
 

 
 

 

مشروع تنظيمي لشهادات واختصاصات      -

 مهنة التمريض  

تعميم حول منع حصر بيع الكتب في         -

 المدارس الخاصة
مدارس رسمية تمتنع عن تسجيل        -

 التالمذة الراسبين والوزارة تطمئن االهالي

متعاقدو اللبنانية يعتصمون ويصعدون     -

 طلباً للتفرغ 

دعوة نقابية ألساتذة المدارس الخاصة      -
لمواجهة قرارات صرفهم وللمطالبة       

 بحقوقهم

تجاذبات حول خفض المعدل العام        -

وحول "  إدارة األعمال "لمباراة دخول    
 "اللبنانية"تفريع 

 

 

 
التغطية : فرصة كبيرة للتغيير اإلقتصادي -

 الصحية الشاملة إصالح ضروري

أدوية األمراض المستعصية غير متوفرة     -

 وتصرف من دون رقيب

عشرات حاالت التسمم في راشيا         -
 والبقاع الغربي نتيجة لحوم فاسدة

تسيب في  :  مستشفى حلبا الحكومي   -

 التوظيف

 
 

 

إطالق دراسة المسح الوطني لميزانية      -

 2011األسرة للعام 
لضمان صحي لكل   :  الوزير شربل نحاس  -

 ات/المواطنين

: إطالق الحملة الوطنية حول التوحد      -

.. الدولة تعمل على تأمين الدعم        “

 “والمجتمع المدني يعينها 
منح الفلسطينيين تواجه     :  االونروا-

 مشاكل في التمويل االوروبي

ذوو االحتياجات الخاصة في مخيم البص -

 "!األونروا"يعتصمون أمام 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 »البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً«شكوك جادة حول جدوى 

 راصد الحقوق االجتماعية

2تـشـر يـن   أ و ل    ا لـعـد د   ا لـعـاـشـر    0 1 1  

البرنامج «أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور 
، والذي اعتبره المسؤولون خطوة أولى، على »حالّ«الذي يرفع شعار » الوطني لدعم األسر األكثر فقرا

 . طريق معالجة تفاقم الفقر في لبنان، وتعزيزاً لشبكة األمان االجتماعي
 ألف لبناني، يبدأون باالستفادة 400 ألف أسرة تحت خط الفقر أي نحو 80إلى استهداف » البرنامج«يطمح 

 مركزاً لوزارة 96من سلة المساعدات غير النقدية بدءاً من منتصف الربيع المقبل، بعد التقدم بطلباتهم، إلى 
وبحسب البرنامج، تخضع الطلبات للتدقيق والتحقيق الميداني . الشؤون االجتماعية موزعة في المناطق كافة

وفقاً آللية معقدة لغربلتها، والتأكد من   عامل ومحقق اجتماعي إضافة إلى موظفي الوزارة،400من قبل 
وقد استبعدت سلة المساعدات، التي اقترحتها اللجنة الوزارية المعنية بالشأن . صحة المعلومات الواردة فيها

االجتماعي وأحالتها إلى مجلس الوزراء إلقرارها، نهائياً خيار المعونة النقدية، بعدما كان مطروحاً في 
االستشفاء المجاني، والرعاية : وستضمن مروحة التقديمات المقترحة. السابق، أللف اعتبار ومحظور

الصحية األولية وتأمين األدوية الالزمة، وإعفاء أبناء هذه العائالت من رسوم التسجيل في المدارس 
هذا . الرسمية بكافة المراحل، وتأمين الكتب المدرسية، إضافة إلى اإلعفاء من رسوم االشتراك في الكهرباء

 مليونا 28، الذي خصص له مجلس الوزراء كرصيد أولي سلفة مالية مقدارها »البرنامج«وقد واكب 
 ألف دوالر، حملة إعالمية رفعت العديد من الشعارات بهدف دفع األسر الفقيرة للتقدم إلى المراكز 200و

 . في المناطق
والجدير ذكره أن هذا المشروع هو تركة من الحكومات السابقة وممول خارجياً من البنك الدولي، وزارة 

الخارجية اإليطالية، والسفارة الكندية، وهو يندرج في إطار التزام لبنان بالبيان الوزاري والتوجهات الدولية 
ويرى المراقبون، أن المشروع يمثل اختباراً حقيقياً . »3باريس «التي أقرها، وخصوصاً خالل مؤتمر

واألكيد أنه سيتم تركيز المراقبين على . لمصداقية الدولة التي تصدعت في الكثير من المفاصل والمحطات
مدى نجاحه في عبور اإلعتبارات الطائفية والمناطقية، والترفع عن االصطفافات السياسية والزبائنية التي      

 .طبعت الحياة العامة في لبنان، وعلى انه ليس فقط باباً إضافياً لهدر المال العام أو لتوزيع المال السياسي
ويالحظ أن تنفيذ هذا المشروع الذي يتطلب الكثير من الدقة والحرفية يأتي في الوقت نفسه الذي طرح فيه      

وزير العمل شربل نحاس مقاربة اجتماعية أشمل وأوضح تهدف إلى تأمين الحماية الصحية واإلجتماعية 
للجميع من خالل إعادة توزيع الثروات الوطنية بما يحقق العدالة اإلجتماعية، وعن طريق فرض سياسة 

وفي هذا السياق، تطرح شكوك جدية حول جدوى مثل هذه المقاربة الجزئية لقضايا الحقوق . ضريبية جديدة
اإلجتماعية، وكذلك مدى قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج بفاعلية في حين أن المطلوب اليوم هو مقاربة 

ها سبل التعليم والصحة /ها ويوفّر له/ة بما يصون كرامته/إجتماعية شاملة للحقوق االجتماعية للمواطن
واألمان اإلجتماعي من دون الحاجة إلى توسل المساعدة من أي جهة كانت وفقاً آللية معقدة وتستغرق 

 .  الكثير من الوقت

 التعليم للجميع



 قرارات وسياسات حكومية

 التعليم الرسمي

 مشروع تنظيمي لشهادات واختصاصات مهنة التمريض 
قرر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب تشكيل لجنة          
مشتركة من جميع المعنيين بمهمة التمريض تضم إضافة إلى            
وزارتي التربية والصحة لكل من نقابة الممرضين ونقابة             
المستشفيات وكلية الصحة في الجامعة اللبنانية، وأعطاها مهلة شهر         
من العمل إلصدار تقرير مفصل عن متطلبات المهنة على مختلف           

وقد دعا دياب اللجنة إلى تضمين نتائج التقرير معلومات         .  مستوياتها
عن الشهادات والتوصيف الوظيفي، ووضع نصوص مرنة تسمح         
ألصحاب هذه المهنة بتطوير أنفسهم ضمن المعايير العلمية            

 .واألكاديمية
 6410/node/ar/org.lkdg://http 
 

 تعميم حول منع حصر بيع الكتب في المدارس الخاصة
اتفق وزير التربية حسان دياب مع وزير االقتصاد والتجارة نقوال           

عدم إلزام  :  نحاس على تعميم مشترك يؤكد جملة من األمور منها         
التلميذ أو ولي أمره بشراء الكتب المدرسية من المدرسة حصرياً أو           
من أي مرجع آخر محدد عن طريق الئحة الكتب، التأكد من عدم             
استعمال عبارة كتب جديدة فقط، ومن جودة اللوازم المدرسية ومدى          

 . تطابقها مع المواصفات اللبنانية أو العالمية
6411/node/ar/org.lkdg://http 

 !تدين تراجع التعليم الرسمي وتستعد للتحرك" رابطة الثانوي"
حددت الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي           

 ، داعية األساتذة    2012 _2011أولويات العمل للعام الدراسي     
إلى االستعداد للتحرك ليكون العام الدراسي عام تعزيز التعليم           

إجراء المباراة  :  الرسمي وتحقيق سلسلة من المطالب منها        
المفتوحة في المواد اإلجرائية وإلغاء بدعة التعاقد ووضع سياسة         
موحدة إلعداد األساتذة والمعلمين، وإقرار السلم المتحرك لألجور        

 .وإقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام
 6414/node/ar/org.lkdg://http  

مدارس رسمية تمتنع عن تسجيل التالمذة الراسبين والوزارة           
 تطمئن االهالي

تجمع عدد من األهالي في مكتب وزير التربية والتعليم العالي حسان           
في االمتحانات  »  الراسبين«دياب، للمطالبة بقبول تسجيل أوالدهم       

الرسمية في المدرسة الرسمية، واحتجاجا على تمنع عدد من مديري          
وقد طمأن رئيس منطقة بيروت      .  مدارس بيروت قبول تسجيلهم    

التربوية محمد الجمل األهالي بأنه سيتم تسجيل أوالدهم بعد انتهاء           
اليومين األولين لبدء التسجيل، تنفيذا للمذكرة الصادرة عن        »  ضغط«

 .وزير التربية والتي تؤكد حصول كل تلميذ على مقعد دراسي
 6407/node/ar/org.lkdg://http 
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 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع     

 تعيين رؤساء المناطق التربوية قريباً : الوزير دياب
أعلن وزير التربية حسان دياب عن توجه وزارة التربية والتعليم          
العالي إلى طرح مسألة تعيين رؤساء المناطق التربوية، وذلك بعد          
انجاز تعيينات الجامعة اللبنانية، وجاء تصريح الوزير دياب بعد          
لقاء جمعه مع وزير الزراعة حسين الحاج حسن تناول فيه             
الطرفان الحاجات التربوية في منطقة بعلبك الهرمل على            

 node/ar/org.lkdg://http/6413. . المستويات كافة

يصعد الخالف بين المديرية وأصحاب      "  المهني"مشروع تطوير   
 المعاهد الخاصة

طرحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مشروع مرسوم          
لتنظيم حقول ومراحل وشهادات هذا القطاع، األمر الذي أدى إلى          
نشوء خالف بينها وبين أصحاب المعاهد الخاصة، خصوصاً حول         

االنتساب "وتشير هذه المادة إلى ان      .  المادة السادسة من المشروع   
إلى السنة األولى من شهادة البكالوريا الفنية يتطلب من التلميذ أن           
يكون حائزاً شهادة التكميلية المهنية أو ما يعادلها في االختصاص          

أو إفادة ترشيح   .المناسب أو الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها        
المتحانات البريفيه الرسمية، شرط أن ال يرفّع الطالب إلى السنة           
الثالثة من شهادة البكالوريا الفنية ما لم يكن حائزاً شهادة البريفيه            

 node/ar/org.lkdg://http/6420".أو التكميلية المهنية



3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

 مـدارس الطوائـف تعلّم أبناءها اإلنتماء إلى الطوائف ال الوطن
نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول مساهمة بعض األنشطة المرتبطة         
بالتعليم الديني، والكتب الدينية في تكوين شخصية التلميذ، انطالقاً          

حيث يتم ربط التعليم    .  من كونه فرداً في رعية دينية، ال مواطناً        
الديني، مسيحياً كان أو إسالمياً، وأنشطتهما ذات الصلة، بمسألة           
االنتماء، و يتعلم التالمذة االنتماء إلى طائفتهم الدينية في طليعة             

انتمائهم الجماعي، وكتقديم لالنتماء الطائفي على االنتماء         شعور  
 .الوطني

 6408/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم  الخاص
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 التعليم للجميع     

 معركة األقساط محتدمة بين األهالي والمدارس الخاصة
ففيما .يستمر السجال بين األهالي والمدارس، في قضية األقساط         

         ع المدارس الخاصة بزيادة درجات المعلمين لرفع األقساط، تردتتذر
نقابة المعلمين باألرقام، مؤكدةً أن حجم الزيادة في األقساط أعلى            

ويشير .  بكثير مما تستلزمه درجات األساتذة الثانويين المضافة أخيراً       
نقيب المعلمين، نعمة محفوض، إلى أن هناك مدارس تزيد من             
رواتب أساتذتها، لكن يحق لألهل نقض هذه الزيادة، ليس من باب            

وهذه المحاسبة  .  المطالبة بإنقاص الرواتب، بل عبر محاسبة اإلدارة      
قابلة للحدوث، برأي محفوض، لو كانت لجان األهل فاعلة، وراقبت          
الموازنة المدرسية التي ال تقبلها وزارة التربية قانوناً إال بعد تصديق          

 node/ar/org.lkdg://http/6417. لجنة األهل المعتمدة عليها

 نقابة المعلمين تستغرب حملة المؤسسات التربوية ضدها
إستغرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الحملة           
المبرمجة من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتحريض أهالي        
التالمذة والرأي العام ضد معلمي المدارس الخاصة وضد زيادة         

 ".األربع درجات ونصف الدرجة
من غير المسموح ألحد سرقة األهالي       "ولفتت النقابة إلى أنه      

إعادة النظر في    "، داعية إلى     "وتحميل المسؤولية للمعلمين   
األقساط المدرسية ككل، متسائلة عن سبب ذلك، ومستغربة وجود       
قسط قيمته ثالثة ماليين ليرة وقسط آخر قيمته خمسة ماليين أو           

 ! ستة ماليين والمستوى واحد والتقديمات واحدة
6419/node/ar/org.lkdg://http 

مشروع قانون التحاد المؤسسات الخاصة إلنصاف المدارس          
 !!المجانية

يسعى القيمون على المدارس الخاصة إلى إنقاذ مصير مدارسهم           
المجانية والتوصل إلى تسوية في شأنها، رافعين الصوت في محاولة          

فقد رفع إتحاد المؤسسات    .  إلبقاء إعتمادها على التمويل الحكومي    
التربوية الخاصة إلى وزير التربية مشروع قانون يرمي إلى تعديل          
الفقرتين الثانية والثالثة من قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية الصادر  

 وتعديالته لجهة رفع مساهمة الدولة       1956/  6/  15في تاريخ   
المالية للمدارس الخاصة المجانية والرسوم المفروضة على التلميذ         

 .فيها
 6421/node/ar/org.lkdg://http 

 300زيادة متوقعة بقيمة    :  اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة   
 ألف ليرة على األقساط المدرسية

رفع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة دراسة إلى وزير التربية         
والتعليم العالي حسان دياب أكد فيها على إقرار زيادات باتت شبه   

 ألف ليرة كحد    300متوقعة على األقساط المدرسية تبدأ من        
أدنى، تبعاً لعدد تالمذة هذه المدارس الخاصة، وقابلة لإلرتفاع في       

 تلميذ، فيما   1500المدارس التي يقل فيها عدد التالمذة عن          
حددت الزيادة المرتقبة في المدارس الخاصة المجانية بمائتين          

  .وأربعين ألف ليرة
 

6425/node/ar/org.lkdg://http  

والكتب الدينية تصنع مسلمين ومسيحيين ال مواطنين في ...
 !!غياب رقابة الدولة

مقابلة مع الدكتورة أوغاريت يونان،      "  السفير"أجرت صحيفة   
حول التعليم  "  جامعة الالعنف في لبنان والعالم العربي      "رئيسة  

الديني في لبنان، أكدت خاللها ان السلطات الرسمية اللبنانية           
أتاحت للسلطات الدينية االستمرار بنشر تعاليمها كالً على حدة،          
وبعيداً عن أي رقابة، وخارج إطار أي فلسفة تربوية في بلد آفته            

وأكدت الدكتورة يونان أن تعرف التلميذ في       .األولى هي الطائفية  
المدرسة إلى زميله المختلف دينياً، يتم للمرة األولى عند فصل           

 .التالمذة في ساعة التعليم الديني
6409/node/ar/org.lkdg://http 
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 الجامعة اللبنانية

 "اللبنانية"وحول تفريع " إدارة األعمال"تجاذبات حول خفض المعدل العام لمباراة دخول 
كميل حبيب عميد كلية إدارة األعمال والعلوم االقتصادية صحة ما تناقله أهل الجامعة اللبنانية أن السبب الرئيسي لخفض المعدل                   .  نفى د 

، هو عدم تجاوز عدد الناجحين في فرع الكلية في          20 من   9العام لمباراة دخول كلية إدارة األعمال والعلوم االقتصادية هذا العام إلى             
 طالباً، مؤكداً   62حبيب إلى أن طالباً واحداً فقط استفاد من خفض المعدل، فيما بات الفرع يضم اليوم                .  ولفت د .   طالباً 20منطقة راشيا   

 node/ar/org.lkdg://http/6412 .أن الهدف من اإلجراء كان إرساء ديموقراطية التعليم

 التعليم للجميع     

 المدارس الخاصة ال تزال تحتكر بيع الكتب على مرأى من وزارتي التربية واإلقتصاد
فيما يتعلق بمنع حصر بيع الكتب في المدارس الخاصة حبراً على ورق خصوصاً في مدارس               "   االقتصاد"و"  التربية"بقي كالم وزارتَي    

ويؤكد مدير مكتبة اإلقليم احمد فواز أن المدارس الخاصة تقوم إما ببيع الكتب             .  إقليم الخروب التي ال تزال تحتكر بيع الكتب والقرطاسية        
في المدرسة وإما تتعاقد مع مكتبة ما، وهذا ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار الكتب، وكل هذا يحدث على مرأى من وزارتي االقتصاد                         

  node/ar/org.lkdg://http/6418 .والتربية

 التعليم للجميع      التعليم  الخاص

دعوة نقابية ألساتذة المدارس الخاصة لمواجهة قرارات صرفهم         
 وللمطالبة بحقوقهم

دعت المستشارة القانونية لنقابة المعلمين شانتال غوش بو شعيا           
المعلمين في المدارس الخاصة إلى عدم توقيع أي مستند أو الموافقة           

/على أي تدبير من دون التأكد من قانونيته، مشيرة إلى أن المعلمون  
ات في المدارس الخاصة ال يعانون من صرفهم من الخدمة فقط، بل 
يتعرضون أيضاً لمفاجآت أخرى غير سارة مرتبطة بساعات           
التدريس الفعلية أو عدم تسديد المستحقات من بعض المدارس خالل          

 node/ar/org.lkdg://http/6427 .العطلة الصيفية وما شابه

 متعاقدو اللبنانية يعتصمون ويصعدون طلباً للتفرغ 
رفع األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية صوتهم عالياً إزاء          
الوضع المأسوي الذي يعيشونه والظلم واإلجحاف الالحق بهم،          
طارحين سلسلة نقاط مطلبية ترتكز على حقهم المشروع في            

، "أي محاولة لتسييس الملف أو عرقلته       "التفرغ، محذرين من     
وداعين لتحرك فوري قابل للتصعيد وصوالً إلى اإلضراب            

 node/ar/org.lkdg://http/6422.  المفتوح
 
 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 الكتاب المدرسي هم على كاهل اللبنانيين في ضوء تواطؤ التجار واصحاب المدارس
ضابط اإليقاع المنظّم والمحدد للسقف األعلى      »  تغييب«تحقيقاً حول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية العالية، في ظل           ”  السفير“نشرت  

ورأى مصدر تربوي، أن مشكلة بيع الكتب في المدارس يمكن إيجاد حل لها من              .  515لألقساط، وذلك تنفيذاً لما هو وارد في القانون         
وبذلك، يكون لدى األهالي متسع من      .  خالل عودة العمل بإعطاء لوائح الكتب لألهالي مع شهادة النجاح، أي في شهر تموز من كل عام                

ولفت المصدر إلى أن المؤسسات التربوية تعتبر بيع الكتب . الوقت لشراء الكتاب الذي يريدونه، مستعمالً أم جديداً، تبعا لميزانيات األسر 
 .»خدمة للزبون، مثلما تقدم المطاعم الحلويات والفاكهة في نهاية الوجبات، فال تدرجه على الفاتورة«

6415/node/ar/org.lkdg://http     

 التعليم للجميع      تحركات نقابية
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 تسيب في التوظيف: مستشفى حلبا الحكومي
 سريراً في محافظة يناهز تعداد سكانهـا        50ال يكفي أن مستشفى عبد اهللا الراسي الحكومي الوحيد في عكار ال يستطيع تشغيل سوى                

قصة أحد األطباء الذي يعاني ظلماً لحق بـه          "  األخبار" فقد نشرت   .   ألف نسمة، حتى يعاني استهتار المجتمع السياسي العكاري        400
 node/ar/org.lkdg://http/6392 . نتيجة التسيب في اإلدارة

 اعتصام في مستشفى بعلبك استنكاراً العتداء
وأفراد الطاقم التمـريضـي     »  بعلبك الحكومي « نفّذ أطباء مستشفى    

واإلداري اعتصاماً احتجاجاً على االعتداء الذي تعرض له سائـق         
سيارة اإلسعاف موسى حمود على طريق رياق ـ بعلبك الدولية،          

 ...ما أدى إلى إصابته بنزف في عينه اليسرى وجروح في جسمه
6386/node/ar/org.lkdg://http  

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

التغطية الصحية الشاملة إصـالح     :  فرصة كبيرة للتغيير اإلقتصادي   
 ضروري

مسحاً عن سوق العمل فـي  »  MILES« أجرى فريق عمل برنامج     
لبنان، كشف عن وجود تشوهات اقتصادية وقصور حاد في سـوق           

ورأت منسـقـة    .  العمل ناجم عن نمط سياسات اعتُمد لعقود مضت       
مشاريع التنمية لدى البنك الدولي في لبنان واألردن وسوريا، حنين          
             لة من الضريبـة تـعـدد، أن التغطية الصحية الشاملة المموالسي

  node/ar/org.lkdg://http/6385. »إصالحاً ضرورياً«

 حاجات المرضى من الدواء مؤمنة حتى نهاية العام الجاري
عقد وزير الصحة علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً في مركز أدوية األمراض المستعصية التابع لوزارة الصحة في الكرنتينا أعلن خالله 

 ... عن سلسلة إجراءات اتخذتها الوزارة في سبيل تأمين الدواء لكل المرضى، وتخفيف ثقل االنتظار الطويل
 6390/node/ar/org.lkdg://http 

 الصحة للجميع سياسات صحية الصحة للجميع

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
سنعيد النظر بالسقـوف    :  خليل يجول على مستشفيي بعلبك وزحلة     

 المالية للمستشفيات الحكومية
قام وزير الصحة العامة علي حسن خليل بزيارة لمستشفيي بعلبـك           
الحكومي والياس الهراوي في زحلة، حيث جال في أرجـاءهـمـا            
واطلع على وضعيهما معلناً أن وزارته ستعيد النظر صـعـوداً             
بالسقوف المالية للمستشفيات الحكومية، وأنه قبل نهاية هذا الـعـام           
سيكون هناك مجالس إدارة جديدة للمستشفيات الحكومية في كـل           

   node/ar/org.lkdg://http/6398...لبنان

  يواجه باعتراضات االحزابLAUقانون انتخابي جديد في 
رجل واحد، صوت   «تبحث الجامعة اللبنانية األميركية قوانين جديدة لالنتخابات الطالبية لضمان تمثيل الجميع، تحت عنوان                

، التي أخذت تعد العتصامات     »تيار المستقبل «، لكن ذلك جوبه بإعتراض كل األحزاب الموالية والمعارضة باستثناء            »واحد
 node/ar/org.lkdg://http/6423 .وصوالً إلى مقاطعة االنتخابات

 أدوية األمراض المستعصية غير متوفرة وتصرف من دون رقيب
تحقيقاً حول مشكلة فقـدان أدويـة األمـراض           "  النهار" نشرت  

المستعصية وكلفتها الباهظة التي ال توفر أحداً من الذين يحتاجونها          
وتحدث التحقيق عن فوضى التعامل مع هـذا         .  بما فيهم األطباء  

الملف، وعن سماسرة الدواء، والبيع في السوق السوداء، وال مـن           
  node/ar/org.lkdg://http/6397. يحاسب
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 تساؤل حول مصير مستشفى تبنين المغلق
أقفلت مستشفى تبنين الحكومي عشرات السنين في وجه أهل البلد والمنطقة كلها، فيما يعاني أبناءها من طول الوقت الذي يقضونه على   
الطرق متنقلين بين مشفى ومشفى بسبب المسافات المتباعدة وعدم توافر وسائل المواصالت مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات في تلك 

   node/ar/org.lkdg://http/6399.المنطقة

 الصحة للجميع قضايا صحية
 مستشفى في كامد اللوز اعتصام تضامني مع طبيبة من

مستشفى حامد  « اعتصم الجسم الطبي والتمريضي واإلداري في       
في كامد اللوز، بمشاركة النائبين روبير غانم وأميـن         »  فرحات

وهبه، أمام المستشفى استنكارا العتداء مسلحين على زميلتهـم         
الطبيبة سالم مسعد خالل عودتها من عملها، وسرقة سيارتهـا          

 –ومقتنياتها بقوة السالح على طريـق جـب جـنـيـن                
  node/ar/org.lkdg://http/6391...كفريا

 عشرات حاالت التسمم في راشيا والبقاع الغربي نتيجة لحوم فاسدة
في جب " الدكتور حامد فرحات"، و"راشيا الحكومي"نقل إلى مستشفيات 

في ضهر األحمر، أكثر من خمسين حالة " بحمد والفقيه"جنين، و
مرضية من بينها أطفال ونساء، يعانون من عوارض وآالم حادة ناجمة 

 .عن تسمم غذائي، يعتقد أن مصدره لحوم فاسدة
6389/node/ar/org.lkdg://http  

 

 الرعاية واألمان االجتماعي اإلستراتجية اإلجتماعية

 الرعاية واألمان االجتماعي قضايا إجتماعية

 "األسكوا"في " الحماية االجتماعية كعنصر تنمية"ورشة 
، في بيت األمم المتحدة في بيروت، وفي حضور الوزراء "الحماية االجتماعية كعنصر تنمية"ورشة عمل بعنوان " اإلسكوا"افتتحت 

 والخبراء والمهنيين، وتم خاللها مناقشة التحديات والنجاحات واإلخفاقات للنماذج المختلفة للحماية االجتماعية المطبقة في مناطق اإلسكوا 
 node/ar/org.lkdg://http/6384. وكذلك إستراتيجية الحماية والتنمية االجتماعية

 2011طالق دراسة المسح الوطني لميزانية األسرة للعام إ
أطلقت إدارة اإلحصاء المركزي بالتعاون مع البنك الدولي المـسـح           

وأكدت المديرة الـعـامـة       .  2011الوطني لميزانية األسرة للعام     
 األهمية اإلقتصاديـة    مرال توتليان غيدانيان على   لإلحصاء المركزي   

اإلجتماعية للدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على توزع اإلنفاق          
واالستهالك الخاص بشرائح المجتمع كافة وبحسب االخـتـالفـات          

 node/ar/org.lkdg://http/6381.المناطقية

 ات/لضمان صحي لكل المواطنين: الوزير شربل نحاس
ينتظر اللبنانيون منذ عقود تطبيق سياسة التغطية الصـحـيـة            
األساسية الشاملة التي وعدهم بها الصندوق الوطني للضـمـان          

لكن يبدو أن الفرصة باتت سانحـة       .  االجتماعي في قانون إنشائه   
اليوم، بعدما طلب وزير العمل شربل نحاس من وزارة الـمـال            

 .  مليار ليرة لهذا المشروع1580حجز اعتماد بقيمة 
6387/node/ar/org.lkdg://http 

 والكتل النيابية موافقة، فماذا عن الحكومة؟...
من أجـل    " يحاول وزير العمل شربل نحاس منذ أن جاء الى وزارة العمل، أن يعيد إحياء االتفاق الذي وقّعت عليه جميع الكتل النيابية                      

والجدير ذكره أن هذا الطرح يكرس .طارحاً تمويل الضمان الصحي الشامل من زيادة الضريبة على الربح العقاري". إعتماد ضمان شامل
للمواطنين حقهم في الضمان، ويعيد بعض العقالنية إلى أسعار العقارات التي فاقت الجنون إلى الهلوسة، واألهم أنه يسهم في تصحـيـح     

 node/ar/org.lkdg://http/6383.النمط االقتصادي وتوزيع الثروة،على الرغم من أنّه  ال  يلقى تشجيعاً فعلياً داخل الحكومة 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
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 الرعاية واألمان االجتماعي قضايا إجتماعية

 تكرمان ناشطين متميزين في محو األمية واليونسكو الشؤون
. 2011، شعاراً لالحتفال باليوم العالمي لمحو األمية للعام          ” محو األمية والسالم  “ اعتمد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عنوان          

ففي رسالة وجهها إلى سكان العالم،إعتبر بان كي مون أن اليوم العالمي لمحو األمية يشكّل فرصة إلعادة تأكيد التزامنا ببلوغ هدف كفالة                  
وللمناسبة، كرم مكتب اليونسكو اإلقليمي في لبنان،عدداً من المتميزين  في مجال تقديم البرامج              .  قدرة جميع الناس على القراءة والكتابة       

 node/ar/org.lkdg://http/6371.والخدمات على مستوى تعليم كبار السن، والتعليم من أجل السالم، وتعزيز ثقافة الحوار

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 إطالق مركز توزيع بطاقة المعوق في عكار
جال وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور في منطقة عكـار،           
بدءا من مرفأ صيادي األسماك في بلدة العبدة، يرافقه وفـد مـن              
موظفي الوزارة ورئيس الدائرة اإلقليمية في عـكّـار جـورج             

وخالل جولته أعلن الوزير عن إطالق مركز توزيع بطـاقـة           . ايدا
 .المعوق 

 
 6378/node/ar/org.lkdg://http 
 

الدولة تعمل على تأمـيـن      “ :  إطالق الحملة الوطنية حول التوحد    
 “والمجتمع المدني يعينها .. الدعم

ضـرورة  " دعا وزير الشؤون اإلجتماعية وائل أبو فاعور الـى        
توعية المجتمع اللبناني في جميع المناطق، بما فيها الـفـقـيـرة             
والبعيدة، حول التوحد، وتوثيق المعرفة بأعراضه ومضاعفـاتـه         
واحتياجات المصابين به، خاصة بعدما قامت وزارة الشـؤون           
االجتماعية خالل الشهر الفائت، بتصنيف حالة التوحد كـحـالـة           

 ".منفصلة عن اإلعاقات األخرى وإدراجها ضمن أولويات الوزارة
http://lkdg.org/ar/node/6393 

 الرعاية واألمان االجتماعي الضمان اإلجتماعي

 " تجمع رجال األعمال يطلق مشروع ضمان الشيخوخة ويعرضه قريباً على وزير العمل
حد أدنى للراتب التقـاعـدي      " لفت رئيس تجمع رجال االعمال فؤاد زمكحل الى أن مشروع ضمان الشيخوخة يرمي الى توفير                

، " مرتبطا بالحد األدنى لألجور، ووضع األسس التي تسمح برفع نسبة االستبدال، وخصوصا للفئات المخفوضة مـن األجـور                  
من الراتب  %  40أن الهدف من المشروع هو توفير أكبر نسبة استبدال ممكنة مع الحفاظ على راتب تقاعدي يساوي نحو                  موضحاً
 node/ar/org.lkdg://http/6400 .األخير 

 أوضاع وشجون
ات /حقوق فلسطينيين  

 منح الفلسطينيين تواجه مشاكل في التمويل االوروبي: االنروا
، الممولة من االتحاد األوروبي، لقاء جمع عدداً من الطلبة الفلسطينيين في معهد سبـلـيـن                 «األونروا»نظّمت وحدة المنح الجامعية في      

ـ    .  المهني للتدريب التابع لوكالة اتحاد غوث الالجئين الفلسطينيين وممثلي الجامعات في لبنان              ،خالل «األونروا»وأفاد نائب المدير العام ل
اللقاء أنه ليست هناك مقدرة على تقديم مئة منحة لهؤالء الطالب بسبب مشاكل التمويل والدعم، وسنقدم المنح إلى أكبر عدد ممكن مـن                       

 node/ar/org.lkdg://http/6370. الطالب المئة المخولين بما يتوافق مع عالماتهم 
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 " البذخ والتبذير"ـممثلو الفصائل الفلسطينية يتهمون األونروا ب
 آالف دعوة لحضور حفل إفتتاح الرزمة األولى 4وجهت األونروا  

من المساكن المنجزة وثالث مدارس لألونروا التي جرى إعـادة          
منذ البداية الحظ المراقبـون أن       .  إعمارها في مخيم نهر البارد    

 آالف دعـوة    4األونروا استنفرت قدراتها إلنجاح الحفل، فوجهت       
لحضوره، وجيشت كل عناصرها إلخراج الحفل بنجاح، ما دفـع          

ـ        الـبـذخ   " بعض ممثلي الفصائل الفلسطينية إلى اتهام األونروا ب
 ألف دوالر كان يـمـكـن        120والتبذير، ألن الحفل الذي كلّف      

 ".االستفادة منه في إعمار المخيم
6405/node/ar/org.lkdg://http 

 لكن بشروط ” الضمان“ ادخال الفلسطينيين في : نحاسشربل 
عقد وزير العمل شربل نحاس مؤتمرا صحافيا تناول فيه التعديالت التي وضعت لناحية المستندات المطلوبة من االجانب المتأهلين من                    
لبنانيات او المولودين من لبنانيات للحصول على تراخيص عمل والتي من ضمنها استرداد شهادة االيداع، واالعفاء من رسوم تراخيص                   

واشار نحاس الى انه بالنسبة الى االجراء الفلسطينيين فقد اصبح لديهم، بحكم التعديالت التي ادخلت على القانون                  .  العمل على انواعها  
 node/ar/org.lkdg://http/6402 .العام الماضي، امكانية الدخول الى الضمان االجتماعي بشروط معينة

ذوو االحتياجات الخاصة في مخيم البص يعتـصـمـون أمـام           
 "!األونروا"

اعتصمت لجنة األهل في مركز نبيل بدران لذوي االحتيـاجـات           
الخاصة بمخيم البص، أمام مقر األونروا في صور، احتجاجاً على          

وقوفها موقف المتفرج إزاء األزمة المالية التي يواجهها المركـز         “ 
من دون أن تبادر، ال إلى دعمه  ، وال إلى تبني مسؤولية رعاية               

ولفت المشاركون في اإلعتصام إلى أنهم مهددون بالعزلة        .  ” أطفاله
 .وخسارة فرصتهم في التحصيل الدراسي 
http://lkdg.org/ar/node/6380 

 

ات /حقوق فلسطينيين أوضاع وشجون  

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  


