
ستعمل الحكومة اللبنانية على انضمام لبنان إلى االتفاق الدولي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              " 

والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة االحترام الكامل لحقوق جميع األشـخـاص ذوي            

اإلعاقة، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية وال سيما منها القانون ، المنصوص عليها فـي                

 ".  بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية2000/220القوانين اللبنانية وال سيما منها القانون 

، والخاص  المستقيلةهذا هو نص البند الذي ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري              
بقانون حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان، والذي يعاني من بطء في تطبيق بنوده حتى اآلن                

ات في مختلف أوجه الحياة سواء كانت اجتماعية،          /على الرغم من المعاناة الكبيرة للمعوقين       
هذا القصور الرسمي في تقديم الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة في لبنان            .  اقتصادية أم تربوية  

ن التربوي في المدارس الرسمية حيث يحرم األطفال المعوقون           /ينعكس جلياً على واقع دمجهم     
والجدير ذكره  .  حركياً، وبصرياً، وسمعياً وذهنياً من حق الوصول إلى الخدمات التعليمية الرسمية           

في حين تنخفض نسبة الذين ارتادوا       %  38أن نسبة األمية عند األفراد المعوقين تبلغ حوالي           
وتكمن المفارقة في أن النسب تنخفض مع التقدم في المراحل الدراسية، ما            .  فقط  %  3الجامعات إلى   

  % 25(يشير إلى عدم تمكن النظام التربوي في لبنان من استيعاب األفراد المعوقين وبناء قدراتهم                
 ). ثانوي % 5متوسط،  %13ابتدائي، 

، التي وضعتها وزارة التربية     "الخطة الوطنية الخمسية لتطوير التعليم العام     "وعلى الرغم من إشارة     
، إال أنها لم    "رعاية ذوي الحاجات الخاصة في مختلف المراحل التعليمية        "في العام الماضي، إلى     

تتضمن أي مؤشرات قياس أو أهداف محددة تتعلّق بتحسين نفاذ الطالب ذوي اإلعاقة إلى الخدمات                
 الصادر  2/2000 من المرسوم    60 و 59على الرغم من أن المادتين      .  التربوية في مختلف المراحل   

بهدف تنظيم العالقة مع األشخاص ذوي اإلعاقات، تَضمنَان حق التعليم لهذه الفئة من الناس بشكل                
لكل شخص معوق الحق في التعليم، ضمن جميع المؤسسات          :  " تقول 59واضح وصريح، فالمادة    

 ".التربوية أو التعليمية من أي نوع كانت
ال تشكل اإلعاقة في حد ذاتها عائقاً دون طلب االنتساب أو            :  " فتنص على ما يلي    60أما المادة   

 ".الدخول ألية مؤسسة تربوية أو تعليمية
ن، /ت دفع منظمات المجتمع المدني إلى االلتفات حولهم       /التقصير في التعامل الرسمي مع المعوقين     

 )  2يتبع صفحة (بيئة تربوية صديقة"نحو  الذي أطلق حملة" اتحاد المقعدين اللبنانيين"وال سيما  

 
 

 

وزارة التربية تؤمن مستلزمات المواد       -

 ! عاماً من إقرارها13اإلجرائية بعد 

 ليرة في اليوم كافية لدمج           165-

 ات في المدارس/المعوقين
مطبقة في  :  استراتيجيه الصحة المدرسية  -

 المدارس الخاصة ومتعثرة في الرسمية

وزارته "  إنجازات"وزير التربية يعلن عن     -

 2010للعام

 قروض لمساعدة الطالب أم استغاللهم؟-
مدارس بعلبك تتوقف عن الدراسة بسبب      -

 !البرد

بين :  الطالب الفلسطينيون في لبنان     -

سندان ارتفاع األقساط ومطرقة إيقاف        
 المنح

شماالً يطالبون   "  متفرغو اللبنانية  "-

 بإدخالهم في المالك

 
 

مافيا الدواء في لبنان في ظل ضعف         -

 الرقابة

تفريغ مستشفى حاصبيا من مرضاه        -

 بسبب عجزه المزمن
الصحة تتحرك لسحب منتجات األتات من  -

 األسواق

خليفة وقع اتفاقية لتأمين الطبابة لالجئين      -

 غير الفلسطينيين
جرعة إضافية من فضائح األدوية في        -

 لبنان 

 

 
 

كركي يدعو المستشفيات لعدم التردد       -

 بقبول مرضى الضمان

مستشفيات وأطباء يفرضون مبالغ       -

 إضافية على المضمونين
آالف :  أجراء الدولة المكتومون     -

المتعاقدين والمياومين بال تغطية صحية وال   

 ضمان

الوزير الصايغ يرهب مستخدمي         -
اعتصموا، دعمهم، وفي اليوم     ..  وزارته

 !التالي طلب أسماءهم

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 "حبر على ورق"قوانين رعايتهم ..ذوو االحتياجات الخاصة في لبنان

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان ااإلجتماعيي



 تابع-المقال

لكافة الفئات المجتمعية، تلتزم مختلف معايير التنوع، وبيئة تعليمية تضمن لجميع الفئات من الطالب الدراسة في صفوف موحدة                   
مع أقرانهم لتطوير إمكاناتهم االجتماعية والمعرفية والمعنوية، حيث قدمت الحملة سيناريو حسابي لكلفة التجهيز فيبدو بسيطاً إذا                  

 )node/ar/org.lkdg://http/4626يمكن مراجعة الوصلة التالية لإلطالع على دراسة التكلفة كاملة.( عاما12ًما اقترن بعمل وزارة التربية عليه لمدة 
ان عملية الدمج التربوي تقوم على إتاحة الفرص لذوي االحتياجات الخاصة لالنخراط في نظام التعليم العادي كإجراء للتأكيد                    
على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم و يهدف الى مواجهة االحتياجات التربوية الخاصة للطفل المعوق ضمن إطار المدرسة                      

الدمج من أهم الوسائل وانسبها لتقديم الخدمة ألكبر عدد ممكن من ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال                    وتعتبر برامج .العادية  
تسمح لهم الظروف لالنخراط في مدارس التربية العادية وتساعدهم على التخفيف من صعوبة انتقالهم الى مؤسسات ومراكز                   

 .بعيده عن بيتهم وخارج أسرهم وينطبق هذا بشكل خاص على األطفال من المناطق الريفية والبعيدة 
 وخصوصاً مواده للمتعلقة بعملية     2/2000من هنا، ال بد من التأكيد على أهمية تطبيق وزارة التربية اللبنانية للبنود القانون                 

الدمج التربوي، باعتبار ذوي االحتياجات الخاصة جزءاً ال يتجزأ من نسيج لمجتمع اللبناني، وعلى الجميع ان يكفل حصولهم                    
هذه الحقوق التي يتوجب على الدولة اللبنانية تأمينها، األمر         .على حقوقهم بما يؤمن تكريس مواطنة كاملة لجميع الفئات اللبنانية         

 . الذي يجب ان يترافق أيضاً مع مراقبة مؤسسات المجتمع المدني لتطبيق هذه القوانين والمحاسبة عند التقصير
 

 عاماً من 13وزارة التربية تؤمن مستلزمات المواد اإلجرائية بعد 
 !إقرارها

خطة تطوير التعليم الرسمي وتأمين      "أعلنت وزارة التربية ضمن      
" مستلزمات تدريس المواد اإلجرائية في مختلف المدارس الرسمية        
عن فتح باب التعاقد بالساعة مع مدرسين لمواد الموسيقى والفنون           
التشكيلية واألنشطة البدنية والرياضية والمسرح والمعلوماتية واللغة        

 عاماً إلى أن بعض المواد التي أدخلتها في         13الثانية، بعد تنبها بعد     
  ."التساهيل"المناهج التربوية الجديدة، تدرس على 
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 ات في المدارس الرسمية/ ليرة  في اليوم كافية لدمج المعوقين165
الحملة الوطنية نحو بيئة    "، بعنوان   "عمر للكل وما تعيق قدراتي    " إلطالق المرحلة الثانية من حملته المطلبية     "  اتحاد المقعدين اللبنانيين  "يتحضر  

وأشار اإلتحاد في السياق،    .وبيئة تعليمية تضمن لجميع الفئات      ، والتي تهدف إلى تحقيق بيئة تربوية تلتزم مختلف معايير التنوع،          "للجميع  مبنية
الدراسي الواحد للتلميذ الواحد تكفي لتجهيز كافة         في اليوم    ليرة لبنانية  165إلى أنه ووفقاً لدراسة قام بها فإن أحد عشر سنتاً أميركياً أي              

 node/ar/org.lkdg://http/4626 .بما يضمن اندماج كافة من هم في عمر الدراسة فيها المدارس الرسمية في لبنان،

 التعليم للجميع

 2010وزارته للعام" إنجازات"وزير التربية يعلن عن 
أعلن وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة عن إنجازات            

الفترة التي تسلم في خاللها مسؤولية التربية، خالل           وزارته طوال 
مؤتمر صحافي وزع خالله كتيباً اختصر في صفحاته أبرز             

والمشاريع التي تمت أو التي هي قيد اإلنجاز وشملت            االنجازات
ومشروع قانون تناولت تطبيق عناوين         مشروع مرسوم  50نحو  

 تمويلها البيان الوزاري والخطة التربوية وتوفير
4632/node/ar/org.lkdg://http . 

 التعليم للجميع اإلستراتجية التربوية
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مطبقة في المدارس الخاصة     :  استراتيجيه الصحة المدرسية   
 ومتعثرة في الرسمية

أقرت وزارة التربية في العام الماضي إستراتيجية الصحة            
 والتي بدأ العمل على جزء ضئيل جدا من          المدرسية في لبنان،  

الكبيرة ,   فيما يحصل تالمذة المدارس الخاصة       ولكن .مضمونها
على الرعاية الصحية السليمة، تعاني المؤسسات الرسمية       ,  تحديدا

من إستراتيجية صحية لم يبصر معظم أجزائها النور بسبب ضآلة          
 .وغياب القرارات اإلدارية الالزمة, الموازنة

 4635/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع جامعات ومهنيات

 "مفاتيح الكمبيوتر"إلى " فك الحرف"مشروع محو األمية يتجاوز 
اللجنة الوطنية لمحو األمية     "أعادت وزارة الشؤون االجتماعية      

التي أعيد تشكيلها من جديد بعد مرور عقد ونصف          "  وتعليم الكبار 
 12على إنشائها، والتي استتبعت بإطالق مشروع لمحو األمية في          

مركزا في لبنان بالتعاون مع جمعية الشابات المسيحية، وذلك            
مواكبة لعصر التكنولوجيا حيث لم يعد مفهوم محو األمية محصورا          

ـ  ، إنما اتسع ليشمل في دول كثيرة تطوير          "  فك الحرف "بـ 
القدرات من خالل التعليم المستمر وصوال إلى مفاتيح               

 node/ar/org.lkdg://http/4628.الكمبيوتر

 !مدارس بعلبك تتوقف عن الدراسة بسبب البرد
في مدرستي بعلبك االبتدائية " ال مازوت وال صوب وال كهرباء"

المختلطة والمتوسطة، اللتين يضمهما المجمع التربوي الجديد الذي 
وقد أجبر . نقلت إليه المدرستان في مطلع العام الدراسي الحالي

التالمذة الصغار على تحمل درجات حرارة وصلت أحيانا الى 
ثالث درجات مئوية تحت الصفر، األمر الذي دفع بمجلس األهل 

إلى اتخاذ قرار بوقف الدراسة نتيجة للحاالت المرضية التي تفشت 
 node/ar/org.lkdg://http/4625 .بين الطالب

 !اعتصام طالب ثانوية دير عمار دعماً للمدير السابق
في بلدة دير عمار ـ المنية   " ثانوية الشهيد وسام عيد"اعتصم طالب  

 أمس  بمشاركة ذويهم ألسبوعين متتاليين، احتجاجاً على قرار           

 وزارة التربية القاضي بتعيين مدير بدال من الذي تمت إقالته قبل           

أسبوع، موضحين ان المدير المقال زياد عيد يتمتع بكفاءة عالية،           
المدير المعين الذي كان يشغل منصب ناظر في ثانوية           في حين ان  

  .في مدينة البداوي، رسب خالل االمتحان

4627/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع اإلستراتجية التربوية

 التعليم للجميع التعليم الرسمي

3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

 طالب معهد راشيا يعتصمون طلباً للتدفئة
انعدام وسائل التدفئة في المعهد خصوصا ان نظام التدفئة            طالبا وطالبة في معهد راشيا المهني والتقني احتجاجا على        220اعتصم أكثر من  

مئوية، أما المدافئ     الساحلية، في حين تصل درجة حرارة الصفوف في منطقتهم الى ما بين صفر وخمس درجات                 القائم مصمم للمناطق  
الكهربائي على تشغيلها من      استخدامها نظراً لضعف التيار الكهربائي من جهة، وعدم قدرة المولد           العاملة على الطاقة الكهربائية، فال يمكن     

   node/ar/org.lkdg://http/4638جهة أخرى
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 قروض لمساعدة الطالب أم الستغاللهم؟
، مشيرة إلى القرض الجامعي يبدو وفقاً       "أوالً وادفع الحقاً    تعلّم"نشرت صحيفة الحياة تحقيقا حول القروض التعليمية في لبنان، تحت شعار            

في الجامعات الرئيسة الخاصة في لبنان، لكن ثمة شكوك وتساؤالت كثيرة تحيط              لإلعالنات  الطريق األفضل الذي يوصل الى التخصص       
  .الشباب أمام خيارين إما البقاء دون تعليم أو أخذ القروض بفوائد عالية بهذه الخدمات االقراضية والتي تضع

4619/node/ar/org.lkdg://http 



 تعاون بين وزارة التربية وشركتي مايكروسوفت وبروميسيان
عقد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة اجتماعين مع كل           
من شركتي مايكروسوفت وبروميسيان في مقر إقامته في لندن،          
وبحث معهم في إمكانات التعاون والمساهمة في تنفيذ الخطة            
التربوية التي أقرها مجلس الوزراء على الصعيدين البرامجي          

 node/ar/org.lkdg://http/4633 .والتجهيزي

 التعليم للجميع مساعدات

 ومدير المعهد يشرح األسباب..
أصدر مدير معهد راشيا فريد كمال بياناً أشار فيه إلى أن العوامل            

وانقطاعه المستمر، أوقف     الطبيعية و ضعف في التيار الكهربائي       
إعانة الشوفاج مما ضاعف من حدة مشكلة          مساهمة الدفايات من  

البرد التي يعاني منها طالب وطالبات المعهد، األمر الذي دفعهم           
 وأكد كمال أن إدارة المعهد تدرس      .  لالعتصام مطالبة بحقوقهم  

بعناية فائقة البدائل الفعالة ضمن الظروف المناخية الحالية، ومنها         
  .على الصوبيات التقليدية لتأمين التدفئة االعتماد
4624/node/ar/org.lkdg://http 

 "الفكر العربي"تعاون تربوي بين الجامعة األميركية ومؤسسة 
" مؤسسة الفكر العربي  "أطلقت الجامعة االميركية في بيروت و       

التطوير المستند الى المدرسة في العالم      "المرحلة الثانية من مشروع     
، في ندوة افتتاحية لثالثة أيام من ورش العمل           ")تمام"  ("العربي

التقويمية لثالثة أعوام من عمر المشروع في األردن والسعودية           
  .ولبنان، يشارك فيها أساتذة في عدد من المدارس العربية

4634/node/ar/org.lkdg://http 

 مؤسسة الوليد تجهز مدارس رسمية في الضاحية

دشنت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية الوزيرة ليلى           
الصلح حماده ووزير التربية الدكتور حسن منيمنة عددا من مدارس          
ضاحية بيروت الجنوبية تم تزويدها بألواح ذكية وناشطة من خالل          
زيارة لثانوية الغبيري للبنات، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين            

 node/ar/org.lkdg://http/4636 .المؤسسة والوزارة

 حقوق

4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �2ـ� ا �ـ�   / ـ�ـ� ط   0 1 1  

 التعليم للجميع

بين سندان ارتفـاع األقسـاط       :   الطالب الفلسطينيون في لبنان   
 ومطرقة إيقاف المنح

 توقفه عن استقبال طلبات جديدة     "   صندوق الطالب الفلسطيني  " أعلن  

مكتفياً بطلبات الطالب المعتمدين لديه   2011-2010للعام الدراسي 
من األعوام السابقة والذين لم ينهوا دراستهم بعد، بسبب تـدنـي            
إيراداته من جهة، وعدم قدرة الطالب المتخرجين من تسـديـد            

 . القروض المستدانة منه من جهة ثانية
 4618/node/ar/org.lkdg://http 

 شماالً يطالبون بإدخالهم في المالك" متفرغو اللبنانية"
طالب أساتذة الجامعة اللبنانية في الشمال الذين تم تفريغهم بموجب           

الهيئة التنفيذية  بإدراج مطلب     2008/  5/5 بتاريخ   223القرار رقم   
دخولهم إلى المالك على قدم المساواة مع المطلبين المركزيين            
اآلخرين وهما إعادة النظر في سلسلة الرواتب وتعيين عمداء            
أصيلين، ال سيما انه قد مضى على تفرغهم ما يزيد على السنتين،             

 .مستوفين بذلك الشرط المطلوب للدخول إلى المالك
4631/node/ar/org.lkdg://http  

 فردان ترفــض زيـادة األقسـاط -"الليسيه"لجنة أهل  مدرسة 
في فردان، الزيادة المقترحة من قبل اإلدارة،  " الليسيه الفرنسية ـ اللبنانية"رفضت الجمعية العمومية ألهالي تالميذ  

وأشارت اللجنة إلى ان الزيادات المتتالية       .والتي تعدت قيمتها الخمسمائة ألف ليرة على قسط كل تلميذ سنوياً            
د المرتفعة التي تفرضها إدارة البعثة العلمانية الفرنسية منذ خمسة أعوام، تجبر قسماً كبيراً من تالميذ الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدو                   

 node/ar/org.lkdg://http/4637.على ترك المدرسة لعدم قدرتهم على تحمل األقساط المرتفعة
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 الصحة للجميع مافيا الدواء في لبنان في ظل ضعف الرقابة الحكومية
هن من جراء سيطرة مافيات شركات األدوية، إحتكارها، تكلفـة          / ات حياتهم اليوم وهم عرضة للتأثيرات المضرة بصحتهم       / يعيش اللبنانيون 

ة يومياً، لم تظهر بعد أية نية فعلية        / في ظل هذه األوضاع الشاذة التي تهدد صحة المواطن        .   االدوية المرتفعة، وغياب الرقابة الفعلية عليها     

عند السلطات اللبنانية للتحرر من مصالح المنتفعين على إنتاج وتوزيع األدوية الممنوعة، والمضرة والقاتلة في أحيان كثيرة، ومن ثـم                     
تفعيل الهيئات الرقابية التي تعمل من منطلق الصالح العام لالشراف على المستودعات والصيدليات والمستوصفات ودور الـرعـايـة                     

 . االجتماعية وهي الجهات التي تملك االتصال المباشر مع المريض

وكانت لجنة الصحة النيابية قد اصدرت، منذ ثالث سنوات تقريبـاً،           
توصية الى وزارة الصحة بإنشاء لجنة للرقابة على الصيدليات، على      
ان تتألف هذه اللجنة من مندوبين لوزارة الصحة ومندوبين لنقـابـة            
الصيادلة وأعضاء في النيابة العامة التمييزية وتكون لها سـلـطـة            

وبالفعـل،  .   تنفيذية في قمع المخالفات واتخاذ اإلجراءات الضرورية      
أنشئت هذه اللجنة وبدأت بعملها على مستوى الرقـابـة عـلـى              

إال .   الصيدليات، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية في حق المخالفين       
انه، مع االسف، ومثل كل اللجان التي تشكل في لبنان، اخذت هـذه             
اللجنة تتقاعس عن القيام بواجباتها الى ان تالشت ولم يعد لها دور             

وبالتالي، ومع غياب الدور الفعال لهذه اللجنة المهمة، يتحمل         .   يذكر
مسؤولية الرقابة على الصيدليات كل من التفتيش الصيدلي التـابـع           
لوزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي التابع لنقابة الصيادلة، وهذا ما ال          

وبحسب وزارة الصحة، فإن لبنان ملتـزم       .   يحدث في الوقت الراهن   
فأين هو دور الدولة .  بما يصدر عن الهيئات الرقابية للدواء في العالم 
 ! والسلطات المختصة في الرقابة الفاعلة إذن ؟؟

 الفرنسية الئحة بأسماء العقـاقـيـر        » بريسكرير« وقد نشرت مجلة    
المضرة التي تم التشكيك بتركيبتها أوروبياً وأميركياً أي في بـالد            

وتضم الالئحة أسماء العديد من األدوية الموجـودة فـي          .   المصدر
فونزيالن  الذي يستخدم لتوسعة       -بوفلوميديل  :   السوق اللبناني وهي  

الـذي  )   المسكّن لآلالم، وزيبريكسـا   ( األوعية الدموية، دي أنتالفيك     
والواقـع  .   يوصف للمرضى الذين يعانون مرض انفصام الشخصية      

المضحك المبكي هو أن السلطات اللبنانية ال تتخذ قراراً بشأن سحب           
دواء من السوق اللبناني إلّا بعد أن تتخذ الوكالة الفرنسية لمراقـبـة             

فقد قامت السلـطـات     .   سالمة األدوية والمواد الصحية القرار نفسه     
باسـم   ملغ من دواء فونزيالن المعرف عنه طبيا ً        300بسحب عيار   

بوفلوميديل ، بناء على طلب السلطات الصحية الفرنسية، بموجـب          
 ملغ منه   ١٥٠أما عيار   .   2007 آذار   20 تاريخ   161/1قرار رقم   

  فال يزال موجود حالياً في السوق اللبناني بانتظار منعه في 

هذا الواقع ينسـحـب     ! !   فرنسا، عندها سيتَّخذ قرار مماثل في لبنان      
“ دي أنتالفيـك ” أيضاً على األدوية األخرى مثل مسكّن اآلالم الشهير       

الذي اتخذت الهيئة األوروبية لمراقبة األدوية قراراً بسحبـه مـن            
 ضمن مهلة زمنية تمتد لعام، بينما أصـدرت    ٢٠٠٩األسواق عام   

 3وزارة الصحة قراراً يقضي بسحبه تدريجاً من األسواق بتاريخ           
وكأن الـوزارة   .   14/9/2011 ولغاية تاريخ    2010تشرين الثاني   

، مـن    " تأتي متأخراً خير من أن ال تأتي أبداً" باتت من أتباع مقولة     
 !!!دون اإللتفات إلى أرواح المواطنين المساكين وصحتهم

كذلك أدى ضعف الرقابة الطبية، أيضاً، إلى ازدياد االنتشار الفطري       
أمثال زين األتـات    "   خبراء األعشاب " ألدوية االعشاب، حيث تحول     

نجوماً تلفزيونيين وما من حسيب وال رقيب وال رادع يردعهم عـن            
وبعد السبات العميق الذي كانت تغوص فيه       .   تضليل الناس وخداعهم  

السلطات اللبنانية المختصة وأجهزة الرقابة المنعدمة الفاعلية أصالً،          
يبدو انها استفاقت على خطورة هذه الظاهرة وضرورة محاربتـهـا    

 منتجاً من مستحضرات زين األتات من بعـض         38بعدما تم سحب    
أسواق الدول العربية، وتحديداً في المملكة العربية السـعـوديـة            
واإلمارات العربية المتحدة، بسبب تضمنها مكونّات سامة ومضرة،        

ومن المعيب والمحير في آن واحد، تـقـاذف        .   كالزئبق والرصاص 
المسؤولية بين المعنيين حيث اعتبرت وزارة الصحة العامة في بيان          
لها أنها قامت منذ اليوم األول لظاهرة األعشاب بمحاربة االدعاءات          
المزيفة والمتعلقة بترخيص هذه المستحضرات وتسويقها من قـبـل          
الوزارة ومنع اإلعالن عن هذه المنتجات، مدعية ان األمور التنفيذية          

فمن يقوم إذاً بمتابعة هذه األمور التنفيذية  .   تخضع لخارج صالحياتها  
وكم من المواطنين سيدفعون الثمن من صحتهم وأرواحهم إلى حين           

ومتى تتحرك وزارة اإلقتصـاد  ! تحديد المرجعية النهائية في التنفيذ؟ 
 !لسحب جميع هذه المواد واألصناف من األسواق اللبنانية؟
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 سنوات 3مقفالً بعد مرور » مستشفى شبعا الحكومي«ال يزال  
 على إنشائه

في شبعا على » مستشفى الشيخ خليفة بن زايد«لم تفتح بعد أبواب 
 الرغم من مرور حوالى ثالثة أعوام على إنجاز األشغال فيه بناء

...  متراً مربعا12590ًوتجهيزاً على قطعة أرض مساحتها 
4656/node/ar/org.lkdg://http 

  

تفريغ مستشفى حاصبيا الحكومي من مرضاه بسبب عـجـزه           
 المزمن
عن العمل وتم تفريغه مـن      »   مستشفى حاصبيا الحكومي  « توقف  

كل المرضى، بسبب النقص الكبير في األدوية وكل المستلزمـات   
الطبية، فقدان مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية الـتـي          
تعطل أحدها ايضاً، ناهيك عن األعطال التي طالت العديد مـن            

 ... األجهزة وخاصة جهاز التعقيم
4658/node/ar/org.lkdg://http  

 ومحاولة أهلية إلنقاذه من االنهيار...
أطلقت فعاليات حاصبيا السياسية واالجتماعية ومختلف الجهات المعنية، مبادرة إلنقاذ مستشفى حاصبيا الحكومي وال سيما بعد التطورات    

  node/ar/org.lkdg://http/4662... األخيرة التي أظهرت إمكان انهياره

 مستشفيات حكومية

 مساعدات

 الصحة للجميع

 الصحة للجميع اإلستراتجية الصحية
 جرعة إضافية من فضائح األدوية في لبنان 

في عددها األخير مخاطر بعض العقاقير      »   بريسكرير« كشفت مجلة   
مشيرةً إلى بطء عملية اتخاذ السلطات الصحية قـرارات وقـف            
تسويقها عند صدور تقارير علمية تشكك في صالحيـة إحـدى            

 ... الجزيئيات الداخلة في تركيبتها
4655/node/ar/org.lkdg://http  

 والصحة تتحرك لسحب منتجات األتات من األسواق ..
أصدر وزير الصحة محمد جواد خليفة بياناً حذر فيه من تسويق 

بعض المستحضرات والمتممات الغذائية، مؤكداً أنه قد تمت 
 لسحب 2011 كانون الثاني 26مراسلة وزارة االقتصاد بتاريخ 

جميع هذه المواد واألصناف التابعة لزين األتات ومنتجين آخرين 
 ... من األسواق اللبنانية

4667/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع

 خليفة وقع اتفاقية لتأمين الطبابة لالجئين غير الفلسطينيين
وقع وزير الصحة محمد جواد خليفة على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومفوضية 

ومجلس كنائس الشرق االوسط، من " كاريتاس"األمم المتحدة لشؤون الالجئين وجمعية 
 ... أجل تمكين طالبي اللجوء غير الفلسطينيين من دخول بعض المستشفيات الحكومية

4659/node/ar/org.lkdg://http  



كركي يدعو المستشفيات الخاصة لعدم التردد بقبول مـرضـى           
 الضمان

أطلق مشروع مكننة مكتبي مرجعيون وحاصبيا العائدين للصندوق        
الوطني للضمان االجتماعي وتوسيع أعمالهما وخدماتهما، حـيـث         
دعى المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي المستشفيات إلـى          
عدم التردد في قبول واستيعاب المرضى على اسم الضمان بعدمـا           

 ... تمت جدولة حسابات ديونها ومستحقّاتها
4671/node/ar/org.lkdg://http  

 يحدد الحاالت المرضية التي تأخذ مسالك الدفع الفوري" الضمان"
أصدر المدير العام في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي مذكرة حدد فيها الحاالت المرضية التي تعطي المعامالت  

  node/ar/org.lkdg://http/4668... الخاصة بها مسلك الدفع الفوري المعجل
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 الرعاية واألمان االجتماعي ضمان

 مستشفيات خاصة وأطباء يفرضون مبالغ إضافية على المضمونين
يتقاضى الكثير من المستشفيات والمختبرات واألطباء مبالغ إضافية من         
المضمونين تزيد على تعرفة الصندوق الوطني للضمان االجتماعـي،         
بحجة عدم تطبيق الضمان للتعرفة االستشفائية والطبية التي اقـرهـا           
مجلس الوزراء وعدم كفاية التعرفة المعمول بها حتى اآلن لتغطـيـة            

node/ar/org.lkdg://http/4670. . . االعمال الطبية واالستشفائية  

  
 

 الرعاية واألمان االجتماعي عمل نقابي

آالف المتعاقدين والمياوميـن بـال     :   أجراء الدولة المكتومون 
 تغطية صحية وال ضمان

تكشف المعلومات، التي جمعتها بعض مديريـات صـنـدوق           
الضمان االجتماعي، أن عدد أجراء الدولة غير المصرح عنهم          

 ألفاً وهم يتوزعون علـى      22للضمان، أي المكتومين، يتجاوز     
 ... جميع إدارات الدولة ومؤسساتها العامة

4664/node/ar/org.lkdg://http  

 إنجاز ترتيبات توطين الرواتب :الصايغ لمستخدمي مراكز الشؤون
 والتطبيق قريباً

التقى وزير الشؤون اإلجتماعية سليم الصايغ في مكتبه في الوزارة 
وفداً من رؤساء ومستخدمي المراكز اإلنمائية اإلجتماعية الذين ابلغوه 

 ...أنهم تسلموا رواتبهم المتأخرة[
4665/node/ar/org.lkdg://http  

 

 !اعتصموا، دعمهم، وفي اليوم التالي طلب أسماءهم.. الوزير الصايغ يرهب مستخدمي وزارته
بعدما أعلن وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ أمام الوسائل اإلعالمية دعمه لمطالب المعتصمين  من 
مستخدمي المراكز اإلنمائية التابعة للوزارة، أصدر في اليوم التالي تعميماً للحصول على أسمائهم ألنهم 

 ...»خالفوا القانون بتركهم مراكز عملهم«
4663/node/ar/org.lkdg://http  



Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

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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 تفاهم بين الشؤون وكاريتاس

وقّع وزير الشؤون اإلجتماعية سليم الصايغ ورئيس كاريتاس لبنان مذكرة تفاهم حددت أصول التعاطي ما بـيـن الـوزارة                     
والمؤسسة في العديد من المجاالت اإلجتماعية واإلنمائية، باإلضافة الى تحديد سبل تبادل الخبرات ما بين الطرفين ال سيما فـي               

  node/ar/org.lkdg://http/4669...مجال تقديم العون للمسنين

 العد التنازلي لعودة نازحي البارد
ناقش مسؤولو وكالة األونروا في اجتماع عقدوه مع ممثلي شركة جهاد البناء التقدم الحاصل على صعيد إعادة إعمار الـرزمـة                     

  node/ar/org.lkdg://http/4666... األولى من مخيم نهر البارد، والمواعيد الزمنية لعودة األهالي في أقرب فرصة
 

 الرعاية واألمان االجتماعي اتفاقيات مع المجتمع المدني

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق 


