
 

 
 
 
 

تطوير القطاع التعليمي باالعتماد على الهبات 
 الخارجية 

نواب عكار اعتراضًا على إقالة مدير التعليم 
 قرار كيدي من وزير التربية : االبتدائي

 توسعة مدرسة المقيبلة في عكار بتمويل اهلي
رخص لجامعات خاصة جديدة على االوتار 

 الطائفية 
  AUB ومعركة الشفافية في الـ" األخبار"

وملفات    AUBات في الـ/استقالة الموظفين
 الفساد

 
 

 
 الفاتورة الدوائية في لبنان االعلى في العالم 

مناشدة نقابية لعدم الترخيص لكليات صيدلة 
 جديدة 

 التدخين المسبب الثالث للوفيات في لبنان
للحد من سرقة "  حّساسات"سنوات  7بعد 

 المازوت في مستشفى الحريري الجامعي
تأجيل إغالق مستشفى عرسال االغاثي حتى 

 نهاية كانون الثاني 

اقرار سلسلة الرتب ":  النقد الدولي"نصيحة 
 !والرواتب أفضل في الوقت الراهن

 2015المعركة مستمرة في ": التنسيق"

/الضمان االجتماعي حق للمواطن:  الوزير قزي

 ة وواجب على الدولة
سياسية في الضمان تعيد نظام "  صفقة"

 ات/المياومين
كيف نقوم بواجباتنا :  نقيب المستشفيات

 ومستحقاتنا مليار دوالر؟
التقرير الثاني لرصد انتهاكات قانون حقوق 

 ات/المعوقين
في المئة من األشخاص المعوقين ال  70

 يعملون
موت بطيء بسبب شح ..  ات سوريا/فلسطينيو
 المساعدات

 

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 ؟ للحد من عملية النزوحما وراء االجراءات المتأخرة والمتشددة 

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

ات الى لبنان، الذين واللواتي /بعد أربع سنوات على إندالع الحرب في سوريا، وما استتبعه من تدفق للنازحين
ة، بحسب ارقام مفوضية االمم /نازحاً   1154593الى  2015كانون الثاني  22ن حتى /وصل اجمالي عددهم

المتحدة لشؤون الالجئين، تنبهت الحكومة اللبنانية، الى ضرورة فرض اجراءات للحد من عملية النزوح، 
ن الى لبنان ولالقامة فيه، معايير اثارت /، معاييرًا متشددة لدخولهم2014كانون االول  31فوضعت بتاريخ 

 . سلسلة واسعة من االعتراضات من بعض القوى السياسية، تستوجب التوقف عندها
في البدء ال بد من االشارة ان المسؤولين الذين باتوا اليوم يهولون من تداعيات النزوح السوري، كانوا السّباقين 

اما اليوم، ".  الحاالت االنسانية"في المطالبة بتشريع االبواب واسعًا، عند بدء الحرب في سوريا، تحت مسميات 
ات، انما هذه المرة بحجة عدم توفر االمكانات /فقد تحولت تلك القوى للمطالبة بوضع حد لتدفق النازحين

 .   المالية، والعبء على االقتصاد الوطني
ن لبنان الى ست فئات، وتشمل /اللواتي يدخلون/ات الذين/بموجب التوجه الجديد، تم تصنيف السوريين

االجراءات المعمول بها تقديم مستندات تتعلق بهدف الزيارة مثل السياحة أو اإلقامة المؤقتة أو الدراسة أو 
السفر عبر المطارات والموانئ البحرية اللبنانية أو العالج أو مراجعة سفارة أجنبية، كذلك نصت على حصر 

ة يكفل الدخول واإلقامة /ة ضامن/ة لبناني/ات باألسباب المحددة، إال في حال وجود مواطن/دخول السوريين
 . والسكن والنشاط، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية

، برزت "نظام التأشيرة"فور صدور االجراءات السابقة الذكر، والتي اعتبرها البعض شكال من اشكال 
اعتراضات، خصوصًا من القوى الحليفة للحكومة السورية، فصرح رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عن رفضه 

 .لمبدأ التأشيرة، مضيفًا ان وفدًا ضم وزراء حزب اهللا وحركة أمل، ابلغ رئيس الحكومة، تمام سالم، بذلك
تبدو االجراءات المتأخرة، محاولة لذر الرماد في العيون، فيما القصد الحقيقي منها ليس واضحًا تمامًا، 

 27ات الى لبنان، الذي قدر بمقدار /خصوصًا وانها أتت بعد تسجيل تراجع فعلي في حركة دخول السوريين
والشهر التاسع منه، وذلك بحسب مصادر االجهزة االمنية،  2014بالمئة ما بين الشهر االول من العام 

 . والمنظمات الدولية
ات، وكذلك الى تراجع حجم /يعزو بعض المراقبين ذلك التراجع الى النقمة الشعبية المتزايدة تجاه النازحين

اما فيما يتعلق باالمكانات المالية للدولة، .  الدعم المالي المباشر من قبل منظمات االغاثة والمؤسسات الدولية
والتي هي ايضًا احدى حججها الرئيسية، فهي اصال كانت دائمًا متدنية، علمًا ان لبنان لم يحصل من الخارج، 

وفيما يقول البعض ان تلك االجراءات لم تصدر .  من اجمالي حجم االموال التي طلبها%  20سوى على 
بسبب الحجج المعلنة، يبدو ان تغيير المناخ العام خارجيًا ومحليًا، وبعض الحسابات السياسية المحلية، هما 

 )9.تتمة ص. (السببان الرئيسيان
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قرار كيدي :  نواب عكار اعتراضًا على إقالة مدير التعليم االبتدائي
 من وزير التربية 

اعترض نواب عكار، نضال طعمة، خالد زهرمان، رياض رحال، 
خضر حبيب، هادي حبيش، ومعين المرعبي، في مؤتمر صحافي 
مشترك، على قرار وزير التربية، الياس بو صعب، إقالة مدير التعليم 
االبتدائي بالتكليف جورج داود، واصفين خطوته بالكيدية، وداعيين 
للرجوع سريعا عن القرار الظالم وغير المبرر بحق عكار واهلها قبل 

 .....تفاقم االمور
12424/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 تطوير القطاع التعليمي باالعتماد على الهبات الخارجية 
كشفت صحيفة االخبار، ان الهبات المالية الخارجية تمثل العماد 

وفي هذا .  االساسي للدولة لتمويل التعليم الرسمي وجعله مجاناً 
السياق، عددت الصحيفة بعض الهبات التي تسلمتها الدولة والتي 

الهبة المقدمة من وزارة التنمية :  جاءت مشروطة او متأخرة منها
الدولية البريطانية لتغطية ثمن الكتب المدرسية للعام الدراسي 

، هبات بمئات ماليين الدوالرات من البنك )2014-2013(الماضي 
الدولي وبريطانيا، لمصلحة وزارة التربية، الهبة اليابانية التي تشمل 

 ....مولدات كهربائية ومنشآت صحية لألوالد في المراحل النهائية 
12423/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

مدارس خاصة في عكار، الحازمية  3شهادة تميز فرنسية لـ 
 وطرابلس

مدير  ،قدم مستشار التعاون والعمل الثقافي في سفارة فرنسا في لبنان
المركز الثقافي الفرنسي، هنري لوبروتون، شهادة الجودة في اللغة 

مدرسة :  لثالث مدارس لبنانية هي"  CELF"، ات/الفرنسية للمعلمين
الرواد انترناشنل الثانوية في دير دلوم في عكار، مدرسة اإلليزيه في 

شهادة "وتجدر االشارة، الى ان .  الحازمية، ومدرسة العزم، في طرابلس
CELF" ،تشهد على "، التي يمنحها المركز الثقافي الفرنسي في لبنان

 ".....ات والمدرسة/تميز مستوى اللغة الفرنسية لدى المعلمين
12426/node/ar/org.lkdg.www://http 

 “َع هدير البوسطة”...طالب مرجعيون إلى الجامعة اللبنانية
ات الجامعات /في تحقيق اعدته حول طالب"  السفير"افادت صحيفة 

نها /في منطقة مرجعيون، الى الصعوبات الكثيرة التي يواجهونها
نتيجة غياب الجامعات في المنطقة، علمًا ان الفرع االقرب للجامعة 

وقد اجرت الصحيفة مقابالت .  اللبنانية يبعد نحو ساعة في الحافالت
ن في /ين عن معاناتهم/ات الذين واللواتي شكوا/مع عدد من الطالب

 ....التنقل، في غياب حافالت النقل العام التابعة للدولة في المنطقة 
12425/node/ar/org.lkdg.www://http 

 " أديان"ورشة عمل " التربية على المواطنة الفاعلة والعيش معاً "
مدرسة  30ات من /، بمشاركة تربويين"التربية على المواطنة الفاعلة والعيش مًعا"، ورشة عمل تدريبّية، حملت عنوان "أديان"اختتمت مؤسسة 
ات في مجال التربية /، الذي يهدف إلى بناء قدرات المدّرسين"ألوان"في إطار برنامج  امتدت الورشة أربعة أيام، وجاءتوقد .  رسمية وخاصة

 ....بدعم من السفارة األميركية في بيروت" اديان"غير النظامّية، التنّوع الديني، والشركة والخدمة االجتماعية، والذي تنفذه 
12427/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية
 مدارس النبطية آيلة للسقوط بانتظار همة الدولة

كشفت صحيفة السفير ان وضع مباني المدارس والثانويات الرسمية في منطقة النبطية في حالة مزرية جدًا، حتى أن البعض منها بات يهدد 
ات، خصوصًا مباني ثانوية جبشيت، ومدرسة حسن حمد غندور المتوسطة في النبطية /السالمة العامة، ويشكل خطرًا على التالمذة والمعلمين

وبحسب الصحيفة فانه على الرغم من انجاز تقرير .  الفوقا، ومتوسطة كفررمان الثانية، ومدرسة جباع االبتدائية الرسمية في منطقة النبطية
 ...الوحدة الهندسية في وزارة التربية، التي أجرت الدراسات الالزمة لترميمها، وأعدتها للتلزيم، اال انه لم يتحقق أي شيء حتى ذلك

12434/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 أهالي مزبود أقفلوا المدرسة الرسمية احتجاجًا على نقل أستاذة 
نقل استاذة مادة "احتجاجًا على قرار وزير التربية، الياس بو صعب، 

العلوم، دانيا نبيل شعبان، من مدرسة مزبود الرسمية في اقليم 
، من دون مراجعة المنطقة التربوية 24/10/2014الخروب، بتاريخ 

، نفذت لجنة اهل المدرسة وعدد "في جبل لبنان او الهيئة التعليمية
من اولياء التالمذة، اعتصامًا أمام البوابة الخارجية لمدخل المدرسة، 

ات الوزير بو صعب /ات التالمذة من الدخول، ومطالبين/مانعين
 ".... بالعودة عن قراره او تأمين البديل في أسرع وقت"

12438/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وتجهيز من الوحدة االيطالية لقاعة في مدرسة زبقين....
، قاعة ترفيهية وصالة ألعاب “اليونيفيل”دشنت الوحدة االيطالية، في 

. ألطفال دار الحضانة في مدرسة زبقين الرسمية، قامت بتجهيزها
وبالمناسبة، اشاد مدير المدرسة، محمد بركات، بجهود الوحدة 
ونشاطاتها التي تهدف الى دعم القدرات والمهارات التي يتمتع بها 

المساهمة في تحسين ورفع المستوى ات المدرسة، والى /طالب
 ...التعليمي
12437/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الكتيبة اإلسبانية تؤهل مدرسة حلتا
دشنت الكتيبة االسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، مشروعًا 
العادة تأهيل غرف التدريس في مدرسة حلتا الرسمية في قضاء 
حاصبيا، وذلك بحضور حشد من الفاعليات الثقافية والتربوية واهالي 

وبالمناسبة، القى المقدم بابلو برادا، كلمة من قبل الكتيبة .  البلدة
االسبانية، نوه فيها بالعالقة المتينة التي تربط قوات اليونيفيل 

ات في منطقة /وخاصة الكتيبة االسبانية بالسكان المحليين
 ....عملها

12436/node/ar/org.lkdg.www://http 

 توسعة مدرسة المقيبلة في عكار بتمويل اهلي
المقيبلة الرسمية الحدودية في وادي  تم انجاز مشروع توسيع مدرسة

المتزايدة  خالد، التي باتت ال تتسع غرفها الضيقة والصغيرة لالعداد
علمًا ان البناء تم بتمويل من صندوق المدرسة  ات،/من الطالب

 ....وصندوق االهل، أي أن التمويل محلي وذاتي
12435/node/ar/org.lkdg.www://http 

  AUB ومعركة الشفافية في الـ" األخبار"
ان إدارة الجامعة األميركية في بيروت، "  االخبار"قالت صحيفة 

تواصل حربها على الحريات الصحافية ، وانه بعد استحصالها على 
االلكتروني، بتاريخ  “األخبار”قرار قضائي بإزالة وثائق عن موقع 

تشرين الثاني الماضي، تقّدمت ادارة الجامعة مجددًا بطلب  19
من نشر أي مستند “  األخبار”اتخاذ تدبير متعّجل وفوري، يمنع 

. !داخلي خاص بالجامعة من أي نوع كان وبأي وسيلة كانت
، بواسطة وكيلها المحامي نزار صاغية، “األخبار”بدورها، تقّدمت 

باعتراض أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت، ضد القرار 
 .....القضائي المعترض عليه وطلبت الرجوع عنه شكالً 

12430/node/ar/org.lkdg.www://http 

 رخص لجامعات خاصة جديدة على االوتار الطائفية 
كانون االول  31في تحقيق اعدته بتاريخ “  السفير”ذكرت صحيفة 

الماضي، انه على الرغم من تزايد عدد مؤسسات التعليم العالي 
الخاص في لبنان، الذي وصل اجماليه الى أربعين جامعًة ومعهدًا 
جامعيًا مرخصًا من الدولة، فان منح التراخيص لجامعات جديدة، أو 
استحداث بعض الكليات، ال يزال موضوع اخذ ورد في مجلس 
الوزراء، حيث تعمل قوى سياسية على فتح معاهد جامعية لمقّربين 

 .....منها
12428/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
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تكريس مبدأ سمّو :  ليكس AUB سابقة قضائية في قضية
 المصلحة العامة

رجع قاضي األمور المستعجلة في بيروت، نديم زوين، عن موقفه 
من ”  األخبار”بشأن طلب إدارة الجامعة األميركية في بيروت منع 

كانون  8نشر أي مستندات أو مراسالت خاصة بها، مصدرًا بتاريخ 
االول الماضي، قرارًا جديدًا يفتح الباب أمام تجاوز ذلك الحظر، 

في حال تواُفر ظروف استثنائية تفرض تفهم نشر ”:  وذلك بقوله
مراسلة خاصة، كأن يكون مضمون المراسلة يمس سالمة الدولة أو 
أمنها، أو متى كان النشر ضروريًا ومهمًا للمصلحة العامة ذات 

 ".....الشأن إلى حّد يسمح بالتضحية باالعتبار الشخصي
12431/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وملفات الفساد   AUBات في الـ/استقالة الموظفين
اوضح رئيس الجامعة األميركية في بيروت، المستقيل، بيتر دورمان، 

ات خالل العامين /ات الجامعة اإلداريين/ان استقالة عدد من موظفي
داخل “  الفساد”ن، ال تمتان بأي صلة إلى ملفات /الماضيين او اقالتهم

تساءلت  بينما.  “األخبار”إدارة الجامعة، التي سبق ان أثارتها صحيفة 
كانون االول الماضي، ذكرت  8في تحقيق نشرته بتاريخ "  االخبار"

"ات قائلة/خالله اسماء المستقيلين أن دورمان نفسه أحد : 
من الجامعة، فهل ما صّرح به يأتي في سياق الدفاع »  المستقيلين«

 .....عن النفس؟
12432/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 الصحة للجميع قضايا صحية

 ؟!المقبل صنع في لبنان AUB هل يكون رئيس
نقال عن مصادر متابعة، ان أبرز “  االخبار”ذكرت صحيفة 

: ات لمنصب رئيس الجامعة األميركية في بيروت هم/المرشحين
عضو (، مروان المعشر )نائب الرئيس للشؤون الطبية(محمد الصايغ 
رئيسة الجامعة األميركية في (، وليزا أندرسون )مجلس األمناء

وبحسب الصحيفة فقد اثار ترشيح الصايغ استغراب ).  القاهرة
وحفيظة شريحة واسعة من اهل الجامعة، خصوصًا بعدما كشفت 
الوثائق والتقارير حجم الفساد وسوء االدارة داخل الجامعة ومركزها 

يلتقي سياسيين لبنانيين لتزكية الطبي، واضافت الصحيفة ان الصايغ 
 .....ترشحه لذلك المنصب
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 ات/الجامعة اللبنانية األميركية تجمع مليوني دوالر للطالب
، حفل عشائها الخيري )LAU(أحيت الجامعة اللبنانية األميركية 

السنوي الثالث المخصص لجمع التبرعات، دعمًا لصندوق 
ات ماليًا من /ات غير المقتدرين/المساعدات المالية، وتمكينًا للطالب

ن الجامعي في الجامعة، وقد بلغت قيمة التبرعات، /متابعة تحصيلهم
 ....خالل الحفل، نحو مليوني دوالر
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 الفاتورة الدوائية في لبنان االعلى في العالم 
، ان فاتورة الدواء في لبنان التي قاربت “النهار”كشفت صحيفة 

مليون دوالر العام الماضي، تعتبر األعلى عالميًا  472المليار و
قياسًا بحجم السكان، عازية السبب في ذلك الى عدة عوامل، أبرزها 

من %  90مستوردين فقط بنحو  10غياب سياسة دوائية، وتحكم 
 .........السوق
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 مناشدة نقابية لعدم الترخيص لكليات صيدلة جديدة 
الدكتور ربيع حسونة، مرة جيدة تداعيات  ،اثار نقيب الصيادلة

في  ذلكمتسائال عن االصرار على ، الترخيص لكليات صيدلة جديدة
ظل معارضة وزير الصحة، لجنة الصحة النيابية، نقابات المهنة 

واشار حسونة  .الحرة، واتحاد الصيادلة العرب، لمثل تلك التراخيص
صيدلي من دون عمل  7500من اصل  2000"الى انه يوجد نحو 

توفير فرص عمل لهؤالء قبل التفكير في فتح ”، متمنيًا "في لبنان
 .....“كليات صيدلة جديدة

12445/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات/رعاية صحية كاملة العضاء نقابات الفنانين
أعلن وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، عن قرار تتحمل بموجبه 

ات /وزارة الصحة كامل الفاتورة االستشفائية المترتبة على الفنانين
ن بطاقة انتساب الى احدى /ات الذين واللواتي يحملون/اللبنانيين

النقابات الفنية الثماني، بما يلزم المستشفيات الحكومية والخاصة 
 .....الموقعة عقودًا مع وزارة الصحة تطبيق القرار
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 التدخين المسبب الثالث للوفيات في لبنان
كانون االول  17، في تحقيق نشرته بتاريخ "النهار"اشارت صحيفة 

/من إجمالي السكان في لبنان من المدخنين%  60الماضي، الى ان 
ات، فيما بينت الدراسات المحلية أن معدل انتشار االنسداد الرئوي 

اللواتي /من إجمالي عدد السكان من الذين%  9.7المزمن يشكل 
ات /ات الحاليين/من المدخنين%  14من العمر، و 40ن الـ/يتجاوزون

ات ينخفض /ات، وان معدل االنسداد عند غير المدخنين/أو السابقين
 %.....3.4الى 
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الصحة للجميع قضايا صحية

للحد من سرقة المازوت في مستشفى "  حّساسات"سنوات  7بعد 
 الحريري الجامعي

بعد ان خرجت فضيحة المازوت في مستشفى رفيق الحريري 
كانون  19انه تّم في "  النهار"الحكومي الى العلن، ذكرت صحيفة 

االول الماضي، تركيب حساسات تمّكن من معرفة كّميات المازوت 
المفرغة في الخزانات، وذلك بعد تأخير دام سبع سنوات تقريبًا عن 

لمتعهد المحروقات لتركيبها في  االموعد الذي كانت المستشفى حّددته
خزانات المستشفى،  والذي تم توقيفه في قضية التالعب بكميات 

 .....المازوت المسلمة
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 واالدعاء على شركة الصحراء للبترول بتهمة التالعب....
ان وزير الصحة، وائل أبو فاعور، ادعى أمام "  النهار"افادت صحيفة 

الصحراء "النائب العام المالي، القاضي علي ابرهيم، على شركة 
مستشفى رفيق ، التي التزمت لفترة طويلة توفير المازوت ل"للبترول

، بتهمة التالعب والغش في الكميات والفواتير الحريري الحكومي
المسلمة إلى المستشفى والتي اجمالي قيمتها عشرات مليارات من 

وقد طلب ابو فاعور من القاضي ابرهيم التوسع في التحقيق،  .الليرات
/متخذًا كذلك صفة االدعاء ضد كل من يظهر تورطه من موظفين

 .......ات مع الشركة في اختالس األموال العامة/ات متواطئين
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 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
 تأجيل إغالق مستشفى عرسال االغاثي حتى نهاية كانون الثاني 

التابع له "  الرحمة”كانون االول الماضي، عن تأجيل تنفيذ قرار بإغالق مستشفى  30أعلن اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان، في 
، وذلك الفساح المجال امام وصول األموال التي تلقى االتحاد وعودًا بها لتغطية نفقات 2015في عرسال، حتى نهاية شهر كانون الثاني 

وكان االتحاد سبق له وأعلن عن قرار إغالق المستشفى، بسبب نقص التمويل، علمًا ان التكلفة .  “المستشفى لشهر كانون الثاني وغيره
 ......ألف دوالر شهرياً  60التشغيلية للمستشفى ُتقّدر بحوالي 
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اقرار سلسلة الرتب والرواتب أفضل في ":  النقد الدولي"نصيحة 
 !الوقت الراهن

صندوق النقد  ًا منكشف وزير التربية، الياس بو صعب، ان وفد
، ونصح وزير المال، علي حسن خليل، مؤخراً  الدولي، زار لبنان

إقراره أفضل، في "بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، معتبرُا ان 
، وذلك انطالقًا من أن الدولة تدفع "الوقت الراهن، لالقتصاد اللبناني

مليار ليرة لبنانية،  830ات بما يعادل /سلفة غالء معيشة للموظفين
وعليه، نصح .  من دون اي يحقق ذلك اي إيرادات مباشرة للخزينة

مليار ليرة جزءًا من االموال العامة المرصودة  830الوفد اعتبار الـ
مليار ليرة كسقف  2000مليارًا و 1850للسلسلة، التي تقدر لما بين 

أعلى، ليترواح اجمالي حجم االموال المتبقية بين األلف مليار ليرة 
 ......مليارًا فقط 1150و
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 2015المعركة مستمرة في ": التنسيق"
كانون االول  27في عددها الصادر بتاريخ "  السفير"ذكرت صحيفة 

، التي واجهت مقاومة شديدة من “هيئة التنسيق النقابية”، ان 2014
السلطة السياسية، إلقرار السلسلة، وذلك على الرغم من اإلضرابات 
والتظاهرات الحاشدة التي نظمتها الهيئة، وصوال إلى مقاطعة تصحيح 
االمتحانات الرسمية الصيف الفائت، ال تزال مصرة على االستمرار 

 .....في خوض المعركة
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 موحدة ضد التحالف السياسي ـ الماليالنقابية هيئة التنسيق ستبقى 
اعلنت هيئة التنسيق النقابية، انها لن تندفع الى الشارع في الوقت الراهن، على الرغم من تحضيرها لخطوات تصعيدية، في حال لم تؤد 

وخالل .  االتصاالت التي ستجريها، بعد عيدي الميالد ورأس السنة، مع الكتل النيابية لحل مسألة سلسلة الرتب والرواتب، الى نتائج ايجابية
ان معركتنا االجتماعية طويلة وصعبة، في مواجهة التحالف : "مؤتمر صحافي، صرح رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني، ايلي خليفة، قائالً 

 ".....السياسي المالي، الذي يعمل بوصاية دولية لم تعد خافية على أحد، وبإمرة من البنك والصندوق الدوليين
12457/node/ar/org.lkdg.www://http 

ة وواجب على /الضمان االجتماعي حق للمواطن:  الوزير قزي
 الدولة

مفهوم الضمان ليس مفهوم "اعلن وزير العمل، سجعان قزي، ان 
ة وواجب /ة، بل حق للمواطن/حسنة أو منة من الدولة الى المواطن

مجتمعا ال يملك ضمانا اجتماعيا، ال يملك "، مؤكدًا ان "على الدولة
، ومشددًا "قدرة المقاومة تجاه أي عدو، ولو امتلك كل سالح العالم

كالم ".  الضمان هو الوجه االنساني للحركة االقتصادية"على ان 
كانون االول الماضي، لورشة  8قزي جاء خالل رعايته، بتاريخ 

، نظمتها "مفهوم أرضية الحماية االجتماعية"عمل حملت عنوان 
الجمعية العربية للضمان االجتماعي، وحضرها رؤساء مؤسسات 
التأمينات والضمان االجتماعي في كل من لبنان، فلسطين، العراق، 

 ......الكويت، اليمن، مصر، موريتانيا، السودان، وتونس
12458/node/ar/org.lkdg.www://http 

قطاع االعمال يطالب بتنفيذ بمشروع ضمان الشيخوخة الذي ابصر 
 1993النور في 

اشار رئيس تجّمع رجال األعمال، فؤاد زمكحل، ان مشروع ضمان 
، لم يتم تنفيذه حتى 1993الشيخوخة، الذي أبصر النور في عام 

ة بعد /اليوم، معتبرا ان ذلك يعتبر المشكلة األكبر، بالنسبة للموظف
ة كامل تغطيته الصحية من قبل /سّن التقاعد، حيث يفقد األجير

كالم .  الضمان االجتماعي، في وقت يكون في أمّس الحاجة إليها
كانون  11زمحكل جاء خالل طاولة مستديرة نّظمها التجّمع، بتاريخ 

االول الماضي، مع وزير العمل، سجعان قزي، لمناقشة مختلف 
المشاريع اإلجتماعية التي يدرسها التجّمع مثل ضمان الشيخوخة، 
التغطية الصحية بعد سّن التقاعد، وغيرها من المسائل المتعلقة بوزارة 

 ......العمل
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      سلسلة الرتب والرواتب
6ا لـصـفـحـة   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي
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 ات/سياسية في الضمان تعيد نظام المياومين" صفقة"
وقع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، على   

مجموعة قرارات تقضي بفتح باب التوظيف في الضمان على 
تلك القرارات،   .ات/مصراعيه من خالل العودة إلى نظام المياومين

على خلفية االتصاالت التي ، "االخبار"بحسب صحيفة  جاءت
ات بملف /جرت، خالل الفترة الماضية، بين مختلف المعنيين

على "  المهيمنة"التوظيف، وخصوصًا بين األطراف السياسية 
الضمان، ووزير العمل، سجعان قّزي، الذي اشار الى وجود خلل 

ات في المباريات التي أجريت إلدخال /طائفي في انتماءات الناجحين
 ....ات إلى الضمان/موظفين
12460/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 كيف نقوم بواجباتنا ومستحقاتنا مليار دوالر؟: نقيب المستشفيات
اشار نقيب المستشفيات، سليمان هارون، الى ان القطاع االستشفائي 
مرة اخرى امام ازمة، نتيجة عدم تسديد الدولة مستحقاتها التي وصلت 
الى المليار دوالر، االمر الذي سيحول دون تمكن المستشفيات من 
تسديد مستحقاتها الى المؤسسات التي تزودها باالدوية، والتي 

من جهته، أصدر المدير .  ستتخلف بدورها عن التزام واجباتها تجاهها
العام للضمان االجتماعي، محمد كركي، مؤخرًا، قرارا يقضي بإعطاء 
المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، سلفات مالية على حساب 

، 2014ات المتوجبة لكانون االول /معامالت االستشفاء للمضمونين
مما يرفع مجموع قيمة السلفات .  ل.مليار ل 48بلغت قيمتها 

تاريخ الى  2014ولغاية شهر كانون االول  2014الممنوحة خالل 
 .....مليار ليرة 581
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 ات/التقرير الثاني لرصد انتهاكات قانون حقوق المعوقين
كانون االول  3، الذي يصادف في "اليوم العالمي للمعوقين"  بمناسبة

، احتفال "مرصد حقوق االشخاص المعوقين"من كل عام، نظم 
، برعاية وزير الشؤون االجتماعية رشيد "تقرير الرصد الثاني"الطالق 

" اتحاد المقعدين اللبنانيين"درباس، وبدعوة من الوزارة بالشراكة مع 
وقد ركزت رئيسة المكتب العربي في ".  دياكونيا"وبالتعاون مع 

اتحاد المقعدين "، رئيسة "المنظمة الدولية لالشخاص المعوقين"
، سيلفانا اللقيس، خالل االحتفال، على اهمية الشراكة بين "اللبنانيين

جمعيات االشخاص المعوقين والمؤسسات الخاصة والقطاع العام، 
وصوال الى توثيق انتهاكات الحقوق، الفتة الى الى المرصد عمل 

 ......ات/على تعزيز ثقافة المساءلة والدفاع عن حقوق المعوقين
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 في المئة من األشخاص المعوقين ال يعملون 70
كشف التقرير الثاني لمرصد حقوق المعوقين، عن تلقي مئات 
الشكاوي حول التمييز الممارس بحق تلك الفئة من االشخاص، سواًء 

وقد بين التقرير الذي ضم  .في مجال الصحة او التربية او العمل
ات /من مقدمي%    71.6بالغًا من مختلف المناطق، ان  197

 7.6التحقوا، وان %    20.8ن بالمدرسة، مقابل /الشكاوي لم يلتحقوا
واضافت اللقيس قائلة ان تلك .  ن من أصحاب الشهادات/فقط هم%  

ات، تعكس انعدام البيئة الهندسية /النسبة العالية لغير المتعلمين
 .....الدامجة في المدارس والجامعات
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي
7ا لـصـفـحـة   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 نحو استراتيجية اجتماعية دامجة لإلعاقة في لبنان
ات ال يستحوذ افرادها /افاد نائب رئيس اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين، الدكتور موسى شرف الدين، بان هناك بعض الفئات من المعوقين

كالم شرف .  على خدمات، خصوصًا خدمات الدمج التربوي المختلفة االوجه، ومنها المناهج التربوية، توفير الموارد الفنية والتقنية والبشرية
الدين جاء خالل المؤتمر الوطني، الذي نظمه اتحاد جمعيات االشخاص المعوقين في لبنان، بالشراكة مع الجمعية الوطنية لحقوق المعاق 

نحو استراتيجية :  االعاقة في لبنان"، والذي عقد تحت عنوان "اليوم العالمي للمعوقين"في لبنان ومنتدى المعاقين في لبنان الشمالي، بمناسبة 
 ".....اجتماعية دامجة
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 ! حواجزكم سبب إعاقتي: يوم وطني لرصد االنتهاكات
هيدي ...  ما بمشي، ما بشوف، ما بسمع، ما بشبهك: "تحت شعار

، في "مرصد حقوق المعوقين"، نظم "مش إعاقتي، الحواجز إعاقتي
، بمشاركة "اليوم الوطني للرصد"في كانون االول الماضي،  20

وقد تم خالل النشاط، اطالق .  ات/عشرات األشخاص المعوقين
عريضة مطلبية مليونية، ابرز ما تضمنته، المطالبة باعتماد آليات 
لتجهيز األماكن العامة، والخاصة ذات االستخدام العام، بما يتيح 

ن من /ات وغيرهم/ارتيادها واستخدامها من األشخاص المعوقين
 ......الفئات المهمشة
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إهانات على أبواب مجلس “  ممنوع دخول األشخاص المعوقين”
 النواب 

الذي نظم في (ات في اليوم الوطني األول للرصد، /منع المشاركون
، من الوصول إلى مجلس النواب، ولكن )كانون االول الماضي 20

ن إلى أحد المداخل يقال /ن كلما وصلوا/بشكل غير مباشر، اذ كانوا
ن في الشوارع /ن إلى مدخل آخر، وهكذا داروا/ن أن يتوجهوا/لهم

المحيطة بالمجلس، علمًا ان حركة الكراسي المتحركة ليست بالسهلة 
ات ذلك نوعا /وقد اعتبر المشاركون.  في الطرق المحيطة بالمداخل

/ات غير المعوقين/من أنواع القهر، خصوصًا وانه سمح للمواطنين
 ......ات من اجتياز الحواجز
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 موت بطيء بسبب شح المساعدات.. ات سوريا/فلسطينيو
كانون االول  6في عددها الصادر بتاريخ "  السفير"اشارت صحيفة 

، الى ان تراجع خدمات االونروا، والتعاطي بعملية 2014
/ات الفلسطينيين/االستنسابية في توزيع المساعدات، على النازحين

ات من سوريا إلى لبنان، اديا الى إلى مضاعفات وتداعيات مأساوية 
وقد رصد .  على كافة المستويات االجتماعية والصحية والتربوية

في البقاع الغربي، تزايد حاالت الطالق “  المركز الثقافي الفلسطيني”
وانتشار تعدد الزيجات، وانتشار األمراض المستعصية بشكل مخيف، 
وانتشار حاالت الوفاة بين النساء الحوامل أثناء الوالدة، وذلك بسبب 

 .....غياب الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل
12452/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن حواجز الخوف لتبوؤ مواقع /ة كسروا/ة فلسطيني/طالباً  67
 ريادية

جمعية األخّوة للعمل الثقافي "التابعة لـ“  أكاديمية الشباب”نّظمت  
الفلسطينية، في مبنى الجمعّية في مخّيم برج البراجنة، "  االجتماعي

حفل تخّرج للدفعة الثالثة من طالبها لهذا العام، الذي بلغ اجمالي 
ات عن الجهات االجنبية /ة، حضره ممثلون/طالبا 67ن /عددهم

“ مؤسسة فريدريش آيبرت”السفارة النروجية، :  الداعمة للمشروه وهي
، حسين بلشي، إلى “األكاديمية”من جهته، اشار مدير ".  اليونيسيف"و

ان مناهج الدراسة، المعتمدة في األكاديمية، تضم مواد عديدة تهدف 
ات، وتأهيل تلك الفئة العمرية لتبوؤ المواقع /إلى تمكين الشباب
 ....الريادّية في المجتمع

12453/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
8ا لـصـفـحـة   

 اتحاد المهندسين الفلسطينيين والحق في العمل
، في مخيم )اللجنة اإلتحادية في شمال لبنان(فرع لبنان   -بمناسبة يوم المهندس الفلسطيني، أقام اإلتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين 

لتأسيس االتحاد، طالب خالله أمين سر فصائل منظمة التحرير في الشمال، أبو جهاد فياض،  41البداوي، احتفاًال نقابيًا في الذكرى الـ
 ....ات الحق في العمل وتحديدا في المهن الحرة، وباإلسراع في إستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد/بإعطاء الفلسطينيين

12454/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
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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  

اخيرًا، وبغض النظر عن تبعات تلك الخطوة، في حال قررت الحكومة السورية المعاملة بالمثل، وما سيرتب ذلك من نتائج 
اقتصادية سيئة على لبنان، على صعيد حركة البضائع واالشخاص، وكذلك االعتبارات االنسانية، يالحظ ان االجراءات الجديدة 
لم تترافق مع معالجة جدية لمسألة اليد العاملة السورية، الموجودة بكثافة حاليًا على االراضي اللبنانية، والتي يجني اصحاب 

ة او لدورها /ة اللبناني/تتقاضاه العامل/ة اقل ما يتقاضاه/ة السوري/المصالح االقتصادية ارباحًا طائلة منها، بسبب تقاضي العامل
 .في تعزيز االستهالك المحلي

 تتمة االفتتاحية    


