
 

 

 

 
االطار "تقرير لرصد تقدم العمل  في مكون -

 "الوطني للمؤهالت التعليمية
ال مراجعة للمناهج الدراسية وال : فريحه-

 تخطيط أو تقويم
تسليم الدفعة االولى من اللوحات االلكترونية -

 لتالمذة المدارس 
توعية وتدريب ضمن مشروع سالمة األوالد   -

 على اإلنترنت 
 بدء العمل بنظام البكالوريا العربية الدولية -
 ة/ مدرس1200تدريب : »انطوان«

 "انحطاط الجامعات الوطنية"جدال حول -

 
 
 

تمويل النظام الصحي غير عادل : »الصحة«
 !وعبء على المؤسسات

 وتحقيق وفر مالي في وزارة الصحة...
 الصحة الكترونياً ": حقك بإيدك واجبنا نفيدك"

جهة تمنع عنّا : متعاقدو مستشفى الحريري
 »الضمان«

إنجازات لنقابة األطباء ومعوقات على طريق 
 االنتخابات

السياسة ويعطّلها » تنخرها«والنقابة ...
 األعضاء

يبقى هدفنا مصلحة المهنة : نقابة الصيادلة
 وأمن المواطن 

من » شيخوخة كريمة«جريصاتي يتطلّع لـ 
 خالل تغطية صحية شاملة

نظام التقاعد والحماية "ومشروع ...
 نقطة خالف تحول دون إقراره": االجتماعية
زيادة وهمية على : 10110المرسوم 

 غير قابلة للتطبيق التعويض العائلي 
مشروع جديد للمجتمع المدني لمناصرة ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 " مرصد حقوق المعوقين في لبنان"و...

لمدرسة يعبد » األونروا«حماس تندد بإقفال 
 في منطقة صبرا 

 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 ات في االدراج/حقوق وقضايا المواطنينفيما نواب االمة يتوافقون على التمديد النفسهم 

 راصد الحقوق االجتماعية
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ن، في /ات وحقوهم/مرة اخرى، يتأكد ان نواب االمة يغلبون مصالحهم وخالفاتهم السياسية على مصالح المواطنين
وقت يتعمق فيه االنقسام السياسي والصراع على السلطة في البالد، وذلك على خلفية االصطفافات الخارجية،                 
معوقاً اي امكانية الطالق حوار وطني حول الخيارات االستراتيجية والسياسية، ومعطالً اي فرص التوصل الى                

  .ات/تسوية سياسية عامة تضع في صلب اهتماماتها حقوق المواطنين
يؤدي التناحر الداخلي واستمرار الصراع االقليمي ـ الدولي، الذي يهدف الى رسم خريطة جديدة للمنطقة، الى                 

 .تفكيك النظام السياسي الحالي في لبنان، وتقويض مؤسساته الواحدة تلوى االخرى
واستمرار تعثّر تشكيل حكومة الرئيس تمام سالم الجديدة، جرى         "  بسحر ساحر "بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي      

التمديد للمجلس النيابي بعد الفشل في التوصل الى قانون انتخابي يرضي الجميع، مروراً بتعطيل عمل المجلس                  
الدستوري في ظل التجاذبات السياسية التي عصفت به، وصوال اخيراً الى شل دور مجلس النواب التشريعي، في                 

االمنية والسياسية  (وقت تصيب، تداعيات الوضع في سوريا وفي المنطقة، لبنان، على كافة االصعدة                   
 ).  واالقتصادية

. بالتأكيد، تقع مسؤولية ما يحدث على كل االطراف السياسية، وان بنسب مختلفة تبعاً لدرجة مراهنتها على الخارج
 :لكن هذا الواقع المتردي لم يحل دون ردود فعل وتحركات مدنية واهلية مختلفة، نذكر في ما يلي بعضا منها

الحراك "رفضاً للتمديد، الذي يضم عددا من الهيئات الشبابية والنسائية والحقوقية المنضوية في             "  الحراك المدني "-
، والذي اعتصم في ساحة رياض الصلح، رفضاً للتمديد لمجلس النواب، ويقوم بتعقب اعضاء               "المدني للمحاسبة 

 . مجلس النواب ورشقهم بالبندورة
ات من ابناء صيدا والجوار،     /ات المدنيين /التحركات االهلية والمدنية المحلية التي شاركت فيها عشرات الناشطين -

كذلك، نظم ابناء طرابلس    .  ن العادة االستقرار الى المنطقة، في اعقاب احداث عبرا االليمة           /في سعي منهم  
 . وهيئاتها حملة شعبية لدعم اسواق طرابلس القديمة، ولتعزيز دورة الحياة االقتصادية في مختلف مناطق المدينة

اطالق الهيئات االقتصادية صرخة سياسية، بسبب استمرار تردي االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية             -

 .في البالد

ة حبيسة االدراج وذلك في غياب      /في ظل كل ما سبق، تبقى الملفات والقضايا الرئيسية المرتبطة بحقوق المواطن           

ومن ابرز القضايا التي تتصل بشؤون        .  الحكومة وتعطيل دور مجلس النواب والمؤسسات الرسمية عامة         

، ..)الحماية من العنف، حق إعطاء الجنسية، المساواة في الضمان         (ات تلك المتعلقة بحقوق النساء       /المواطنين

النظام واإلصالحات وبشكل خاص خفض سن اإلقتراع، إقتراع غير المقيمين، الكوتا              (اإلصالح اإلنتخابي   

قانون العمل،  (، ملف الحقوق االجتماعية     ...)قانون مدني لألحوال الشخصية   (، ملف األحوال الشخصية     ..)النسائية

 )8.تتمة ص(، ..)ملف الضمان ، التغطية الصحية الشاملة، ضمان الشيخوخة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 توعية وتدريب ضمن مشروع سالمة األوالد على اإلنترنت 
عقد في وزارة التربية، اجتماعاً خصص لعرض ما تم إنجازه من         
مشروع سالمة االطفال في استخدام االنترنت في الـمـدارس           

تضمن المشروع في مرحلته األولى اجـراء دراسـة     . الرسمية
ميدانية للمركز التّربوي للبحوث واإلنماء، الثانية اطالق حمـلـة          
عامة للتوعية، الثالثة إعداد منهج ومادة تدريبية حول كيفية تأمين          

 ...سالمة األوالد على اإلنترنت، الرابعة تنظيم دورات تدريبية
9699/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي 

 وزارة التربية تابعت أوضاع مدارس الهرمل المتضررة
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب مع النائب نـوار            
الساحلي الذي ترأس وفدا من مديري المدارس والثانويات والمهنيات         
الرسمية من منطقة الهرمل، اطّلع منه على أوضاع  تلك المؤسسات           
التربوية التي تتعرض منذ مدة لقذائف وصواريخ تسببت بالـهـلـع            

 ...وباقفال المدارس وبتعطيل الدراسة
9710/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في األونيسكو" أسبوع التعليم للجميع"احتفالية بمناسبة 
عنوان ندوة واحتفالية اقامهما مكتب االونيسكو      "  انجازات وتحديات " 

االقليمي للتربية في الدول العربية بالتعاون مع اللجنة الوطـنـيـة            
أسبوع العمل العـالـمـي    " لالونيسكو في قصر االونيسكو، لمناسبة  

، وتخللها توزيع جوائز للفائزين من المدارس اللبنانية        " للتعليم للجميع 
في مسابقة نظمتها االونيسكو لالفالم القصيرة وتناولت مـوضـوع          

 ...التعليم للجميع
9711/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 دورة لجامعة الجنان في مجال حقوق االنسان
نظمت جامعة الجنان بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق اإلنسـان           

، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرنكوفونيـة،       ) ستراسبورغ، فرنسا ( 
دورة البروفسورة منى حداد في مجال      : " دورة تعليمية تحت عنوان   

 "...حقوق اإلنسان
9702/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 تسليم الدفعة االولى من اللوحات االلكترونية لتالمذة المدارس 
تسلمت مجموعة من التالميذ مع أهاليهم الدفعة األولى من األلواح          
االلكترونية وبأسعار تشجيعية وذلك خالل إطالق الوزيرين فـي       
حكومة تصريف األعمال حسان دياب ونقوال صحناوي المرحلـة         

 أو   Open your tomorrowاألولى من المشروع حمل عنوان      
 "...لوحات الكترونية في متناول الشباب"

9703/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قرار بتحويل مبنى دار المعلمين في بكاسين الى سجن 
فوجىء أهالي بلدة بكاسين بخبر وصفوه بالكارثة، عندما علمـوا          
من جهات رسمية أن المسؤولين في الدولة اللبنانية، قرروا تحويل          

، الـى   1974مبنى دار المعلمين المشيد في نطاق البلدة في العام          
سجن يضم محكومين ومجرمين، لم تعد تتسع لهم باقي السجـون           

 ...الكبرى
9698/node/ar/org.lkdg.www://http 

االطار الوطني للمؤهالت "تقرير لرصد تقدم العمل  في مكون 
 "التعليمية

تسلم وزير التربية في حكومة تصريف االعمال، حسان ديـاب،           
االطار الوطنـي   " تقرير اللجنة المكلفة رصد تقدم العمل، في مكون         

، والذي يلخص أهم اعمال اللجـنـة        " للمؤهالت التعليمية في لبنان   
 ...خالل العامين المنصرمين

9705/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ال مراجعة للمناهج الدراسية وال تخطيط أو تقويم: فريحه
 -في لقاء جمع طالب وأساتذة كلية التربية في الجامعة اللبنانـيـة           

الفرع الثاني، تناول الرئيس السابق للمركز التربوي للـبـحـوث           
آفـاق  :  المركز الـتـربـوي    " واإلنماء الدكتور نمر فريحه واقع      

، كاشفاً عن غياب المراجعة، التخطيط والتقويم للمناهج        " وممارسة
 ...الدراسية
9701/node/ar/org.lkdg.www://http 



 عن الجودة في التعليم العالي" حزب اهللا"وورشة ألساتذة ...
في إطار اللقاءات الدورية التي تقيمها في سبيل رفع الكفاءة التربوية     

، " حـزب اهللا   " والتعليمية ألساتذتها، نظمت هيئة التعليم العالي في        
، استضافت  " الجودة في التعليم العالي   " ورشة تربوية تفاعلية بعنوان     

خاللها عضو لجنة الجودة في الجامعة اللبنانية الدكتور مـحـمـد            
 ...شومان
9700/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 وضع حجر األساس لمدرسة أرثوذوكسية جديدة في عكار 
وضع متروبوليت عكار وتوابعها للروم االرثوذكس المـطـران         
باسيليوس منصور حجر االساس للمدرسة الوطنية االرثوذكسيـة        
فرع رحبة، وذلك خالل احتفال حضره حشد من الشخصـيـات           
وابناء البلدة، تم خالله اإلعالن عن أن المشروع نقل من رحبـة            

 ...الى الشيخ طابا لعدم توفر مساحة االرض الالزمة للبناء
9704/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة 
 ة/ مدرس1200تدريب : »انطوان«مكتبة 

 معلم ومعلمة ومدير مدرسة خاصة، شاركوا فـي  1200أكثر من  
ورشات العمل التي نظمت في كلية العلوم االجتماعية واإلنسانيـة          

الملتقى الـتـربـوي     « ، تحت عنوان    » جامعة القديس يوسف  « في  
، بالتعاون مع كليـة     » انطوان« ،  التي قامت بنتفيذها مكتبة       » األول

العلوم التربوية والمعهد اللبناني وذلك إلعداد المدربـيـن فـي            
الجامعة، في مسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من خبرة المكتبة في          
مجال التربية، ومالءمة هذه الخبرة مع حاجات قطاع التعليم فـي           

 ...لبنان
9708/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بدء العمل بنظام البكالوريا العربية الدولية 
فـي  )  IAB( بدأ تطبيق نظام شهادة البكالوريا العربية الدولية الـ     

، في مجموعة من المدارس الخاصة التي حازت على         2010العام  
اعتماد مركز البحوث التربوية، والتي تنتشر في كل من لبـنـان،            
األردن، مصر والسعودية، على أن يعمم تطبيق هذا النظام  في عدد    
أكبر من المدارس الخاصة المعتمدة في تلك الدول وغيرها، وذلـك           
فقاً لمصادر رئيس مجلس إدارة مركز البحوث التربوية حـبـيـب            

 ...صائغ
9693/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة اللبنانية

.. معاناة مستمرة.. الجامعة اللبنانية: "ندوة للمستقبل بعنوان
 "كفى

الوزير السابـق   "  المستقبل" اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار       
" المستقبـل " حسن منيمنة، خالل لقاء أقامه قطاع الشباب في تيار          

معـانـاة   ..  الجامعة اللبنانية : " لطالب الجامعة اللبنانية تحت شعار    
تحويل الجامعة اللبنانية الى محـاصـصـة        " ، أن   " كفى..  مستمرة

 "...طائفية هو إنهاء لمشروع بناء الدولة
9697/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع    

 "انحطاط الجامعات الوطنية"جدال حول 
الصـادر فـي     "  النهار" اثارت مقالة جهاد الزين في عدد صحيفة        

نقاشاً واسعاً بين "  انحطاط الجامعات الوطنية" ، بعنوان 20/4/2013
اساتذة الجامعة اللبنانية، وعند المهتمين بشؤونها، فيما اختلفت االراء    
في تقويم المقاربة، بين من اعتبرها تجنياً وافتراء بحق جـامـعـة             
الوطن، ومن انصف كاتب المقال الذي المس بموضوعية زوايـا           
مظلمة مهمة، ال تُلغي ظُلمتها ضرورة النظر الى الزوايا المضيئـة           

 ...اُألخرى
9706/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع قضايا الرعاية الصحية 

تمويل النظام الصحي غير عادل وعبء على : »الصحة«
 !المؤسسات

وليد عمار، خالل افتتاح مركز . أعلن المدير العام لوزارة الصحة د
سرطان االطفال، مؤتمره الطبي األول المشترك في المنطقة العربية 

اإلنجازات المحققة "مع مستشفى سانت جود، أنه وعلى الرغم من 
على صعيد الحصول على الخدمات الطبية ما زالت عملية تمويل 

النظام الصحي في لبنان غير عادلة، وال تزال تشكل عبئا كبيرا 
 ...»على المؤسسات

9742/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وتحقيق وفر مالي من خالل تطبيق االجراءات ......
ضمن خطة تنظيم القطاع الدوائي التي وضعتها وزارة الصحة، 

، وبنتيجة  اخيراًأجرت دائرة التجهيز والتموين تقييماً لالجراءات 
 أشهر من 9 عالجاً خالل 1485التقييم تبين تحقيق وفر بلغ نحو 

 2012تاريخ بدء العمل بالخطة الجديدة، أي اعتباراً من أيار 
 ...2013ًولغاية شباط 

9725/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ال يمكن ترك ملفات الدواء عالقة إلى ما ال نهاية: مجدالني
من تزوير ملفات االدوية، الى تطبيق قرار منع التدخين في االماكن 

العامة، الى مشروع التقاعد والحماية االجتماعية، ملفات يتابعها 
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدالني، الذي اشار الى 

أن ملف تزوير ملفات االدوية ال يزال بيد القضاء مؤكداً أنه لن 
 ... يترك الملف، وسيتابعه حتى النهاية

9724/node/ar/org.lkdg.www://http 

 او الصحة الكترونياً " حقك بإيدك واجبنا نفيدك"
، أطلق وزير الصحة العامة "حقك بإيدك واجبنا نفيدك"تحت شعار 

في حكومة تصريف االعمال، علي حسن خليل، مشروع التطبيق 
الخليوي االول ضمن البرنامج الوطني للصحة االلكترونية، الذي 

يهدف الى تقديم الخدمة العامة عن طريق نشر المعلومات الخاصة 
بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وامكانية الحصول عليها عبر 

اعتماد وسائل التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة ووسائل التواصل 
 ...االجتماعي

9735/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المطلوب المساواة بين اللبنانيين ال الطوائف: الوزيرة الصلح
دشنت نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طالل االنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، المركز الصحي االجتماعي التابع لجمعية الهدى  

الطائفية أدت الى التقسيم والمذهبية وال ارى ان المطالبة "أن : الخيرية الواقع في العبادية، قضاء بعبدا، التي صرحت بالمناسبة قائلة
المجدية هي ان تتساوى الطوائف والمذاهب بعضها ببعض، انما اعتقادي ان هناك مساواة اخرى اال وهي المساواة بين اللبناني 

 "...واللبناني
9748/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 »الضمان«جهة ما تمنع عنّا : متعاقدو مستشفى الحريري
مستشفى رفيق «تفرض األزمة المالية المزمنة التي يعاني منها 

، إضافة إلى استمرار اإلشكال الدائر »الحريري الحكومي الجامعي
. حول مصير اإلدارة الحالية، تداعياتها وانعكاساتها على عمله

وحول ذلك يفيد متعاقدون بأن تقديمات الضمان ال تشملهم بكاملها، 
إنما تقتصر على إجراء العمليات الجراحية من دون التعويضات 

لماذا هذا التطبيق المجتزأ؟ من «: العائلية وفواتير الدواء، سائلين
 ...»المستفيد منه، فإما ان يطبق القانون كامال أو ال يطبق؟

9736/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وموظفو مستشفى زحلة بال رواتب...
في زحلة » مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي«أعاد موظفو 

، التي انقطعت عنهم منذ »جلجلة المعاشات«التذكير بما يسمونه 
 موظفاً يعملون في 164أربعة أشهر، األمر الذي يطال أكثر من 

مؤسسة باتت رهينة الصعوبات المالية التي يدفعون ثمنها منذ شباط 
 ...الماضي
9729/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 تهديد مرشحين إلدارة مستشفى حاصبيا الحكومي على خلفية سياسية 
بعض الجهات «، وأشار إلى أن »لمستوى التعاطي الرسمي والسياسي مع قضية مستشفى حاصبيا الحكومي«اسف النائب أنور الخليل 

المجهولة، هددت جميع المرشح لتولي إدارة المستشفى، في وقت تقف اإلدارة عاجزة عن القيام باي خطوات إنقاذية خارج إطار التفاهم 
 ...»السياسي
9744/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الصحة للجميع شركاء القطاع الصحي

 إنجازات لنقابة األطباء ومعوقات على طريق االنتخابات
من المعروف ان العمل النقابي هو لضمان حقوق المنتسبين، اال انه 

في نقابة االطباء وغيرها من النقابات أصبح لونه سياسياً يسجل 
. انتصار فريق على آخر على حساب مصالح المنتسبين احياناً

ومثاال على ذلك، نورد نقابة االطباء التي عطلت اكثرية مجلسها 
عمل النقيب البروفسور شرف ابو شرف ألكثر من سنة من دون 

تقديم اي مسوغ مقنع، وذلك من خالل مقاطعة جلسات المجلس التي 
 ...كان يدعو اليها بانتظام

9737/node/ar/org.lkdg.www://http 

 السياسة ويعطّلها األعضاء» تنخرها«والنقابة ......
عبر » نقابة األطباء«ندوة حوارية مع » السفير«نظمت صحيفة 

خاللها رئيسها شرف أبو شرف عن أسفه لوقوع النقابة، كما 
النقابات األخرى، في اللعبة السياسية والطائفية، معتبراً أن المشكلة 

 ...األساس تتمثل في النظام االنتخابي الساري حالياً في النقابة
9749/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 أطباء طرابلس لحماية المستشفيات من االحداث االمنية 
أكدت نقابة االطباء في طرابلس انها تتفهم جيدا المعاناة التي 
يتعرض لها اهل المدينة جراء االحداث المؤسفة، وتضع كل 

إلى ، مشيرةً إمكاناتها بتصرف المجتمع االهلي للحد من قلقه وألمه  
إننا نهيب بالمواطنين حماية المؤسسات االستشفائية التي هي المالذ «

 ...»الوحيد لكل المرضى
9728/node/ar/org.lkdg.www://http 

 يبقى هدفنا مصلحة المهنة وأمن المواطن : نقابة الصيادلة
إلقدام قلة من ابناء المهنة "اعربت نقابة صيادلة لبنان عن اسفها 

بالتعاون مع جهات ال تمت بصلة الى الجسم الصيدلي على اثارة 
موضوعات تدفع الى الشك في نيات  تلك المجموعة والتي يبدو 

، مؤكدةً ان هدف "ان دافعها الحؤول دون تنظيم المهنة وتطورها
النقابة سيبقى الدفاع عن مصالح اعضائها والعمل في حماية صحة 

 ...المواطن
9740/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فاتورة لبنان الدوائية األغلى في المنطقة: »نقابة الصيادلة«
أن يكون دخولها سنتها األربعين مناسبة » السفير«اختارت 

الستعراض األوضاع االقتصادية واالجتماعية، حيث نظمت ندوة 
جرى خاللها اإلشارة الى » نقابة الصيادلة في لبنان«حوارية مع 

ان لبنان ال يزال يسجل أعلى فاتورة دوائية في المنطقة، بينما 
 ...يتجاوز عدد الصيادلة فيه أربعة أضعاف الحاجة المقدرة عالمياً

9745/node/ar/org.lkdg.www://http 

ال لتحول المستوصفات  ": يوم الصيدلي"وزير الصحة في افتتاح 
 الى دكاكين تجارية

نريد للمستوصفات أن تقوم بواجباتها وعملها، لكننا في الوقت عينه "
يجب أن نكون حرصاء على ان ال تتحول هذه المستوصفات، الى 

". مراكز تجارية، تصادر مسألة الصحة لمصلحة بعض المستفيدين
هذا ما اكده وزير الصحة في حكومة تصريف االعمال، علي حسن 

 "...19اليوم الصيدلي الـ "خليل، خالل 
9743/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 " بيئة حاضنة لعمل أفضل"نحو : ات/النقابة في اليوم العالمي للممرضين
ة العالمي، والـذي    / هو الشعار الذي رفعته نقابة الممرضات والممرضين في لبنان في احتفالها بيوم الممرض            "  بيئة حاضنة لعمل أفضل   " 

يعكس التحديات الكثيرة التي تواجهها المهنة والعاملون فيها، والتي تمثل انتهاكات تتطلب تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة ورعايـة                    
 ...تمريضية ذات جودة عالية

9747/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الضمان االجتماعي

تحول نقطة " نظام التقاعد والحماية االجتماعية"ومشروع ......
 خالف دون إقراره

، أي في العمر الذي يصبح المضمون عـرضـة          64في سن الـ    
لمشكالت صحية أكثر من أي وقت مضى، يعمـد الضـمـان             
االجتماعي الى سحب المظلة عنه ليصبح مكشوفاً صحيا يستجدي         

لذا، يشكل مشـروع    .  على ابواب المستشفيات لتأمين دخوله اليها     
نظام التقاعد والحماية االجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء عـام          

، والتي ال تزال اللجان الفعلية المشتركة تدرسه، الـمـالذ           2004
 ...الوحيد، علماً أن هناك نقطة خالف تحول دون اقراره

9731/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 الصحة للجميع شركاء القطاع الصحي

من خالل تغطية صحية » شيخوخة كريمة«جريصاتي يتطلّع لـ 
 شاملة

ترأس وزير العمل سليم جريصاتي في حكومة تصريف االعمـال،          
اجتماعا خصص لمناقشة نتائج الدراسة االكتوارية، التي أعدها كبير 
خبراء منظمة العمل الدولية، بيار بيالموندون، حول افضل نظـام          

وقد شدد جريصاتي في االجتمـاع،      .  تقاعد وحماية اجتماعية للبنان   
على اولوية انجاز هذا المشروع بما يتالءم مع تطلعات اللبنانييـن           

 ...بشيخوخة كريمة، وباعتماد تغطية صحية شاملة
9739/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »الحماية االجتماعيةونظم الضمان  «حول » للعمالي«ورشة 
الضمان االجتماعي  « عقد االتحاد العمالي العام، ورشة عمل بعنوان        

، حيث رأى وزير العمل سليم جريصاتي       » ونظم الحماية االجتماعية  
انه ال يجوز السكوت عن االعتماد فقط على نظام تعويض نهـايـة             

 ...الخدمة يسيء الى حق اللبنانيين بتقاعد الئق
9732/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

غير الزيادة على التعويض العائلي وهمية و: 10110المرسوم 
 قابلة للتطبيق 
 100عن الجريدة الرسمية، ان  أكثر من " الخبار"نقلت صحيفة 

 الخاص 10110مليار ليرة هو العبء المتوقع لتنفيذ المرسوم 
لكن هل هو مرسوم قابل . بالتعويض العائلي على الخزينة العامة

للتطبيق؟ وهل هو مرسوم يسعى إلى إلغاء قانون؟ في الواقع، فإن 
 ...717تطبيق هذا المرسوم يلغي المادة السابعة من القانون 

9750/node/ar/org.lkdg.www://http 

 2012المنح المدرسية حق مكتسب بمفعول رجعي عن : ”العمالي“
 لتصحيح األجور والتقديمات االجتـمـاعـيـة     2012في العام » الهيئات االقتصادية«و» االتحاد العمالي العام«عندما حصل االتفاق بين  

ألجراء القطاع الخاص وعماله ومستخدميه، شمل، إضافة إلى رفع الحد األدنى وتكريس بدالت النقل اليومية، رفع المنحة المدرسية من                   
 ... ألف ليرة للولد على أن ال يزيد المبلغ عن المليون ونصف المليون ليرة لثالثة أوالد750 إلى 500
9692/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الضمان االجتماعي

 يعملون في وظائف غير معترف 180: عمال الضمان بال ضمان
 بها

 شبحاً يعملون في صندوق الضمان في وظائف مختلفة يشغلها          180
هم أشباح ألنهم يعملون لـدى       .  موظفو الفئتين السادسة والسابعة   

الضمان الذي يعرف طرق . الضمان بال أي إثبات أو دليل أو مستند
ـ      في عملـيـة    »  الزعبرة« غش الشركات الخاصة استخدم خبرته ل

 ...التوظيف داخله
9726/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي    
 "الضمان" من قانون الموازنة عطلت استقاللية 54والمادة ...

تـعـدي   " اعتبر رئيس االتحاد العمالي العام، غسان غصن، أن          
 مـن  54الحكومة على قانون الضمان االجتماعي من خالل المادة  

قانون الموازنة، عطل استقاللية الصندوق، وحرم إدارة الصندوق        
 "...ملء الشواغر، وفقاً لقانون الضمان ونظام المستخدمين

9727/node/ar/org.lkdg.www://http 

 يحقّ لموظفي التعاونية اإلفادة من التقاعد: »اإلدارة والعدل«
أقرت لجنة اإلدارة والعدل النيابية، حق إعطاء الموظفين الدائمين          
في تعاونية موظفي الدولة اإلفادة من  التقاعد، وأوضح رئـيـس            
اللجنة النائب روبير غانم أن كل موظفي الدولة يخدمون ومن ثـم            
يحالون على التقاعد، بدون ان يمون لهم الحق في ذلك فعلياً، بـل             

 ...يأخذون تعويض صرف
9734/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مشروع جديد للمجتمع المدني لمناصرة ذوي االحتياجات الخاصة
في ظل التلكؤ او عدم قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها الكاملـة            
تجاه المعوقين، تبادر منظمات المجتمع المدني بدعم من مؤسسات         

وفي هذا المجال، اطـلـق       .  دولية الخذ هذه القضية على عاتقها     
المجلس الثقافي البريطاني في لبنان بالشراكة مع اتحاد المقعديـن          

مشـروع   اللبنانيين وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين،      
المجتمع المدني كمدافع عن حقوق ذوي االعاقات في صنع القرار          " 

 .... "الحكومي
9730/node/ar/org.lkdg.www://http 

 " مرصد لحقوق المعوقين مشترك في لبنان"و......
أصبح للمعوقين مرصداً لحقوق المعوقين في لبنان،  الذي أطلـقـه            
اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعـيـة          

والمفكرة القانونية وشبكة الدمج، وبرعاية وزير الشؤون       "  دياكونيا" و
 ...في حكومة تصريف االعمال وائل ابو فاعور وحضوره

9738/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ذوي االحتياجات الخاصة
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 مطالب بالجملة من ذوي االحتياجات الخاصة لوزارة العمل 
سليم جريصاتـي   في حكومة تصريف االعمال،     بحث وزير العمل    

/ 220ووفد من اتحاد ذوي االحتياجات الخاصة، في القـانـون            
من الوظائف في القطاعين %  3 الذي ينص على تخصيص    2000

العام والخاص للمعوقين، وتم التداول ايضاً في النصوص الـتـي           
اقرتها وزارة العمل بغية مراعاة اوضاع المعوقين علـى كـل            

 ...الصعد
9741/node/ar/org.lkdg.www://http 

 يدعو العادة النظر في تكلفة الرعاية " الوطني لحقوق المعوق"
التكتل الوطني لـحـقـوق      " عقد اجتماع ضم أعضاء مكتب تنسيق       

الهيئة الوطنـيـة لشـؤون      " وأعضاء التكتل في "  الشخص المعوق 
، حيث طالب اعضاء التكتل الهيئة الوطنية بأن تـؤدي           " المعوقين

دورها في اجتماعها المقبل، وتنكب على دراسة سعر التكلفة وتعمل          
، الذي ينص على ان وزارة      1993بموجب القانون الصادر في عام      

الشؤون اإلجتماعية مطالبة باصدار قبل نهاية آذار من كل سـنـة            
 ...دراسة جديدة لسعر التكلفة

9746/node/ar/org.lkdg.www://http 

  لرفع قيمة التعويضات العائلية»الوطني للنقابات«
الى اإلسـراع   »  االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين    « دعا  

في تشكيل الحكومة، والعمل على إعادة القيمة الشرائية لألجر مـن           
خالل اعتماد السلم المتحرك لألجور وإعادة ربط التـعـويضـات           

 ... في المئة كما كانت سابقا75العائلية بالحد األدنى لألجور بنسبة 
9733/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ذوي االحتياجات الخاصة
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 دمج ذوي الصعوبات التعلّمية في المدارس الرسمية تحدي مستمر 
يواجه لبنان تحديات كبيرة بدمج األطفال ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس، في ظل العدد القليل للمدارس التي تعنى بهم، علماً أن   

ن في المدارس /ثمانية في المئة من أطفال لبنان لديهم مثل تلك الصعوبات، أي ما يعادل نحو سبعين ألف طفل، يتركز العدد األكبر منهم
 ...»المركز التربوي للبحوث واإلنماء«الرسمية، طبقا لإلحصاء األخير الذي أجراه 

9696/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لمدرسة يعبد في منطقة صبرا » األونروا«حماس تندد بإقفال 
لبنان، بقرار إدارة وكالة األونروا في لبنان القاضي باقفال مدرسة يعبد في منطقة صبرا، واصفاً -ندد مكتب شؤون الالجئين في حماس

الخطير لكونه يهدد مستقبل المسيرة التعليمية للطالب الفلسطينيين، ويؤثر على نتائجهم الدراسية في حال االستمرار في     «ذلك القرار بـ
 ...»اعتماد سياسة إغالق المدارس ونقل الطالب ودمجهم في مدارس أخرى

9694/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

  تتمة االفتتاحية   
، ..)قانون السير والنقل العام الرسمي والمستدام     (ملف المخطوفين والمفقودين، قانون اإلجارات وسالمة األبنية، السالمة العامة           

، واخيرا وليس آخراً اقرار سلسلة      ...)المساحات الخضراء، التنمية المستدامة   (ملف األمالك العامة في كل أشكالها، ملف البيئة          
 .ات/الرتب والرواتب للموظفين

 

من نافل القول ان التحركات المدنية الحالية والصرخات التحذيرية لن تؤتي سوى االثر المحدود، بحيث ال يتخطى مفعولها، القيام                    

وبالنهاية ال بديل عن مقاربة     .  ببعض المبادرات المحلية، تسجيل المواقف االعالمية، واعادة تسليط الضوء على مكامن الخلل             

سياسية مختلفة، تستند الى حوار سياسي ـ شعبي واسع يفضي الى ابرام عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، يحدد االولويات السياسية                     

 .     ة، المساواة بين االفراد والعدالة االجتماعية/واالستراتيجية، ويشكل منطلقاً لبناء دولة مدنية جديدة تحترم فيها حقوق المواطن

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  


