://http  

 تشغيل بال عقود: المهنيون الفلسطينيون في لبنان
عرض الباحث الفلسطيني فتحي كليب نتائج دراسته التي أعدها حول          

وذلك ضمن طـاولـة     »  التعديالت القانونية وواقع المهنيين في لبنان     « 
ووزع .  » االئتالف اللبناني الفلسطيني لحق العـمـل    « حوار دعا إليها    

العمال الفلسطينيين، على ثالث فئات، الفئة القليلة التي تتميـز          « كليب  
بالثراء، والتي حملت معها من فلسطين أموالها وخبرتها في األعمـال      
المالية والعقارية والمصرفية، الفئة المتوسطة من أصحاب الخبـرات         
المهنية والتعليمية، والفئة الثالثة وهي األكبر التي تتشكل من يد عاملة           
رخيصة تكسب قوتها من خالل العمل الموسمي واألعمال الشـاقـة،           

 .»بعيداً عن كل أشكال الحماية القانونية
7388/node/ar/org.lkdg://http  
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 »األونروا«مستعصية على » األمراض المستعصية«مطالب 
اعتصمت أمهات عدد من الفلسطينيين المصابـيـن بـأمـراضٍ            

في بئر حسن، بدعـوة مـن        »  األونروا« أمام مبنى   »  مستعصية« 
، » لجان المتابعة ألصحاب األمراض المستعصية في المخيـمـات        « 

، ورافعات لجمـلـة     » وكالة األونروا « لم تدفعها   »  فواتير« حامالت  
. كحال األمراض التي تعاني منها اسـرهـن       »  مستعصية« مطالب  

يذكر أن األونروا تقوم بتغطية نصف الفاتورة اإلستشفائية لمرضى         
السرطان وال توفر تغطية مالية ألصحاب األمراض المستعصـيـة          

 ...الذين هم مجبرون على دفع تكاليف باهظة للعالج
7406/node/ar/org.lkdg://http  

 

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 
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"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

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

http://acgen.wordpress.com  


