
 

 

 

 
 

إحصاء للمركز التربوي للبحوث حول الهدر -
 برسم وزارة التربية والحكومة

نسبة : غريب حول التعليم الثانوي الرسمي -
 النجاح في االمتحانات تتراجع 

للنهوض بالتعليم » الثانوي«مذكرة من -
 الرسمي

 ؟%33أين زيادة الـ: »األساسي«متعاقدو  -
منحة «يستعجل الحكومة إصدار » العمالي« -

 »التعليم
الزيادة فاجأت أهالي التالمذة في المدارس  -

 الكاثوليكية 
لن نسكت على سياسة ": رابطة اللبنانية"

 التهميش
 
 
 

لم يطرح أحد : خليل بعد لقائه هيئة التنسيق -
 غيرنا مشروعاً للتغطية الصحية

مليار دوالر هدر في الفاتورة : سكرية -
 الصحية

مرسوم «حتى إقرار ... إضراب عن المرض-
 !   »المستشفيات

 »الصحة«تستجيب لتعميم » المالية«و ...-

مستشفيات خاصة ال تحترم اتفاقها مع -
 الوزارة

وفـاة طفـل في الشمال بعد رفض -
 المستشفيات استقباله

 

الشؤون "مذكرة تعاون تخطيطي بين -
 "اللبنانية"و" االجتماعية

/ 220المراجعة النقدية في التشريع لقانون "-
  سنة لدمج المعوقين2013و" 2000

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة على طريق -
 المأسسة؟

نعد تقارير بمستشفيات ال : أبو فاعور-
 تستقبل حاملي بطاقة االعاقة

مـن الطـالب % 70: المخيمـات-
 ات مـن دون تعليـم/الفلسطينيين

 
 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 انجاز تحويل سلسلة الرتب والرواتب خطوة في مسيرة دولة المواطنة والحقوق

 راصد الحقوق االجتماعية
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مما ال شك فيه، ان المعركة التي قادتها هيئة التنسيق النقابية مؤخراً بغية تحويل سلسلة الرتب والرواتب               
 . ات/الى مجلس الوزراء، شكّلت عالمة فارقة على صعيد الحراك المدني لتكريس حقوق المواطنين

 

فقد شهد لبنان منذ بداية هذه السنة ربيعاً نقابياً، وطنياً، مدنياً جامعاً قادته هيئة التنسيق النقابية التي                    
نجحت بتنفيذ عدد من اإلضرابات بعد يوم رأس السنة مباشرةً في اإلدارات العامة والوزارات                   
والقائمقاميات والمدارس الرسمية والخاصة، وصوالً الى التصعيد واإلضراب العام الشامل الذي بدأته             

وقد نجحت الهيئة إثر    .  مطلع شهر شباط الماضي بالتزامن مع تظاهرات يومية في العاصمة والمناطق          
 آذار عند مفرق القصر الجمهوري تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس            21تنفيذها يوم الزحف الكبير في      

الوزراء، الى الدفع بإتجاه تحقيق مطلبها وإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس                 
أما أبرز المظاهر التي تسجل لهذا الحراك فكانت المشاركة المدنية والنسائية الالفتة والفاعلة في              .  النواب

التحركات كافة، إذ حضرن المعلمات والعامالت والناشطات للتأكيد أن ال فائدة او طائل من النضال دون 
 .مشاركة النساء فيه

 

لقد مثّل رضوخ مجلس الوزراء لمطلب إحالة مشروع سلسلة الرواتب على مجلس النواب انتصاراً مهماً         
 يومياً من االعتصامات، إال أن ذلك يجب االّ يحجب حقيقة مرة مفادها أن              32لهيئة التنسيق النقابية بعد     

السياسي الريعي انتصر أيضاً في حربه من خالل جملة اإلقتراحات التي وردت             -االقتصادي»  اللوبي«
في مشروع السلسلة والتي حالت دون تحميله أي عبء ضريبي، إضافةً الى تحقيقه مكاسب إضافية من                
خفض الغرامات على احتالل األمالك العامة البحرية والقضاء على أي مفاعيل إيجابية يمكن أن تحققها               

 .الضريبة على الربح العقاري، وإبقاء أرباح المصارف والفوائد واألسهم والسندات خارج البحث كلّياً
 

كذلك، رأت هيئة التنسيق في قرار احالة السلسلة تراجعا عن التعهدات واالتفاقات التي عقدتها مع                  
، )ال خفض او تقسيط    (2012/  6/9التراجع عن مضمون قرار الحكومة في       :  الحكومة المستقيلة ومنها  

زيادة ساعات الدوام   (وقف التوظيف وتطبيق مشاريع التعاقد الوظيفي، ضرب بعض الحقوق المكتسبة            
 سنوات، إلغاء تعويضات االمتحانات الرسمية      5لإلداريين، التالعب بالتناقص، رفع سن الحق بالتقاعد        

، ضرب معاشات التقاعد وحقوق المتقاعدين، زيادة الحسومات التقاعدية         )وزيادة شهر عمل في الصيف    
 ) 8.تتمة ص. (وضرب حقوق الموظفين في الفئتين الرابعة والخامسة

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي



 التعليم للجميع      قضايا تربوية 
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 التعليم للجميع      تحركات نقابية

 ؟%33أين زيادة الـ: »األساسي«متعاقدو 
نفذت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في التعليـم األسـاسـي            

الرسمي إضراباً في المدارس الرسمية، ترافق مع اعتصام فـي           

ساحة رياض الصلح، ناشدت خالله مجلس الوزراء تفويض كـل          

من وزير التربية حسان دياب ووزير المال محمد الصفدي سلطـة           

، داعيةً إلى احتسابـهـا      % 33إقرار زيادة أجر الساعة التعليمية      

 ...2012بمفعول رجعي ابتداء من شباط 
http://www.lkdg.org/ar/node/9312 

 »منحة التعليم«يستعجل الحكومة إصدار » العمالي«
طالبت هيئة مكتب المجلس لالتحاد العمالي العام مجلس الـوزراء          

التعجيل في إصدار مرسوم إعطاء منحة التعليم لـألجـراء           « بـ
الخاضعين لقانون العمل عطفاً على المراسيم السابقة وبناء التفاقية         
تصحيح األجور بين الحكومة والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي        

 ...»العام
9308/node/ar/org.lkdg.www://http 

  استنكروا تأخير رواتبهم8100أساتذة المرسوم 
 أستاذاً ثانوياً عن شهر أيـار  340 التأخير الالمبرر في دفع رواتب نحو  8100استنكرت لجنة االساتذة الثانويين المعينين بالمرسوم رقم        

 مع بدالت النقل، معتبرةً بعد اجتماع عقدته في مقر رابطة اساتذة التعليم الـثـانـوي            2012وعن االسبوع األول من حزيران من العام        
ان هناك الكثير من االستهتار في حقوق االساتذة وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على التسعة أشهر من المالحقة الحثيثـة                      " الرسمي  

 "...لهذه الرواتب
9315/node/ar/org.lkdg.www://http 

إحصاء للمركز التربوي للبحوث حول الهدر برسم وزارة التربية         
 والحكومة

أشارت الدراسة األخيرة للمركز التربوي للبحوث واالنماء للعـام         
: ، والتي صدرت تحـت عـنـوان        2011  –  2010الدراسي  

، " االستخدام الفعال للموارد البشرية في القطاع التربوي الرسمـي     " 
الى ان الحجم الحالي للجسم التعليمي في القطاع الرسمي أكبر من           
الحاجة المطلوبة ومع ذلك يستمر التعاقد مع معلمين جدد من دون           

 ... تالمذة لكل معلم في الرسمي8وظائف فعلية، بحيث بات ثمة 
 9321/node/ar/org.lkdg.www://http 

 للنهوض بالتعليم الرسمي» الثانوي«مذكرة من 
على خـط مـواز     »  رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي« تعمل  

للشأن المطلبي، وهو خط المطالب التربوية للنهوض بقطاع التعليم         
فقد سلّمت الرابطة إلى وزير التربية والتعلـيـم         .  ما قبل الجامعي  

العالي حسان دياب مذكرة تربوية، حملت مطالب مقدمة من أساتذة          
التعليم الثانوي من شأنها أن تشكل أفضل السبل للنهوض بالتعليـم           

 ...الرسمي
9311/node/ar/org.lkdg.www://http 

ـ :  الشرعة الوطنية للتربية على المواطنة     لتعمـيـق   "  أديان" لقاء ل
 ثقافة التسامح

في اطار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني لصوغ الشرعة 
الوطنية للتربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني، نظمت 

بالتعاون مع اللجنة اللبنانية الوطنية لالونيسكو " اديان"مؤسسة 
ان "ورشة عمل أعلن خاللها رئيس المؤسسة االب فادي ضو 

التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني يطمح ألن "مشروع 
 "...يشكل نموذجا لبناء المواطنة البناءة والفاعلة

9323/node/ar/org.lkdg.www://http 

نسبة النجاح في االمتحانات    :  غريب حول التعليم الثانوي الرسمي    
 تتراجع 

خصص اإلجتماع الذي عقد بين وزير التربية والتعليم العالي حسان          
دياب ومجموعة من أعضاء رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمـي          
برئاسة حنا غريب، للبحث في القضايا التربوية، وقد سلّم غريـب           
خالله دياب مذكرة باالقترحات الملحة التي تراها الرابطة مناسبـة          

وأشار غريب خالل اللقاء الى أن نسبـة        .  للنهوض بالتعليم الرسمي  
 ...النجاح في في اإلمتحانات الرسمية تتراجع تدريجياً

9318/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم خاص 

  غرفة دعم تعليمي خاص في المدارس الرسمية 200
وقّع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ورئيسة المـركـز           

، كارمن دبانة، بروتوكول تعـاون      " كليس" اللبناني للتعليم المختص    
 غرفة دعم في المدارس الرسمية من أجـل        200يهدف إلى انشاء    

 ...المساعدة في مواجهة صعوبات التعلم
9313/node/ar/org.lkdg.www://http 

مجمع مدارس الشيخ صباح األحمد الرسمية في بئر حسن ممـول       
 من الصندوق الكويتي 

مجمع مدارس الشيخ صبـاح     " افتتح اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية      

في بئر حسن الممول من الصـنـدوق         "  االحمد الصباح الرسمية  

الكويتي في لبنان، وذلك برعاية وزير التربية حسـان ديـاب             

 ...وبحضور الممثل الدائم للصندوق نواف الدبوس
9317/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الزيادة فاجأت أهالي التالمذة في المدارس الكاثوليكية 
في ظل الضائقة اإلقتصادية التي ترهق المواطن ودعوة هيئـة          
التنسيق النقابية لإلضراب المفتوح، أكد األمين العام للمـدارس         
الكاثوليكية األب بطرس عازار اعتماد زيادة جديدة في األقساط         
في المدارس الكاثوليكية أسوةً بالكثير من المؤسسات التربوية في     
القطاع الخاص، مقراًً أن هذه الزيادة أثارت استغراباً لدى أهالي          

 ...التالمذة
9316/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لن ندفع: اهالي طالب الليسيه الفرنسية
عقد أهالي الطالب في إحدى الليسيات الفرنسية اجتماعاً عـاجـالً            
تمحور حول كيفية العمل على إنقاذ العام الدراسي ألبنائهم، حـيـث            
اتفق المجتمعون على توقيع عريضة من أهالي الطالب تـقـضـي            
بامتناعهم عن دفع القسط الثالث إلدارة المدرسة في حال االستمرار          

 ...بالتزامها باإلضراب المفتوح الذي تنفذه هيئة التنسيق النقابية
9309/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
دياب يبحث الحاجة الى مدارس رسمية في مناطق االنـتـشـار            

 البيروتي جنوب العاصمة
عقد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لقاء مع رئـيـس             
جمعية سواعد البيئة والتنمية سهيل مصطفى المكحل، جرى خالله         
البحث في شؤون المدرسة الرسمية في مناطق االنتشار البيروتـي   
جنوب العاصمة التي تعاني من نقص في تأمين التعليم الرسمـي           

 ...لغياب المدارس الرسمية الكافية
9322/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تتراجع عن نقل مدرسة لبايا بعد اعتراضات اهلية" التربية"
أصدر وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب مذكـرة اداريـة            
قضت بمتابعة العام الدراسي الحالي في متوسطة لبايا الرسمـيـة،           
وذلك نزوال عند رغبة االهالي ومجلس االهل الذي قاد بالتنسيق مع           
فعاليات البلدة سلسلة اعتصامات وتظاهرات احتجاجاً على قـرار          
سابق لوزير التربية نص على انتقال الطالب من المبنى الحـالـي            

 ...للمتوسطة الى مبنى آخر شيد حديثا في محيط البلدة
9320/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 لن نسكت على سياسة التهميش": رابطة اللبنانية"

أهل الجامعة لم يـعـد      " شددت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خالل اجتماعها الدوري على أن               
، مستغربة ومستهـجـنـة    " بإمكانهم السكوت عن سياسة التهميش والنأي بالنفس التي تمارسها هذه السلطة تجاه الجامعة وأهلها        

 "...سياسة وزارة المال القاضية بالتضييق على موازنة صندوق التعاضد"
9326/node/ar/org.lkdg.www://http 



4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2ا ذ ا ر     0 1 3 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

إلعادة درس الملف وفق المـعـايـيـر         :  المستثنون من التفرغ  
 األكاديمية 

طالب األساتذة المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية بإعـادة          
تصحيح ملف التفرغ لكي يضم جميع المتعاقدين المسـتـوفـيـن          
الشروط، الموظفين وغير الموظفين، مؤكدين أن الملف الموجـود         

 ...في مجلس الوزراء تفوح منه رائحة الفساد والمحاصصة
9325/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 ويوضح الهدر مزمن ... 
أوضح النائب السابق اسماعيل سكرية أن ما ذكره خالل محاضرته          

فـي  »  مركز الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب    « عن الفساد في    
بعلبك حول توزيع وزارة الصحة أدوية منتهية الصالحية، لم يقصد          

إنما االمر يتعلق بسنوات سابقة وزعـت       « منه عهد الوزير الحالي     
فيها الوزارة آنذاك أدوية على مستوصفات ومستشفيات كانت منتهية         
الصالحية، وما زالت بعض الكميات منها موجودة حتى اآلن فـي           

 ...»بعض تلك المستوصفات
9340/node/ar/org.lkdg.www://http  

 عالج مجاني لمدمني المخدرات في مستشفى ضهر الباشق 
تحقيقاً كشفت فيه عن تأسيس قسم خـاص        "  النهار" نشرت صحيفة   

جديد في مستشفى ضهر الباشق الحكومي لعالج مدمني المخدرات         
مجاناً بالتعاون مع وزارة الصحة التي رصدت له سلفة مالية حدد          

 ...لمدة سنة. ل.  مليون ل700لها سقفاً قيمته 
9351/node/ar/org.lkdg.www://http 

لم يطرح أحد غيرنا مشـروعـاً        :  خليل بعد لقائه هيئة التنسيق      
 للتغطية الصحية

استقبل وزير الصحة علي حسن خليل وفد هيئة التنسيق النقابـيـة            
وعرض معه المستجدات على صعيد تحرك الهيئة في الشـارع،           
واعلن خليل رداً على سؤال حول موضوع التغطية الصحية الشاملة          
أن وزارة الصحة وضعت منذ عدة شهور مشروعاً للتغطية الصحية        
الشاملة رفعته إلى مجلس الوزراء على أن يناقش في اطار اللجنـة            

 ...»الوزارية نقاشاً يجب أن تشرك فيه كل هيئات المجتمع المدني
9342/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ملتقى الجمعيات األهلية في طرابلس يستنكر االعتداء على العاملين في القطاع الصحي
االعتداء المسلح الذي تعرض له المسؤول في قسم الدخول في المستشفى اإلسالمي وأحـد             "  ملتقى الجمعيات األهلية في طرابلس    " استنكر

، مناشداً وزارة   " 2013-2-17أعضاء الملتقى خالد المصري على يد مسلحين قاموا بضربه ومحاولة قتله عصر يوم األحد الموافق في                 
 ...الصحة العامة واألجهزة األمنية اتخاذ كل اإلجراءات لمنع تكرار هذه اإلعتداءات على العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات

 9348/node/ar/org.lkdg.www://http 

 رابطة المتفرغين تنفّذ اضرابات متنقلة واعتصامات في المناطق
بعدما كانت رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية قد نفّـذت فـي             
المرحلة السابقة عدداً من االضرابات، ثم اتفقت مع لجنة المتعاقديـن           
في الجامعة على تعليق االضراب المفتوح افساحاً في المجال أمـام           
اقرار التفرغ، إال أنها عادت اآلن لتعلن عن خطة اضرابات متنقلـة            

 ...واعتصامات في المناطق
9319/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليار دوالر هدر في الفاتورة الصحية: سكرية
، طالب النائب السابق اسماعـيـل       " يوم المريض العالمي  " لمناسبة  

سكرية، المعنيين بصحة المريض بالعودة الى شيء من الضميـر          
ان " واالخالقيات والرحمة في ما يختص بالكلفة الصحية، معتبراً          

ـ   ملياري دوالر العام 2,4الفاتورة الصحية في لبنان التي قاربت ال
 "...الماضي، ال يقل االهدار فيها عن مليار دوالر

9357/node/ar/org.lkdg.www://http  
 



 الصحة للجميع استشفاء

 الحكومات لم تتبنّ سياسة استشفائية واضحة: ليلى الصلح
اقامت جمعية الطفل المصاب بأمراض الكلى في مستشفى أوتيـل          
ديو احتفاالً تكريمياً لمؤسسة الوليد بن طالل االنسانية رعاه وزير          
الصحة علي حسن خليل، ووجهت خالله الوزيرة السابقة ليـلـى           
الصلح حمادة انتقاداً حاداً الى جميع الحكومات التي تعاقبت علـى           

 ...الحكم لعدم تبنيها سياسة استشفائية واضحة
9345/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 »الصحة«تستجيب لتعميم » المالية«و...

وقف « بعد ساعات من إعالن وزير الصحة العامة علي حسن خليل           
استقبال المرضى على حساب وزارة الصحة لعدم صدور مرسـوم          
تخصيص اعتمادات االستشفاء للمستشفيات الخاصة والحكومية حتى       

، أطّل وزير المال محمد الصفدي في حديث تلفزيـونـي           » تاريخه
 ...»المالية ستدفع لوزارة الصحة مستحقات المستشفيات«ليعلن أن 
9353/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومجدالني يدعو المستشفيات الستقبال المرضى...
في سياق متابعة مأساة وفاة الطفل مؤمن المحمد وطفلة حلبا العـام            
الماضي وغيرهما ممن يموتون على ابواب المستشفيات، الـتـي           
تتجاهل القانون الذي يلزمها العناية بمريض الطـوارئ بصـرف           
النظر عن أحواله المالية، دعا رئيس لجنة الصحة العامة النـائـب            
عاطف مجدالني الى الزام كل المستشفيات تأسيس قسم للطـوارئ،          
يتمتع بالمواصفات المتعارف عليها في المعايير االستشـفـائـيـة           

 ...الراقية
9344/node/ar/org.lkdg.www://http  

 وفـاة طفـل في الشمال بعد رفض المستشفيات استقباله
سنة وعشـرة    ( شيعت بلدة برج العرب الطفل مؤمن خالد المحمد         

وسط حالة من الحزن والغضب بسبب الظروف القاهرة التي         )  أشهر
توفي فيها، بعدما أصيب بمرض السحايا ولم تفلح كل المحـاوالت           
التي قام بها والداه إلدخاله الى المستشفى، بسبب رفض المستشفيات          
الخاصة في طرابلس والشمال استقباله بحجة أن وزارة الصـحـة           

 ...قررت التوقف عن تقديم االستشفاء للمواطنين على نفقتها
http://www.lkdg.org/ar/node/9352  
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 !   »مرسوم المستشفيات«حتى إقرار ... إضراب عن المرض
لم يكن ينقص نصف اللبنانيين الذين يفتقرون إلى تغطية صحيـة،           
والذين يظّنون أن استشفاءهم على عاتق وزارة الصحة مستقر، إالّ          

اسـتـقـبـال     « التعميم الذي نشره وزير الصحة والقاضي بوقف        
المرضى على حساب وزارة الصحة، بسبب عدم صدور مرسـوم   
تخصيص اعتمادات االستشفاء للمستشـفـيـات الـخـاصـة            

 ...»والحكومية
9347/node/ar/org.lkdg.www://http  

 مستشفيات خاصة ال تحترم اتفاقها مع الوزارة
أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل تعميماً طلب فيه من 

المستشفيات التقيد ببنود العقد الموقّع مع الوزارة وعدم إلزام 
المريض بدفع أي مبلغ من المال قبل الموافقة على دخوله 

المستشفى على حساب الوزارة، وذلك بعدما تبلّغ عن حاالت 
 ...مماثلة
9356/node/ar/org.lkdg.www://http  

 لمؤمن وضحايا المستشفيات» مأتم مدني«و...
، » على أبواب المستشفيـات ..  مات، ماتت، يموت، تموت، نموت « 

» حملة حقّي علـي   « واحدة من الشعارات التي رددها نشطاء من        

ووفد من أهالي بلدة برج العرب العكارية، احتجاجاً على وفـاة            
الطفل مؤمن خالد المحمد على أبواب مستشفيات في الشمال، والتي    

انطلق من وزارة الصحة إلى قصـر        »  مأتم مدني « رفعت خالل   
 ...العدل
9337/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ترد وتطالب باطالق البطاقة الصحية» دار الشفاء«و...

جددت إدارة مستشفى دار الشفاء في طرابلس تأكيدها أن حال          
، » لم تكن طارئة إطالقاً عند معاينـتـه       « الطفل مؤمن المحمد    

العمل على إطالق البطاقة الصحيـة  « داعيةً وزير الصحة إلى   
للمرضى اللبنانيين غير المضمونين، لتفادي تكرار مثل تلـك         
الحوادث المؤسفة، واإلسراع في استحداث غرف عناية خاصة        

 ...»إلنعاش األطفال، وخصوصاً في المستشفيات الحكومية
9349/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      وزارة الشؤون

أمينة عام جديدة للمجلس األعلى للطفولة وأبو فاعور استهـجـن            
 حوادث خطف األطفال

اعلن وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور تعيين الدكتورة ريتا          
كرم امينة عاماً للمجلس االعلى للطفولة، وذلك خالل اجـتـمـاع            
للمجلس تطرق فيه أبو فاعور الى قضية خطف الطفل مـحـمـد             

ان ظاهرة خطف االطفال هي ظاهرة جديـدة  «عواضة، مشيراً الى  
بعد ظاهرة خطف رجال االعمال والرعايا األجانب بهدف االبتزاز         

 ...»المالي او ابتزاز الدول
9336/node/ar/org.lkdg.www://http   

إنجازاتنا تحققت بدعـم    :  التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق    
 من وزير الشؤون االجتماعية

أوضح مكتب التنسيق للتكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق أن          
أهداف التكتل تتحقق عند تكامل عمل الهيئة الوطنيـة لشـؤون            
المعوقين التي يرأسها وزير الشؤون االجتماعية، مع بـقـيـة            
الوزارات المعنية بقضية االعاقة، مشيراً الى أن ذلك ال يمكن ان    

 ...يتحقق لوال تصميم الوزير وسعيه الى تأمين الحقوق ألصحابها
http://www.lkdg.org/ar/node/9354  

 "اللبنانية"و" الشؤون االجتماعية"مذكرة تعاون تخطيطي بين 
اعتبر وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور، خالل توقـيـع           
مذكرة تفاهم تقضي بمشاركة الجامعة اللبنانية في رسم السياسـات          
االجتماعية العامة في المجالس والهيئات واللجان التي تـرأسـهـا           
وتشرف عليها وزارته، أن جامعة الدولة ال تحظى بالرعاية الكافية          

 ...للدولة وأحياناً تحارب من قبلها في قضايا باتت معروفة للجميع
9307/node/ar/org.lkdg.www://http 

ال عمـالً   :  جريصاتي»  عمل األطفال والعمل في التشريع    « ورشة  
 الئقاً من دون حماية

رعى وزير العمل سليم جريصاتي ورشة عمل وطنية عقدت تحت          
، » عمل االطفال والعمل الجبري في التشريع الوطـنـي        « عنوان  

نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل، وصـرح          
 ...خاللها أن ال وجود لعمل الئق من دون حماية اجتماعية

9335/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع استشفاء

 وبرعاية البطريرك الراعي" اللبنانية"مستشفى جامعي بالتعاون مع " الجعيتاوي"
كلية العلوم الطبية، وذلك في احتـفـال          -الجعيتاوي، مستشفى جامعي، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية      -تم اإلعالن عن المستشفى اللبناني    

 ...نظمته ادارة المستشفى برعاية البطريرك الماروني بشاره الراعي، بمناسبة اليوم العالمي للمريض
 9358/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لالطفال في الشويفات"  دار األمل"حجر األساس لمركز 
رعى وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور احتفال وضـع           

، " إيواء جمعية دار األمل في مدينة الشويفات"حجر األساس لمركز  
المدرسـة،  :  الطفولة مهددة وبخطر في كل مكان     " ورأى خالله أن    

 "...العائلة، المؤسسات، الشارع واالنترنت
9341/node/ar/org.lkdg.www://http  

 2013و"  2000/  220المراجعة النقدية في التشريع لقانـون        " 
 سنة لدمج المعوقين

المراجعة " رعى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي احتفال إطالق         
التي أعدتـهـا    "  2000/  220النقدية في التشريع والتطبيق لقانون      

، ودعا خالله رئيس اإلتحاد بـعـد   "جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين" 
 سنة لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقـة،       2013اإلعالن رسمياً عن    

الى تكليف لجنة وزارية مختصة إلعداد وإقرار خطة واستراتيجية         
وطنية، بالتنسيق مع المجتمع المدني، تعمل على تطبيق مـجـمـل         

 وعلى تأمين دمج األشخاص المعوقين فـي    2000/ 220القانون  
 ...المجتمع تمهيداً إللغاء تدابير العزل تدريجاً

9355/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي

مشروع رعاية المضمونين الذين توقفوا     « مالحظات مسؤول على    
 »عن العمل

أبدى المدير السابق لضمان المرض واألمومة جميل ملك، في مقال 
مشروع « ، عدداً من المالحظات على      " السفير" نشر له في صحيفة    

قانون الرعاية الصحية الخاص باألشخاص اللبنانيين المضمونيـن        
الصـنـدوق   « ، الذي وضعه مدير عام       » الذين توقفوا عن العمل   

محمد كركي ورفعه إلى رئـيـس        »  الوطني للضمان االجتماعي  
مجلس إدارة الصندوق لالطالع عليه وعرضه على مجلس االدارة         

 ... التخاذ القرار المناسب بشأنه
 9339/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين

 ات مـن دون تعليـم/مـن الطـالب الفلسطينيين% 70: المخيمـات
 في المئة من الطالب الفلسطينيين في المخيمات من دون     70، الى ان أكثر من      " السفير" ، بحسب   » األونروا« أشار مدرسون في مدارس     

واقع المخيمات البائس والظروف اإلقتصادية الصعبة والبيئة غير المالئمة، تؤدي مجتمعة إلى ارتفاع نسبة التسـرب                  تعليم، معتبرين أن  
 ...المدرسي داخلها

9310/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة على طريق المأسسة؟
شهدت وزارة التربية والتعليم العالي حدثين يـعـنـيـان ذوي             
االحتياجات الخاصة أولهما إطالق نموذج مدارس رسمية دامجـة         
نفذته جمعية الشبيبة للمكفوفين والثاني اإلعالن عن صدور دليـل          
الصعوبات التعلمية واالضطرابات النفسية الشائعة في المـدارس        

 ...الذي وضعه المركز التربوي للبحوث واإلنماء التابع للوزارة
9314/node/ar/org.lkdg.www://http 

نعد تقارير بمستشفيات ال تستقبل حاملي بـطـاقـة          :  أبو فاعور 
 االعاقة

دعا وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور خالل ترأسه اجتماع          
كل صاحب اعاقة يحمل    “ الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في مكتبه       

بطاقة، تعرض للتعامل بشكل ال يخدم حقه المكرس، الى ابـالغ            
، كاشفا أن الوزارة تعـد  " 1714وزارة الشؤون عبر الخط الساخن      

تقارير بمستشفيات ال تستقبل حاملي البطاقة وستقوم بكشفها فـي           
 ...”االعالم

 9360/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الى هيئة شؤون المعوقين» البيئة المؤهلة«توصيات لجنة 
اجتماع مشترك مع   »  التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق    « عقد  

ممثلي التكتل في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين فـي قـريـة             
البيـئـة   « في الحدث لإلطالع على ورقة عمل لجنة        »  الكفاءات« 

ولتدوين التوصيات التي سترفع إلـى    »  المؤهلة والتصميم الشامل  
 ...الهيئة الوطنية على شكل مشاريع قرارات

9359/node/ar/org.lkdg.www://http  

 اختبارات تشخيص للصعوبات التعلّمية: »مركز سراج«
جمعية «التابع لـ» مركز سراج للتشخيص والتوجيه التربوي«أفتتح 

في احتفال رسمي شرحت خالله مديرة المركز » المبرات الخيرية
شذا اسماعيل عمل المركز الذي يرتكز على اجراء تشخيص نفسي 
وتربوي لتحديد فئات صعوبات التعلّم والتفوق من خالل اختبارات 

 ...مقننة
http://www.lkdg.org/ar/node/9324  

 توصيات مثالية حول الالجئين السوريين: »أطباء بال حدود«
تدهوراً خطيـراً فـي      »  أطباء بال حدود  « أظهرت دراسة لمنظّمة    

واعتبرت .  الظروف المعيشية والصحية لالجئين السوريين في لبنان      
المنظمة أن العدد الكبير من النازحين يحتاج إلى تحرك سـريـع،            
مقدمةً عدة توصيات لتلبية احتياجاتهم المتزايدة يومياً ترتبط بحجـم          
وطبيعة المساعدات، حجم األموال، المساكن، والفريق البـشـري         

 ...الالزم لمتابعة أوضاعهم
9343/node/ar/org.lkdg.www://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.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  
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 "شاهد"ورشة لـ".. األونروا"كيفية التعامل مع 
بالتعاون مـع   "  شاهد" أقامت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      

اللجان األهلية وفعاليات المجتمع األهلي في منطقة صور، ورشة         
عمل في قاعة رابطة دير القاسي في مخيم الرشيدية ركّزت على           
مناقشة آليات التعامل األمثل مع األونروا والجهات الحكومية في         

 ...لبنان
9346/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين

اقتـراح تعديـل قانونـي يعيـد للفلسطينيين حـق التمـلـــك          
 العقـاري

نظّمت حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنـان          
حقوق الملـكـيـة     « :  ورشة عمل بعنوان  »  ملكيتي ال تلغي عودتي   « 

، عرضت خاللها أكثر مـن      » العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان    
خطوة تحرك تنوي الحملة القيام بها مدعمة بحجج قانونية ودراسات          
ميدانية، ومشروع قانون مع أسبابه الموجبة، وذلك بهدف تعـديـل           

 ... وإعادة حق التملك للفلسطينيين296/2001القانون الرقم 
9338/node/ar/org.lkdg.www://http  

وقد كان الفتاً توقيت اقرار احالة السلسلة قبيل استقالة رئيس الحكومة، لفسح المجال امام انتخاب حكومة جديدة، مما يـطـرح            
تساؤل جدي حول نية المسؤولين بوضعها موضع التنفيذ السريع، على الرغم من ان انجازات معركة السلسلة هي بحق خطوة                   
اولية العادة االعتبار للوظيفة العامة وكذلك لمسيرة بناء دولة المواطنة والحقوق االجتماعية، وذلك على حساب دولة الطوائف                 

 . وما يرافقها من هدر وفساد وال مساواة
/انطالقاً من ذلك، يتوجب على كل مواطن ومواطنة التمعن في اذا ما كانت الطبقة السياسية الحالية بمكوناتها المختلفة قادرة و

او مؤهلة للسير بلبنان نحو دولة المواطنة والحقوق المنشودة؟ ومن هنا، تبرز اهمية االنتخابات النيابية المقبلة وضرورة                        
تحويلها الى ساحة لمساءلة المسؤولين بخياراتهم السياسية واعادة االعتبار للخيارات االمثل التي ترتكز على مبادىء المواطنة                       

 . والحقوق المدنية واالجتماعية

  تتمة االفتتاحية   


