
 

 
 
 

 

مجلس الوزراء يحيل أخيراً السلسلة إلـى     -
 مجلس النواب

تعلّق إضرابها وتُبقـــي     »  التنسيق« و... -
 تحركهـا مفتوحـاً

هـيـئـة    « يؤكد وحدة    »  الزحف الكبير « -
 على الرغم من محاوالت االضعاف» التنسيق

 آالف طالب الثانوي قالوا نعم ألساتذتهم-
 مدرسة ضمن 200 من 156ترميم -

 »دراستي«مشروع 
أين أصبحت انجازات الخطة التربوية -

 اإلنقاذية؟
ال »  اللبنانيـة« أوضـاع  :  السيـد حسـين -

 تستقيـم إال بتشكيـل مجلسهـا
 

 

 
أكثر من نصف الشعب اللبناني ال يشمله أي -

 تغطية صحية
كنفقات » الصحة« مليار ليرة لـوزارة 420

 استشفاء
المنية اخيراً على الخريطة الصحية -

 الحكومية
": الدواء في لبنان مشكلة تبحث عن حل"-

 من األدوية المزورة استُهلكت % 75
دراسة للجامعة األميركية عـن ضـعـف         -

 مستوى سالمة المرضى في المستشفيات
كي ال يموت األطفال في المستشفيات      :  عكار-

 الحكومية؟

قرارات تنظيمية جديدة للهيئة الوطنية -
 لشؤون المعوقين

تذكير بالتعرفات جديدة للمعاينات الطبية -
 الخارجية

» مجلس إدارة الضمان«الطائفية تدقّ أبواب -

 ودزينة مديرين بالوكالة
: وكركي في لقاء مع صناديق التعاضد...-

 مشروع تغطية جديد للمضمونين بعد التقاعد
أمام .. فلسطينيو سوريا المنسيون-
 »األونروا«
منع الفلسطيني من العمل في لبنان يغير -

 توجهه الجامعي

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 يكرس الكنتونات الطائفية ويطيح بالمواطنة والمساواة" األرثوذوكسي "القانون 

 راصد الحقوق االجتماعية

2نـيـسـا ن    ا لـعـد د   ا لـثـا مـن   و ا لـعـش ر و ن  0 1 3 

تعيش البالد على مفترق طرق بسبب تداعيات االزمة السورية واحتدام الخالف بين االطراف السياسية اللبنانية               
واذا كان الخالف حول    .  وذلك بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واقتراب استحقاق االنتخابات النيابية           

تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سالم يعكس عمق االنقسام السياسي الحالي، فان التجاذبات        
والمناورات التي تحيط بتحديد طبيعة القانون االنتخابي تترك اثاراً سلبية بعيدة االجل، بصرف النظر عن موقع            
االطراف السياسية من السلطة، على مستقبل الدولة اللبنانية ومآل النطام الطائفي، وانعكاس كل ذلك على                  

 . حقوق المواطن ومبدأ المساواة
 

 : وللتذكير، فقد تم في االشهر االخيرة طرح عدد من المشاريع االنتخابية للمناقشة في البازار السياسي، منها
 الذي يحافظ على صيغة اإلنتماء الطائفي واالستنسابية في تقطيع الدوائر االنتخابية ويعتمد              1960قانون   •

 .مبدأ الفوز باالكثرية
قانون اإلنتخابات على أساس النظام النسبي الذي يعطي لكل مجموعة سياسية عدد من المقاعد في المجلس          •

 . النيابي بما يوازي حجمها التمثيلي، وهو أكثر اإلقتراحات رفضاً من قبل الطبقة السياسية الحاكمة
يقوم على الجمع بين النظامين األكثري والنسبي، أو التوفيق بينهما بحيث يعتمد كل             القانون المختلط الذي     •

  .منهما في عدد من الدوائر، ما يؤدي إلى زيادة تمثيل األحزاب الكبيرة على حساب األحزاب الصغيرة
يتم انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين         "قانون اللقاء األرثوذوكسي الذي ينص على أنه         •

 ".التابعين لها على أساس النظام النسبي ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة
 

لكل مشروع قانون حيثياته وحججه بالنسبة لالطراف المؤيدة او المعارضة له، علماً ان كل تلك المشاريع يتسم              

 . السياسية الضيقة، ويغيب عنها هموم المواطنين" المصلحجية"بالنظرة 

ات، حيث  /لكن وعلى الرغم من سلبيات القانونين المقترحة اذا ما تم تناولها من زاوية المساواة بين المواطنين               

 يبقىاألرثوذوكسي  انها تؤدي الى حشر المواطن في الزوايا والزواريب السياسية المذهبية الضيقة، فان القانون      

ة، بحجة  /بال شك االكثر سوءاً على االطالق اذ يفضي الى شرذمة الوطن وتعميق الطائفية وتبعية المواطن                

 . انصاف الطوائف

ففي قراءة سريعة لقانون اللقاء األرثوذكسي، يرى المراقبون أوالً أنه يتعارض مع الدستور اللبناني، ال سيما                 

عضو مجلس النواب يمثل األمة جمعاء وال يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط              " التي تنص على أن  27المادة  

لذا فإن انتخاب النائب من قبل طائفته فقط، يفقد تمثيله لألمة ويخالف بوضوح المادة                ".  من قبل منتخبيـه  

وتحويل لبنان الى كنتونات طائفية     "  قوننة الطائفية والمذهبية  "الدستورية المذكورة، إضافةً الى أنه يساهم في         

 ) 9.تتمة ص(!! شرعية 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي



 التعليم للجميع      تحركات سلسلة الرتب والرواتب 

أسطول المعلّمين  :  غريب في تكريم بلدية الجية للهيئات التعليمية      
 واإلداريين يحمي وحدة لبنان

اعتبر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، خالل مأدبة          
عشاء تكريمية أقامتها بلدية الجية للهيئات التعليمية في الـبـلـدة            

أسطـول  " هي بحق   "  هيئة التنسيق النقابية  " لمناسبة عيد المعلم، أن     
المعلمين واإلداريين الذي يحمي وحدة لبنان وأن القرار التربـوي          

 "...في لبنان بات بيدها
9494/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 مجلس الوزراء يحيل أخيراً السلسلة إلى مجلس النواب
بعد طول انتظار وأسابيع من اإلضرابات والتحركات النقابـيـة،          
احال مجلس الوزراء أخيراً سلسلة الرتب والرواتب على مجلـس          

 في المئة، متبنياً إجراءات     5النواب، لكن بعد تخفيض قيمتها بنسبة       
ضريبية ال تلبي الحد األدنى من اإلصالح المطلوب لـلـنـظـام             

 ...الضريبي
9476/node/ar/org.lkdg.www://http 

على الرغـم مـن     »  هيئة التنسيق«يؤكد وحدة » الزحف الكبير« 
 محاوالت االضعاف

تجاوب الموظفون واألساتذة والمعلمون في القطاعين الـرسـمـي          
يوم الـزحـف     « في  »  هيئة التنسيق النقابية  « والخاص، مع دعوة    

إلى مفرق القصر الجمهوري، على الرغم من بـعـض           »  الكبير
المحاوالت السياسية المسائية الجهاض االعتصام من خالل عـقـد          
الجمعيات العامة والتفاوض مع الحكومة من دون إبالغ هـيـئـة            

 ...التنسيق
9475/node/ar/org.lkdg.www://http 

ورابطة األساسي ايضاً تعلّق االضراب وتؤلف لجنة متابـعـة          ... 
 السلسلة

عقدت الهيئة االدارية لرابطة التعليم االساسي الرسمي اجتمـاعـا          
أعلنت خالله تعليق االضراب المفتوح بعد احالة مشروع سلسلـة          
الرتب والرواتب الى مجلس النواب، مقررة تأليف لجنة لمتابـعـة     
الثغرات التي تضمنها مشروع السلسلة، ومهنأةً  بالمناسبة جميـع          

 ...المعلمين على انجازهم
9472/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعلّق إضرابها وتُبقـي تحركهـا مفتوحـاً» التنسيق«و...
هيئة التنسيـق   « توالت ردود الفعل المرحبة باالنتصار الذي حققته        

بإحالة الحكومة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى        »  النقابية
مجلس النواب، في حين عقدت الجمعيات العامة في مختلف المناطق     
اللبنانية، لروابط األساتذة والمعلمين والموظفين، تخللتها الموافـقـة         

 ...على دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى تعليق اإلضراب المفتوح
9473/node/ar/org.lkdg.www://http 

 آالف طالب الثانوي قالوا نعم ألساتذتهم
شارك آالف من طالب ثانويات العاصمة أساتذتهم ومعلميهم فـي         

أحيلوا سلسلة الرتـب    « اعتصاماتهم المتواصلة رافعين مطلباً واحداً      
، ومؤكدين عـلـى    » والرواتب إلى مجلس النواب، وإال ارحلوا عنا      

هيئة التنسيـق   « المشاركة في جميع التحركات المقبلة التي حددتها        
 ...»النقابية
9487/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !»هيئة التنسيق«في عيد المعلم القوى السياسية إلى جانب 
إلى مهرجان خطابي سياسي بامتـيـاز،       »  يوم عيد المعلم  « تحول  

شنّت خالله الحمالت االنتخابية، وأدلى كل طرف سياسي بدلـوه،          
ـ   في طرحها ومواقفـهـا،     »  هيئة التنسيق النقابية  « مكيالً المحبة ل

، علماً ان تلك القوى     » قصر االونيسكو « وتحركها، من خلف منبر     
كانت غائبة عن ساحات األساتذة والموظفين والمـتـعـاقـديـن            

 ...والمتقاعدين، طوال فترة اإلضراب المفتوح
9500/node/ar/org.lkdg.www://http 

يشدد على تصحيح األجور ويتهم الحكومة : اإلتحاد العمالي
 بالصفقات الخاصة

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام اجتماعها 
الدوري برئاسة رئيس االتحاد غسان غصن وحضور األعضاء، 

ناقشت خالله آخر التطورات على الصعيدين االقتصادي والمعيشي، 
وطالبت الحكومة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى 

 ...مجلس النواب وإقرارها بدالً من ادارة الصفقات الخاصة
9437/node/ar/org.lkdg.www://http 



 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
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 »طبخة بحص«تصحيح األجور والمنح المدرسية ...
ال زالت المطالب المطروحة من قبل االتحاد العمالي العام هـي            

لكن االتحاد اكتـشـف     .  نفسها في معظم المناسبات واالجتماعات    
متأخراً ان السلطة تماطل، تسوف، تعد ومن ثم تتراجـع عـن             

 ...وعودها كما حصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب
9477/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تحركات نقابية

 رابطة المهني تتهم وزير التربية بمعاقبة المضربين 
 اتهمت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، بمعاقبة األساتذة والموظفين المضربين في التعليـم                  

 ...المهني وذلك من خالل اعادة النظر بعقود تدريسهم
9497/node/ar/org.lkdg.www://http 

متعاقدو في التعليم األساسي والثانوي اعتصموا وطالبوا بمساواتهم 
 بالميليشيات السابقة

في موازاة اعتصامات هيئة التنسيق النقابية، اعتصم االساتذة 
المتعاقدون في التعليمين االساسي والثانوي امام وزارة التربية، 

مطالبين وزير التربية حسان دياب بـتحريك الكتاب المرفوع الى 
مجلس الوزراء بشأن تعديل أجر الساعة وتثبيت المتعاقدين اسوةً 

 "...بالميليشيات التي استوعبوها في االدارات العامة
9501/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »دراستي« مدرسة ضمن مشروع 200 من 156ترميم 
تسلّم وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب من الوحدة 

الهندسية في الوزارة، تقريراً عن تسلّم األشغال في المدارس 
الرسمية الجاري ترميمها وتأهيلها بمنحة من مشروع 

الذي تموله الوكالة األميركية للتنمية الدولية، حيث » دراستي«
 65 و2012 مدرسة في أيلول 45تبين االنتهاء من تأهيل 
 مدرسة في كانون الثاني 44 و2012مدرسة في كانون األول 

2013... 
9479/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الف ليـرة  200 منحة للطالب بقيمة    2000: التعليم المهني والتقني  
 للواحد سنوياً

رأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف األعمال حسان    
دياب اجتماعاً عقد في إطار الخطة التربوية االنقاذية للنهوض بالتربية          

، المتعلق بتنظيم   9689والتعليم في لبنان وذلك لمناقشة المرسوم رقم        
اعطاء منح دراسية للطالب المنتسبين لمعاهد ومدارس التعليم المهني         

 200.000 منحة شهرية بقيمـة       2000والتقني، وتقرر خالله دفع     
 ...ل للطالب الواحد في الشهر.ل

9470/node/ar/org.lkdg.www://http 

المؤسسات التربوية الخاصة ترفض السلسلة وتطالب بفصل 
 التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص

دعا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مجدداً، الى 
موقفه "فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً 

الرافض لمشروع سلسلة الرتب والرواتب االعتباطي، والذي 
يجري التداول فيه بطريقة استنسابية، ومع طرف واحد، وتحت 

 "...ضغط االستحقاق االنتخابي والصراعات السياسية
9491/node/ar/org.lkdg.www://http 

لعدم دفع األقساط في : في المدارس الخاصة » لجان األهل«
 المدارس المقفلة قسراً

عقدت لجان االهل في المدارس الخاصة في لبنان اجتماعاً في مدرسة 
الفرير الجميزة تناولت خالله تطورات االزمة التربوية واالضراب 
المفتوح، وقررت التوقف عن دفع االقساط المدرسية في المدارس 
التي يمتنع معلّموها مـن اعطاء حصص التعليم فيها، لحين فك 

 ...االضراب نهائياً
9498/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص 



 أين أصبحت انجازات الخطة التربوية اإلنقاذية؟
سيصار خالل «أعلن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب أنه 

األسابيع المقبلة إلى إطالع الرأي العام عبر وسائل اإلعالم والموقع 
اإللكتروني للوزارة على كل ما تحقق من تقدم في إطار تعزيز 
التربية والتعليم العالي في لبنان وتطويرهما، إن كان من جهة 

 ...»قوانين تنظيم التعليم العالي الخاص
9496/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 نقابة األطباء تطالب ايضاً بوقف الترخيص العشوائي للكليات
. يشغل الترخيص العشوائي لكليات جديدة او حتى جامعات في بيروت والمناطق ليس االكاديميين فحسب، بل أصحاب المهن الحرة ايضاً
فبعدما دق وزير العدل شكيب قرطباوي ناقوس الخطر منطلقا من تجربة خاصة في نقابة المحامين، ها هو نقيب االطباء الدكتور شرف   

 ...كليات الطب، عارضا القتراحي قانون في هذا المجال لضبط الوضع " تكاثر"أبو شرف يحذر من 
9458/node/ar/org.lkdg.www://http 

ال تستـقـيـــم إال       »  اللبنانيـة« أوضـاع  :  السيـد حسـين 
 بتشكيـل مجلسهـا

عدنان السيد حسين امتعاضـه     »  الجامعة اللبنانية « ال يخفي رئيس    
من الحالة التي وصلت إليها األوضاع في الجامعة، لجهة عـدم            
تعيين العمداء، وتشكيل مجلس الجامعة، معتبراً أن األمـور ال           
تستقيم من دون ذلك، ومشدداً على أن تفريغ أساتذة جـدد بـات        

 node/ar/org.lkdg.www://http/9495 ...حاجة ملحة

 2013 فرعاً جامعياً جديداً لتسوية أوضاعها قبل تموز 35
أصدر مجلس التعليم العالي توصية نصت على عدم استـحـداث           
فروع جديدة ألية جامعة من دون ترخيص مسبق، علماً أن مجلس           

، للتدقيق في 35 قراراً رقمه 2010الوزراء كان قد اتخذ في العام  
اوضاع الفروع الجغرافية، ومطالباً المديرية العامة للتعليم العالـي         

 فرعاً  35بالئحة الفروع الجغرافية غير المرخصة والتي تتضمن        
 ...جغرافياً موزعة على كافة األراضي اللبنانية

9490/node/ar/org.lkdg.www://http 

الستمرار الضغط حتى تشكيل مجلس : ورابطة اساتذة اللبنانية...
 الجامعة واقرار عقود التفرغ

أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية 
استمرارها في الضغط لتشكيل مجلس الجامعة وإقرار عقود التفرغ، 

معلنةً انها ستعرض على مجلس المندوبين في جلسته المقبلة 
 ...تصورها لخطة التحرك وبهدف الحصول على تفويض منه بذلك

9492/node/ar/org.lkdg.www://http 

اليـوم  " متعاقدو اللبنانية اعتصموا وطلبوا لقاء رئيس الجمهورية      
 "قبل الغد

اعتصم األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على طريق القصر   
لننقَل لـه  " الجمهوري في بعبدا، مطالبين مقابلةَ رئيسِ الجمهورية        

صرخةَ مئات االساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية المطالبيـن          
باقرار ملف التفرغ، وألننا نؤمن بقدرته على إزالة العراقيل، وفتحِ          

 "...الطريق أمام اقرارِ ملف التفرغِ في مجلسِ الوزراء
9499/node/ar/org.lkdg.www://http 

دياب يطالب : »اللبنانية«فضيحة إدخال موظف إلى مالك الجامعة 
 بإبطال مرسوم تعيينه

أن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، تقدم » السفير«علمت 
من مجلس الوزراء بكتاب طلب فيه إلغاء المرسوم الذي يحمل 

، والذي ينص على 15/1/2013، والصادر بتاريخ 9748الرقم 
إنهاء خدمة رئيس مصلحة الوصاية الكهربائية الدكتور جان عزيز 

بولس، في مالك وزارة الطاقة والمياه بناء لطلبه، وذلك لبلوغ 
الجامعة « سنة كاملة، وعلى تعيينه في مالك 20خدماته أكثر من 

 ...التعليمي» اللبنانية
9505/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 أكثر من نصف الشعب اللبناني ال يشمله أي تغطية صحية
أطلق وزير الصحة العامة علي حسن خليل العمل باإلتفاقيات التي 
اعتمدتها الوزارة لعالج االورام الخبيثة، بالتعاون مع مشروع نقل 

الذي ينفذه برنامج االمم ) TOKTEN(الخبرات عبر المغتربين 
المتحدة االنمائي ومجلس االنماء واالعمار بتمويل من المغترب 

اكثر من نصف "وأشار خليل بالمناسبة الى ان . منذر حوراني
الشعب اللبناني ال تشمله أي تغطية صحية وأن وزارته مسؤولة عن 

 "...تأمين التغطية الصحية له
 9434/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

ترد على سكرية حول فضيحة الدواء وخليل » الصحة«وزارة 
 يقدم إخباراً 

اصدرت وزارة الصحة العامة بيانا رداً على تصريحات النائب 
السابق الدكتور اسماعيل سكرية حول وجود أدوية مزورة في 

األسواق والمستشفيات، مفيدةً أن الوزير علي حسن خليل قد قدم 
 ...إخباراً الجراء المقتضى

 9455/node/ar/org.lkdg.www://http 

يرفض تهديدات الضمان » التجمع الطبي اإلجتماعي اللبناني«
 لألطباء

أعلن التجمع الطبي االجتماعي اللبناني عن رفضه لتهديدات 
الضمان بفسخ عقود االطباء في حال لم يبادروا الى تسوية 

، وذلك خالل مؤتمر صحافي 30/3/2013اوضاعهم قبل تاريخ 
 ...حضره األطباء المتضررون والفاعليات النقابية الطبية

9428/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

تحديـث مركـز الكرنتينا لتوزيـع أدويـة األمـراض 
 المستعصيـة 

تعمل وزارة الصحة من خالل المكننة على خفـض سـاعـات 
االنتظـار وتأميـن الطلبـات بـال انقطـاع للمرضى المستفيدين 
من خدمات مركز توزيع أدوية األمراض المستعصية في الكرنتينا 

 ...والتي تشمل المواطنين الذين ال يستفيدون من أي جهة ضامنة
9461/node/ar/org.lkdg.www://http 

 كنفقات استشفاء» الصحة« مليار ليرة لـوزارة 420
مجلس الوزراء نقل اعتمادا من احتياطي «أن » السفير«علمت 

 2013الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة للعام 
على أساس قاعدة االثنتي عشرية لتغطية نفقات االستشفاء، والذي 

 مليار ليرة، اي الحد 420بلغ السقف المالي المحدد له ومقداره 
 ...»2012نفسه الذي خُصص للوزارة في العام 

9457/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المنية اخيراً على الخريطة الصحية الحكومية
وضعت منطقة المنية أخيراً على الخريطة الصحية للدولة اللبنانية، 

وذلك بعد سنوات من الحرمان واإلهمال، دفع ثمنهما أبناء تلك 
المنطقة التي تضم نحو مئة ألف نسمة، والتي كان حكم عليها 

تحمل مشقة الذهاب إلى المستشفى الحكومي في طرابلس، من اجل 
تلقي العالج، أو االنتظار أمام المستوصفات، أو دفع تكاليف 

 ...المستشفيات الخاصة
 9462/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من األدوية المزورة استُهلكت % 75": الدواء في لبنان مشكلة تبحث عن حل"
، تحدث "الدواء في لبنان مشكلة تبحث عن حل: "ندوة بعنوان" التجمع المدني لسالمة المواطن"و" رابطة اصدقاء كمال جنبالط"نظمت 

من االدوية % 75خاللها رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدالني كاشفاً عن فضيحة تزوير ملفات االدوية ومشيراً الى ان 
 ...ذات الملفات المزورة قد استُهلكت

9463/node/ar/org.lkdg.www://http 



 ترفع السقف المالي لمستشفى بعبدا» الصحة«
كشف وزير الصحة علي حسن خليل أن الوزارة سترفع السقف 

المالي لمستشفى بعبدا الحكومي، بما يسمح بتوفير األموال لتشغيل 
كالم خليل جاء خالل افتتاحه ورئيس . كل األسرة واالختصاصات

الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين قسم المعدات الطبية الحديثة 
 ...المقدمة من الجامعة إلى المستشفى

9435/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 خليل يتسلّم مستشفى المنية من الكويت
وقّع كل من وزير الصحة العامة علي حسن خليل ورئيس جمعية           
الهالل األحمر الكويتي اتفاقية تسلمت بموجبها وزارة الصـحـة          
مستشفى المنية الحكومي من الجمعية التي تولت إنشاءه بـهـبـة            

وقد وعد خلـيـل     .  كويتية وبالتنسيق مع مجلس اإلنماء واإلعمار     
سقفاً مالياً يكـفـي   « بالمناسبة، أهل المنطقة بأن تخصص الوزارة     

إلدارة كل األسرة الموجودة في هذا المستشفى والتي يـبـلـغ             
 سريراً وكذلك تأمين األموال لتـغـطـيـة كـل           40مجموعها  

 ...»االختصاصات التي تشملها
9440/node/ar/org.lkdg.www://http 

دراسة للجامعة األميركية عن ضعف مستوى سالمة المرضى في         
 المستشفيات

قام األستاذ المشارك في السياسة واإلدارة الصحية في كلية العلـوم           
الصحية في الجامعة األميركية في بيروت فادي الجردلي، بإعـداد          

 ركّزت على 2011 و2010دراسة وطنية للفترة الممتدة بين عامي 
البحث في ثقافة سالمة المرضى في لبنان، ونشرت في عدة مجالت   

 ...2012أكاديمية دولية عام 
9464/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا االستشفاء

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 يودي بحياة شاب عشريني في المتن» خطأ طبي«
تقدمت عائلة نوفل، بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق األول في 

ب، الذي يعاين في مستشفى دار .جبل لبنان بحق الطبيب ش
الصليب لألمراض العقلية والعصبية الخاص والواقع في المتن، 

وذلك بجرم التسبب بوفاة إبنها العشريني نتيجة إهماله وقلة 
 ...احترازه
9454/node/ar/org.lkdg.www://http 

 كي ال يموت األطفال في المستشفيات الحكومية؟: عكار
أعادت قضية وفاة الطفل مؤمن خالد المحمد فتح ملف تـأهـيـل             

في عكار، حـيـث     »  مستشفى عبد اهللا الراسي الحكومي    « وتجهيز  
ارتفعت األصوات المطالبة منذ اللحظة األولى لوفاته بـتـأهـيـل            
المؤسسة العامة، وذلك لكي تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنـيـن           

 ...بالشكل المطلوب
9456/node/ar/org.lkdg.www://http 

  مليارات ليرة لمستشفى الحريري واألولوية للرواتب5
مستشفى رفيق الحريري الجامعي «ينتظر أن تحّل مشكلة 

 5المالية، جزئياً، وذلك بعدما حولت وزارة المال » الحكومي
وأفاد .  مليارات ليرة للمستشفى10مليارات ليرة من أصل الـ

مصدر في وزارة الصحة ان األولوية ستمنح لدفع رواتب 
 ...الموظفين
9450/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وملياري ليـرة لترتيـب أوضـاعه الماليـة...
وقد أفادت . يعاني أزمة التأخير التي تسبب بها المتعهد بالترميم، والتي امتدت ست سنوات» مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي«ال يزال 

 مليار ليرة، 2وزير الصحة علي حسن خليل أعد مشروع قرار لمجلس الوزراء، لتأمين سلفة تشغيلية قيمتها «مصادر وزارة الصحة بأن 
 ...»وذلك لترتيب األوضاع المالية للمستشفى بعد سنوات العجز الطويلة

9453/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 تذكير بالتعرفات جديدة للمعاينات الطبية الخارجية
أصدرت ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، تعميماً 

ذكّرت فيه جميع المضمونين بالتعرفات الجديدة للمعاينات الطبية 
خارج المستشفيات المعتمدة حاليا من قبل الصندوق، والتي حددت 

، تعرفة الطبيب .ل. ل33000: تعرفة الطبيب العام: كالتالي
 ...ل. ل50000: االختصاصي

9466/node/ar/org.lkdg.www://http 

قرارات تنظيمية جديدة للهيئة الوطنية لشؤون ذوي االحتياجات 
 الخاصة

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين برئاسة وزير الشؤون 
االجتماعية وائل أبو فاعور، اجتماعها الدوري في الوزارة، قررت 

خاللها الموافقة على الصيغة المعدلة لمرسوم التعويض الحاملي 
، وعلى ضرورة دراسة 48/77بطاقة لألشخاص المعوقين رقم 

القرارات الصادرة عن وزارة المال المتعلقة بإجراءات االستشفاء 
 ...لألشخاص المعوقين في المستشفيات الخاصة

9439/node/ar/org.lkdg.www://http 

لقاء التحاد المقعدين اللبنانيين حول ذوي االحتياجات الخاصة 
 والعمل
اتحاد المقعدين اللبنانيين في اطار تنفيذ مشروع الدمج «نظم 

 25، طاولة مستديرة بمشاركة نحو »االقتصادي واالجتماعي
شخصا يمثلون عددا من الشركات في القطاع الخاص، تم خاللها 
التشديد على ضرورة اخضاع دمج المقعدين وذوي االحتياجات 

الخاصة في اماكن عملهم لمعايير وقوانين واضحة حتى ال تكون 
 ...مرتبطة بمزاج اصحاب العمل والمؤسسات

9459/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 ن /العاملون في مستشفى عاليه يحتجون على التعرض لهم
عصمت . استنكر المدير العام للمستشفى الوطني في مدينة عاليه د

الريس االعتداء الذي تعرض له المستشفى على خلفية تالسن بين 
إحدى الممرضات التي تعمل في المستشفى وأحد المرضى والذي 

إيقاف العمل «أدى إلى تحطيم محتوياته وترويع مرضاه، معلناً عن 
 ...»وعدم استقبال المرضى كلياً حتى إشعار آخر

9441/node/ar/org.lkdg.www://http 

مالحظات من رئيس ديوان سابق في الضمان حول مشروع 
 الرعاية الصحية

قراءة جديدة لجوزيف خليفة، حول مشروع قانون " النهار"نشرت 
الضمان االجتماعي، والذي يرمي من قبل الرعاية الصحية المقترح 

الى توفير الرعاية الصحية للمضمونين الذين توقفوا عن العمل 
نهائيا بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة، ان كان موقتاً أو لحين دخولهم 
العمل المأجور مجددا، على ان تؤمن الرعاية الصحية لهؤالء لمدة 

 ...اقصاها سنة
9460/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تطالب بإدارة جديدة لمستشفى حاصبيا" لجنة المتابعة"
عقدت لجنة متابعة مستشفى حاصبيا الحكومي، المنبثقة عن لـقـاء           
الفعاليات والبلديات وهيئات المجتمع المدني في القضاء، اجتماعـاً         
استعرضت خالله وضع المستشفى، الذي ال يزال في حالة شـلـل            
اداري يزداد سوءا يوما بعد يوم، طالب خالله المجتمعون بحـسـم     
موضوع ادارة المستشفى بأسرع وقت وتكليف ادارة جديدة مـن           

 ...اصحاب الكفاءة والثقة
 9430/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ودزينة مديرين بالوكالة» مجلس إدارة الضمان«الطائفية تدقّ أبواب 
، مكلفاً المدير العام باإلنابة توجيه رسائل »إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي«قرر وزير العمل سليم جريصاتي، تغيير مجلس 

ترك لالتحاد العمالي العام عملية اختيار «وأشار جريصاتي إلى أنه . إلى الهيئات األكثر تمثيالً النتخاب مندوبيها إلى مجلس اإلدارة
 ...»مندوبيه العشرة، على أن يراعي التوازن الطائفي والمذهبي

9452/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين

 الضمان االجتماعي

 مسؤول كنسي عاٍل يشيد باقتراح لحود لضمان الشيخوخة
اعتبر احد الكرادلة في الفاتيكان الذي يتابع قضايا لبنان بشكل دائم، 
ان افضل شيء هو االقتراح الذي قدمه الرئيس العماد اميل لحود 

لضمان الشيخوخة ، على الرغم من انه ليس ذو كلفة كبيرة اال انه 
سيحدث صدمة في العالم العربي و االسالمي النه يجعل لبنان في 
مصاف سويسرا والدول الكبرى التي تؤمن حماية ومأوى للعجزة 

 ...وأناس تهتم بهم
9429/node/ar/org.lkdg.www://http 

مشروع تغطية جديد : وكركي في لقاء مع صناديق التعاضد...
 للمضمونين بعد التقاعد

زار وفد من اتحاد صناديق التعاضد الصحية مدير عام الضمان 
مشروع تغطية "االجتماعي محمد كركي، الذي كشف عن اعداد 

ان التعاضد "، مشيراً الى "جديد للمضمونين بعد التقاعد لمدى الحياة
صيغة حضارية تعتمدها الشعوب للتكافل في ما بينها لمواجهة 

 "...االعباء والمخاطر
9465/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »األونروا«أمام .. فلسطينيو سوريا المنسيون
رغم قيام الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان بنصب خيم 

» األونروا«في بئر حسن، اال ان » األونروا«واإلعتصام أمام مقر 

لم تتجاوب مع مطالبهم وأهمها تأمين السكن، الطعام والطبابة 
بانتظار مساعدات الدول المانحة، التي ستقدم دفعة جديدة من 

 ...المساعدات مطلع الشهر المقبل
9432/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

  آالف مضمون8 موظفين لـ 6: مركز الضمان في عكار
في عكار ينتظرون » الصندوق الوطني للضمان االجتماعي«تحقيقاً أشارت فيه الى ان المراجعين المنتسبين إلى مركز " السفير"نشرت 

تعيين موظفين جدد في المركز، الذي يضم ستة موظفين فقط، تناط اليهم كافة األعمال الخاصة بتخليص معامالت ما يزيد عن ثمانية 
 node/ar/org.lkdg.www://http/9431...آالف مضمون

 راوح مكانك: »شاهد«التقرير السنوي لـ
» المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان ــ شاهد«أعلن مدير 

محمود حنفي، عدم احراز أي تقدم حقيقي وجوهري في قضية 
حقوق اإلنسان الفلسطيني، وفق ما جاء في التقرير السنوي للهيئة، 

مشيراً الى تدفق عشرات آالف الالجئين الفلسطينيين من سوريا 
 ...إلى لبنان

 9436/node/ar/org.lkdg.www://http 

  الف مستفيد من صناديق التعاضد الصحية25
عقد اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان، جمعية عمومية 
عادية، في بيت التعاضد في الحازمية برئاسة غسان ضو، الذي 

عرض تقريراً مفصالً عن مختلف نشاطات االتحاد ال سيما الملف 
االحصائي الذي يظهر حجم الحركة التعاضدية في لبنان التي 

 الف مستفيد  من التقديمات  التي 25اصبحت تضم اكثر من 
 ...وصل حجمها الى حوالي مئة مليار ليرة لبنانية

 9427/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من يقبض فوائد تعويض نهاية الخدمة، العامل أم صاحب العمل؟
لم يعد هناك أي شك في أن حقوق العمال تتآكل في لبنان، فالعمال 

ال يحصلون على الفوائد المتراكمة على حسابات تعويض نهاية 
من الحاالت، % 85خدمتهم، والتي تذهب الى أصحاب العمل في 

وفقاً لما أكده المطلعون على حسابات صندوق الضمان 
 ...االجتماعي
9433/node/ar/org.lkdg.www://http 

 منع الفلسطيني من العمل في لبنان يغير توجهه الجامعي
إلى أن استمرار منع الفلسطينيين من مزاولة األعمال الحرة أدى إلى عزوف » شاهد«أشارت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

الطالب عن تلك االختصاصات وخصوصاً الطب والمحاماة، األمر الذي يفضي مستقبالً إلى نقص في الكفاءات التي يمكنها سد حاجات  
 ...الالجئين في المخيمات وخصوصاً لجهة الطبابة

 9502/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 بال حقوق.. »األونروا«المعلم الفلسطيني خارج 
االتحاد العام للمعلمين الفلسطينييـن     « أفاد األستاذ عثمان امين سر      

، 1982، ان اإلتحاد ال يزال معطالً منذ اجتياح العام           » في لبنان 
، تـابـعـة لـ       » لجنة تحضيرية للمعلمين  « وقد استحدثت مكانه    

» األونروا« ، وترعى شؤون معلمي     » منظمة التحرير الفلسطينية  « 

المعلمين إن حالـفـهـم    :  وأضاف المسؤول النقابي قائالً أن    .  فقط
الحظ، وعملوا في المدارس الخاصة، ال أحد يرعى مصالحهم، إذ          
ال ضمان اجتماعيا وصحيا، وال تعويضات لنهاية الـخـدمـة،            

  ..واألجور متدنية
9504/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين
 للمطالبة بجامعة للفلسطينيين” اشد”اعتصام جديد لـ
لعدد المنح الجامعية التي تقدمها سنوياً » األونروا«رفضاً لتقليص 

اتحاد «للطلبة الفلسطينيين في لبنان، واستكماالً للحملة التي ينفذها 
من أجل بناء جامعة » الشباب الديمقراطي الفلسطيني ـ أشد

فلسطينية مجانية في لبنان، أقام االتحاد اعتصاماً طالبياً أمام المقر 
من «في بيروت ـ بئر حسن، تحت عنوان » االونروا«الرئيسي لـ
 ...»حقنا أن نتعلم

 9503/node/ar/org.lkdg.www://http 

كما أن ذلك القانون في حال اعتماده، سيقوض بشكل كبير اي امل باحقاق دولة المواطنة والحقوق اإلجتماعية في لبنان بتغليبه هدف                       

 . تأمين المساواة بين الطوائف وازالة الغبن عنها على حساب حقوق االفرد واحقاق المساواة في القوانين بينهم

وكنتيجة منطقية لذلك، سيستضدم اي تحرك شعبي للمطالبة باعتماد نظام تغطية صحية لجميع المواطنين مثال، بحائط الفرز الطائفي                    

كما انه من شأن تعزيز الهاجس الطائفي       .  االجتماعي الذي يعززه تنامي سلطة المؤسسات الطوائفية على حساب مؤسسات الدولة المدنية           

 . ان يطيح باي فرصة لتعديل قانون الجنسية ومساواة النساء بالرجال بحجة اختالل التوازن الديمغرافي الطائفي                          

ات في المساواة والحقوق اإلجتماعية، نرى في       /إننا وإذ نشدد على اإلستمرار في المطالبة بدولة المواطنة وبتكريس حقوق المواطنين            

 .   اعتماد هذا القانون خطوة خطيرة الى الوراء لصالح الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة بكل اشكالها وعلى حساب دولة المواطنة والحقوق

  تتمة االفتتاحية   

 » المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية«تكريم المدير العام لـ
المؤسسة الوطنية للرعـايـة   « ، كرم خاللها المدير العام لـ» دار الندوة« احتفالية لمناسبة يوم األرض في      »  المنتدى القومي العربي  « نظّم  

 ...قاسم عينا وذلك تقديراً لدور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني) بيت أطفال الصمود(» االجتماعية
9426/node/ar/org.lkdg.www://http 

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  


