
 

 
 

 

لجنة التربية تدرس مشروعي قانون         -
 التعليم العالي وضمان الجودة

 مليـار ليـرة من مجلس الوزراء       43  -
 للمتعاقدين والدرجات وبدل نقل التالمذة

في شبعا يطلبون العلم  في المدرسة           -
 "كونتاينر"الرسمية ولو في 
"التعليم في لبنان   ال ..  غنـي  "  موزاييـك: 

 ينتـج مواطنـاً بهويـة موحـدة
الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم تنظم        -

 المؤتمر الدولي للتعليم العالي
الثقافة الذكورية والقوانين التمييزية        -

 تدفعان الشابات اللبنانيات إلى األعمال الحرة
 

 
 

مستشفى حاصبيا الحكومي يعود للعمل        -
  أشهر8بعد توقف 

المستشفيات الخاصة لن تطبق    :  هارون  -
 زيادة الرواتب إذا لم ترتفع مساهمة الدولة

 من الى   130تردنا سنوياً   :  نقيب األطباء   -
  شكوى عن األخطاء الطبية  150

موظفو مستشفى راشيا الحكومي         -
 "   رفضاً للحلول المجتزأة"يعتصمون 

خليل ينجز الجزء األكبر من مشروعه         -
 للضمان الصحي

 
 
 

 
لمراقبة التزام المستشفيات قبول    :  كركي  -
 "  مضموني االختياري"

التغطية الصحية الشاملة   :  طوبيا زخيا   -
 حق لكل اللبنانيين

مركز وطني للتوظيف يعزز الدمج          -
 االقتصادي للمعوقين         

الشؤون تتعاقد مع النجدة الشعبية          -
 تعويضاً لخطأ تاريخي                           

خط وزارة  :  1714أبو فاعور يطلق ال       -
 -الشؤون الساخن لتلقي شكاوى المواطنين    

استطالع آلراء اللبنانيين عن الوجود        
 الفلسطيني  في لبنان

التابعة لمؤسسة الكفاءات تفتح    "   القرية  "-
 أبوابها 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 صندوق بريد لتمويل المؤسسات الطوائفية والسياسية: وزارة الشؤون اإلجتماعية

 راصد الحقوق االجتماعية

 كـا نـو ن   ا ال و ل  ا لـعـد د   ا لـثـا نـي   عـشـر   

 

تطرح ممارسات وزارة الشؤون اإلجتماعية العديد من عالمات اإلستفهام حول دورها وكيفية انفاق اموال               
ة خاصةً بعدما باتت الوزارة مصدراً رئيسياً لتمويل الكثير من الجمعيات والمؤسسات الطائفية               /المواطن

 .والسياسية التي دأبت الوزارة منذ أمد بعيد بتلزيمها العمل اإلجتماعي من دون أي رقابة تذكر
إلى أن حصة الجمعيات الرعائية من مجموع موازنة وزارة الشؤون             "  السفير"ويشير تحقيق نشرته     

االجتماعية تبلغ سبعين في المئة، موزعة على جمعيات تنتمي إلى مختلف الطوائف والمذاهب، وبحيث                
وعلى الرغم من أن    ).   ماليين دوالر  8أي  ( مليار ليرة في السنة       12تصل حصة البعض منها إلى       
ما بين الدولة   »  صندوق بريد تمويلي  «وزارة الشؤون، وتحولها إلى     »  تبتلع«مستحقات المؤسسات الرعائية    
ليس بمقدور مفتشٌ واحد من وزارة الشؤون الدخول إلى العديد من           "  السفير"والقطاع الرعائي، فإنه بحسب     

 جمعية أهلية   230ومن جهة أخرى، تحصل       .  تلك المؤسسات للوقوف على نوعية الخدمات التي تقدمها       
 مليارات ليرة لتمويل  بعض      7.5ومؤسسة دينية غير الجمعيات الرعائية على دعم مالي من الوزارة يناهز            

وذكرت الصحيفة أن تلك الهيئات لم تقبض كامل قيمة عقودها المشتركة           .  مشاريعها بموجب عقود مشتركة   
، فيما اقتصرت دفعات الوزارة، طوال ست سنوات، على رواتب العاملين في المشاريع،              2006منذ العام   

 .والبالغ عديدهم حوالى أربعمئة عامل
ويبين التدقيق في نوعية المشاريع التي تنفذها تلك الجمعيات بموجب العقود المشتركة مع وزارة الشؤون،                

 في  21 في الشمال و   27 في جبل لبنان و    58 مركزاً صحياً واجتماعياً في كل لبنان، بينها          147وجود  
 في البقاع وبعلبك الهرمل، فيما تشير المعطيات اإلحصائية إلى انه على             18 في النبطية و   10الجنوب و 

الرغم من كل هذه المراكز ال يزال خمسون بالمئة من اللبنانيين ال يملكون القدرة على النفاذ إلى الخدمات                   
ويطرح الكثير من المعطيات الميدانية تساؤالً جدياً حول مدى فعالية بعض تلك المشاريع وجديتها،        .  الصحية

 .وحول الجهة المسؤولة عن ضعف مراقبة آليات التنفيذ
وفي هذا اإلطار، يجدر الذكر أن الوزارة كانت قد أعدت مؤخراً االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية                
 3تلبيةً اللتزام أعلنته حكومة لبنان ضمن إطار خطة العمل االجتماعية التي قُدمت الى مؤتمر باريس                   

ويرى المراقبون أن هذه اإلستراتيجية ليست على مستوى الطموحات اإلجتماعية والتنموية، إذ             .  للمانحين
وقد حددت اإلستراتيجية، التي لم تصدر      .  انها جاءت مليئة بالمفارقات وتم حشوها بالئحة إنجازات واهية        

 هدفاً، وهي عناوين بديهية ال يقترن       53 عناصر أولوية يندرج تحتها      6بعد النسخة العربية منها حتى االن،       
تحقيق صحة أفضل،   :  ومن العناوين العامة والبراقة التي احتوتها االستراتيجية      .  تنفيذها باي آلية واضحة   

تعزيز آليات الحماية االجتماعية، االرتقاء بنوعية التعليم، تعزيز فرص العمل المتكافئة واآلمنة، تنشيط               
 ) 7. تتمة  ص(. االجتماعية –المجتمعات وتعزيز تنمية الرأسمال االجتماعي، تشجيع التنمية االقتصادية 

 التعليم للجميع



 قرارات وسياسات حكومية

 التعليم الرسمي

 لجنة التربية تدرس مشروعي قانون التعليم العالي وضمان الجودة
 النائب فريد الخازن أن لجنة التربية بدأت دراسة مشروع قانون      أفاد

التعليم العالي الذي يرافقه أيضا مشروع قانون ضمان الجودة،           
، وواصفا المشروع بالجيد بالرغم     "مؤكداً أنهما مترابطان عضويا   

وأقر الخازن بالتأخير الذي حصل في دراسة       .  من بعض الثغرات  
مشروع القانون بسبب مراجعته على نار هادئة بفرعية اللجان،           
مشيراً إلى أن القانون يفتح باباً للكليات الجامعية أو المعاهد لكي             
تصبح جامعات إذا استوفت الشروط في مرحلة الحقة، وهذا أمر           
غير مقبول، ومن يريد تأسيس جامعة فليؤسسها منذ البداية ولتكن           

  node/ar/org.lkdg://http/6705 .مستوفاة الشروط

 ويدعو إلعادة النظر في المنظومة التربوية....
عقد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، لقاء تربوياً موسعاً          
مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في عكار، حيـث تـم         

مدارس وسبل تطوير القطاع    تلك ال التداول في الحاجات التربوية ل    
ولفت دياب خالل اللقاء إلى حاجة لبـنـان         . التربوي في المنطقة  

الماسة إلعادة النظر في منظومته التربوية لتحديد أي تربية وتعليم  
ينبغي أن يقدما لتالمذته، متطرقاً في كلمته إلى مشاكل القـطـاع            
التربوي المتعلقة بالكوادر البشرية، والعوائق التـشـريـعـيـة           

 . والتنظيمية، واإلدارية والفنية
6710/node/ar/org.lkdg://http  

 ديـاب يضع الئحة مرشحين لرئاسة المناطق التربوية
أكدت مصادر تربوية أن الئحة تعيين رؤساء المناطق التربوية الثمانية          
باتت شبه جاهزة للصدور بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية            
حسان دياب، متوقعة أن يحصل ذلك خالل فترة قريبة بعدما دقق              
مجلس الخدمة باألسماء، وكذلك فعلت القوى السياسية في              

وعلم من تلك المصادر أن تعيين رؤساء المناطق التربوية،          .الحكومة
سيصدر على دفعتين لعدم اقتناع وزير التربية بكفاءة بعض المرشحين          

 .لهذه المواقع، نتيجة بعض التدخالت التي حصلت 
6709/node/ar/org.lkdg://http 
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 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع     

 مليـار ليـرة من مجلس الوزراء للمتعاقدين والدرجات وبدل         43
 نقل التالمذة

وافق مجلس الوزراء على مجموعة من سلفات الخزينة لمصلحة           
وزارة التربية والتعليم العالي، لتغطية فروقات األربع درجات           
ونصف الدرجة ألساتذة التعليم الثانوي، ودفع مستحقات المتعاقدين،        

 ملياراً  43وبدالت النقل للتالمذة، والتي يبلغ مجموعها ما قيمته           
 .وخمسمائة مليون ليرة

 6713/node/ar/org.lkdg://http 

 "كونتاينر"ولو في في المدرسة الرسمية في شبعا يطلبون العلم  
 5التي تمكنت من اإلحتفاظ بمدرستها الرسمية، بعد نجاح تحقق بإضافة           )  قضاء حاصبيا (تحقيقاً حول بلدة شبعا الجنوبية      "  األخبار"نشرت  

وقد وضع  .  حديدية بهدف استيعاب تزايد عدد التالمذة الذين يحققون أعلى نسب النجاح في االمتحانات الرسمية والمدرسية               "  كونتينرات"
التالمذة مدرستهم في المرتبة الثالثة في محافظة النبطية، معلنين بقاءها على قيد الحياة بعدما أقفلت مدارس رسمية زميلة في عدد من                       

  node/ar/org.lkdg://http/6714 .قرى العرقوب 

 رابطة األساتذة المتفرغين تستنكر سحب مشروع المعاش التقاعدي من المجلس النيابي
إستنكرت رابطة األساتذة المتفرغين سحب مشروع احتساب المعاش التقاعدي من المجلس النيابي، وأعلنت تريثها في اتخاذ موقف سلبي                   

ويذكر ان وزير التربية حسان دياب كان قد أكد عدم معرفته باألسباب أيضاً،              .  من القرار بعد استيضاحهم رئيس الحكومة بشأن األسباب       
وأنه قد فوجئ به خالل جلسة الهيئة العامة، مقترحاً على وفد الرابطة لقاء رئيس الحكومة، لبحث إمكانية إعادة المشروع إلى المجلس                       

  node/ar/org.lkdg://http/6706 .النيابي إذا لم يطرأ عليه أي تعديل
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 قضايا تربوية

 آـ� �ـ� ن   ا � و ل 

 التعليم للجميع     

 الجامعة اللبنانية

 LMDنظامل ومعارضة 1656اعتصام لطالب المعهد العالي للدكتوراه رفضاً للقرار 
 لتنظيم المعهد العالي للدكتوراه الذي اعتبروه مخالفاً لقوانين         2656رفضاً للقرار    (M2) إعتصم طالب المعهد العالي للدكتوراه الماستر     

، الذي بوشر بموجبه تطبيق النظام الجديد على طالب الماستر والدكتوراه، من دون أن يطبق ذلك على                  LMD الجامعة الوطنية ولنظام  
 مرحلة اإلجازة، فيما بقي معهد العلوم االجتماعية وحيداً بين كليات الجامعة اللبنانية الذي لم يبدأ بتطبيق المناهج الجديدة

 6711/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع     

الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم تنظم المؤتمر الدولي للتعليم           
 العالي

الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم المؤتمر الدولي للتعليم        نظمت    
، لذي ركز على أهمية النهوض بمستقبل       ) 2011HEIC(العالي  

التعليم العالي من خالل توفير البرامج التي تتناسب مع متطلبات           
كما أشار المؤتمر إلى     .  الجودة والمعايير األكاديمية المتطورة    

االهتمام بقضايا أساسية كالحوكمة والقيادة والتعليم المستمر وخدمة        
 وشدد المؤتمر أيضاً على     .المجتمع والشراكة مع قطاعات اإلنتاج    

أن التعليم العالي أصبح محركاً رئيسياً للتنافس االقتصادي في ظل          
االقتصاد العالمي المدفوع بالمعرفة، ما يتطلب تنويع القطاع           

 .وتحديد األولويات واالستراتيجيات لالستجابة للحاجات
 6704/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع      جامعات خاصة

مجلس التعليم العالي يحذّر المؤسسات الخاصة من بدء التدريس          
 قبل اإلذن بالمباشرة

حذّر مجلس التعليم العالي كافة المؤسسات الخاصة من مباشرة           
التدريس في أي كلية أو اختصاص مرخص قبل الحصول على            
اإلذن بمباشرة التدريس من مجلس التعليم العالي، وذلك تحت طائلة          
 . تحميلها المسؤولية الكاملة عن األضرار الالحقة بالطالب           

وفي هذا السياق، شدد وزير التربية محمد دياب على الطالب             
واألهالي ضرورة مراجعة الموقع االلكتروني للوزارة والمديرية         

LB.GOV.EDU-HIGHER.WWW العامة للتعليم العالي   

للتحقق من حصول الجامعات والكليات واالختصاصات على          
. التراخيص الرسمية الالزمة وللحصول على المعادالت للشهادات       

6708/node/ar/org.lkdg://http  

  مدرسة خاصة فرنكوفونية38وكالة تعليم الفرنسية تعزز شراكتها مع 
 وكالة تعليم اللغة الفرنسية في العالم مؤتمراً صحافياً حول جودة التعليم ما قبل الجامعي في المدارس الفرنكوفونية الخاصة في                      عقدت

 الشبكة الفرنكوفونية التربوية في      والجدير ذكره ان   . مؤسسة تربوية فرنكوفونية خاصة    38لبنان، وتحديداً تعزيز الشركة بين الوكالة و      
لبنان  تضم مدارس تابعة لقطاع التعليم الخاص أي من المدارس التي تضم أوالداً من الطبقة الميسورة أو حتى الغنية والذين يستطيعون                      

 node/ar/org.lkdg://http/6725 . دفع أقساط هذه المدارس

 التعليم للجميع      التعليم الخاص

 ال ينتـج مواطنـاً بهويـة موحـدة.. غنـي " موزاييـك: "لتعليم في لبنانا 
التعليمي "  الموزاييك"، حيث أبدى إعجابه بإيجابيات       "لبنان-فرانكوفونيا"زار وفد أكاديمي فرنسي  لبنان في إطار نشاطات مؤسسة             

اللبناني، لكن ذلك لم يحل دون خروج الوفد بخالصة مفادها أن ذلك ال يؤدي إلى تكوين مواطن لبناني واحد، بهوية موحدة، مؤكداُ وجود             
كذلك الحظ الوفد اعتماد    .  نوايا جدية للعمل ولتطوير التعليم الرسمي لدى مدراء ومسؤولي بعض المدارس، في مقابل إمكانيات محدودة               

  node/ar/org.lkdg://http/6707 .بعيداً عن الوسائل اإليضاحية الحديثة" البصم"بعض المعلمين طرقاً تقليدية في التعليم، كالتلقين و



4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     آـ� �ـ� ن   ا � و ل  

الثقافة الذكورية والقوانين التمييزية تدفعان الشابات اللبنانيات إلى        
 األعمال الحرة

تجربة "دراسة للباحثة نهى بيومي تحت عنوان         "  السفير"نشرت  
، والتي أشارت في    "النجاح المهني والمالي لدى الشابات اللبنانيات      

مستهلها إلى أن الثقافة الذكورية التمييزية السائدة، ال سيما على            
مستويي التشغيل واألجور، وقوانين العمل واألحوال الشخصية، أدت        
إلى انحياز الشابات إلى األعمال الحرة، أو إنشاء مؤسساتهن             
الصغيرة الحجم، أو اختيارهن العمل في مؤسسات دولية التي غالباً          

 ما تكون أقل تمييزاً بين النساء والرجال
6712/node/ar/org.lkdg://http.   

 
 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 وال تطبيق للمراسيم والتعاميم الرسمية..حوادث النقل المدرسي تزداد
التعاميم والمراسيم المتعلقة بالنقل المدرسي ال تجد طريقها إلى التطبيق رغم           تحقيقاً حول النقل المدرسي، أكدت فيه أن        "  األخبار"نشرت  

الحوادث المتكررة في الشوارع، حيث بقي خارج التنفيذ  تعميم مديرية قوى األمن الداخلي بالتشدد في تطبيق أحكام قانون السير عموماً،              
 المتعلق  551 الخاص بتحديد مهمات المراقب في الوسائل المعدة لنقل تالمذة المدارس الرسمية والخاصة والقانون                 4018والمرسوم  

 node/ar/org.lkdg://http/6715  .بوسائل نقل التالمذة، وذلك رغم مرور شهر على صدوره

إدارات المدارس الخاصة تنفي    :  إرتفاع أسعار الكتب المدرسية   
 المسؤولية ودور النشر ال تعترف بالمشكلة

تحقيقاً حول أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية      "  النهار"نشرت  
ات، حيث تابعت فيه    /وسط ضيق األوضاع اإلقتصادية للمواطنين    

شكاوى األهالي لمعرفة سبب وكيفية تطور أسعار الكتب واللباس         
وقد أوضحت المدارس الخاصة    .  المدرسي في األعوام األخيرة   

في التحقيق، أن اتهام المدارس برفع أسعار الكتب أو تعديل             
في الوقت نفسه لفتت نقابة الناشرين إلى        .  الطبعات غير صحيح  

تلك "وجود ثالثة أنواع من الكتب في السوق اللبنانية االولى             
الصادرة عن دور النشر الخاصة، والتي تحدد النقابة أسعارها           
بمراقبة وزارة االقتصاد، والثانية صادرة عن المركز التربوي         
للبحوث واإلنماء، وهي كتب ملزمة للمدارس الرسمية، وأخيراً         
تلك المستوردة من الخارج، والتي تكون أسعارها محددة            

  node/ar/org.lkdg://http/6728".سلفا

 خليل ينجز الجزء األكبر من مشروعه للضمان الصحي
أنجز الوزير علي حسن خليل الجزء األكبر من مشروعه للضمان          
. الصحي لغير المستفيدين من مؤسسات التغطية الصحية الرسمية        

ويعمل خليل مع الدوائر المختصة في الوزارة إلنجاز مسألة أخيرة          
 ... المستشفيات  إلىفي المشروع تتعلق بكيفية إحالة المرضى

6700/node/ar/org.lkdg://http 

 الصحة للجميع شؤون صحية
المستشفيات الخاصة لن تطبق زيادة الرواتب إذا لم          :  هارون

 ترتفع مساهمة الدولة
ان المستشفيات الخاصة   "لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون الى       

تعاني ازمة مالية خطيرة، اذ تراجعت قدرتها على توفير الدواء            
ان المستشفيات  "، مؤكدا   "للمريض وتسديد اجور العاملين فيها     

ستكون مضطرة في حال عدم تصحيح التعريفات الى تقليص            
  node/ar/org.lkdg://http/6716". خدماتها على نطاق واسع

  شكوى عن األخطاء الطبية 150 من الى 130تردنا سنوياً : نقيب األطباء
 حول األخطاء الطبية، مشيراً     2011-10-12بتاريخ  "  النهار"علّق نقيب األطباء الدكتور شرف ابو شرف على التحقيق الذي نشر في              

ولم .   شكوى ترد الى النقابة سنوياً والتي بدورها تلجأ الى اثبات الخطأ الطبي عبر لجنة التحقيقات               150 الى   130الى أنه هناك ما بين      
  node/ar/org.lkdg://http/6723... ٪ من حاالت الخطأ سببها الطبيب30يخف ابو شرف ان نسبة 
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 خط وزارة الشؤون الساخن لتلقي شكاوى المواطنين : 1714أبو فاعور يطلق ال 
، وذلك  1714أعلن وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور خالل مؤتمر صحافي، عن إطالق الخط الهاتفي الساخن للوزارة ورقمه                   

الهدف من إطالق الخط الساخن يعود الى أن        "وأشار ابو فاعور الى أن      .  لتلقي شكاوى المواطنين واالطالع على مطالبهم االجتماعية      
 "...الكثير من المواطنين ال يتسنى لهم اإلبالغ عن مطالباتهم وحاجاتهم االجتماعية أو لفت النظر اليها

 6693/node/ar/org.lkdg://http 

  أشهر8مستشفى حاصبيا الحكومي يعود للعمل بعد توقف 
على السكة الصحيحة مجددا،    "  مستشفى حاصبيا الحكومي  "وضع  

إعادة فتح  "حيث أعلن المكلف بإدارته الدكتور فادي سعادة عن           
 8أبواب المستشفى امام المرضى، وذلك بعد توقف قسري استمر           

أشهر بسبب العوائق المالية واإلدارية، وعدم حصول الموظفين على         
 "...رواتبهم
6702/node/ar/org.lkdg://http 

 

 مستشفيات حكومية

 الرعاية واألمان االجتماعي اإلستراتجية اإلجتماعية

 وتسحب الدعم من إحدى جمعيات رعاية المعوقين  ...
أعلن وزير الشؤون اإلجتماعية وائل ابو فاعور عن قرار الوزارة 

ألنها ال  "سحب الترخيص من إحدى جمعيات رعاية المعوقين          
ولفت ".  تستوفي شروط المحافظة على حياة األوالد وسالمتهم فيها       

ابو فاعور الى ان هناك مؤسسات كثيرة على شفير القفل، وهناك           
كثير من أصحاب اإلعاقات مهددون بأن يصبحوا في الشارع إذا          

 ...لم تقم الدولة بواجباتها
6701/node/ar/org.lkdg://http 

 

 الشؤون تتعاقد مع النجدة الشعبية تعويضاً لخطأ تاريخي
أعلن وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور أن وزارته وقعت           

، هو األول من نوعه مع      »النجدة الشعبية «عقداً للشراكة مع جمعية     
في »  خطأ تاريخي «تلك الهيئة، في محاولة متواضعة للتعويض عن        

وفي خالل زيارة لمقر الجمعية، قال ابو         .  العالقة بين الطرفين  
أنها واحدة من المؤسسات التي ما زالت حتى اللحظة           "  فاعور  

عصية على الطوائف، وعصية على المذاهب وعلى              
  node/ar/org.lkdg://http/6694" ...االنقسامات

 

 الصحة للجميع

رفضاً للحلول  "موظفو مستشفى راشيا الحكومي يعتصمون         
 "المجتزأة

نفّذ الطاقم التمريضي والموظفين اإلداريين والماليين والفنيين في         
اعتصام مفتوح احتجاجاً على عدم      »  مستشفى راشيا الحكومي  «

قبض رواتبهم منذ ثالثة أشهر، وعلى عدم ايجاد المخارج القانونية    
والمنطقية لمطالبهم المشروعة، ومن أجل رفع الظالمة المستحكمة        

 ... بحركة المستشفى
 6719/node/ar/org.lkdg://http 

 الرعاية واألمان االجتماعي الضمان اإلجتماعي

 مخاطر تهدد وجود الضمان االجتماعي اللبناني وديمومته
وألقى التحقيق الضوء   .  تحقيقاً تناولت فيه وضع الضمان اإلجتماعي اللبناني من خالل عرض جميع المراحل التي مر بها              " السفير"نشرت  

 ... على عدم التوازن والعجز في فرعي التعويضات العائلية والمرض واألمومة، وصوالً الى تالشي اإلحتياط المالي الداعم لهما
6695/node/ar/org.lkdg://http 
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 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 مركز وطني للتوظيف يعزز الدمج االقتصادي للمعوقين 
مشروع المركز الوطنـي  "بات بإمكان األشخاص المعوقين، من خالل  
، اقرب مسافة من تبـوء      " لدعم توظيف األشخاص المعوقين في لبنان     

٪ من الوظائف في القطاعين العام والخاص وهذا ما يكفله القانـون            3
ويهدف المشروع الجديد الى تنمية القدرات والمهارات       .  220/2000

الوظيفية للمعوقين وتوجيههم لدخول سوق العمل، باإلضافة الى توفير         
الخدمات االستشارية والتقنية ألرباب العمل لتمكينهم من اعتماد معايير         

  ...دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة داخل مؤسساتهم 
6730/node/ar/org.lkdg://http 

 الرعاية واألمان االجتماعي الضمان اإلجتماعي

 " مضموني االختياري"لمراقبة التزام المستشفيات قبول : كركي
طالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد          

بمراقبة مدى التزام    »   مديرية المرض واألمومة   «كركي  
المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق قبول المضمونين         
المنتسبين إلى قسم الضمان االختياري، وأفراد عائالتهم            

 ...المستفيدين
6703/node/ar/org.lkdg://http  

 
 

خطـة نقـل تلحـظ حقـوق األشـخاص      :  أبـو فاعـور 
 المعوقيـن

للمرة األولى  "أكد وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور انه         
في لبنان، توضع خطة نقل تلحظ حقوقاً ألصحاب اإلعاقات           

جاء كالم ابو فاعور بعد لقائه      ".  حفاظاً عليهم وعلى كرامتهم     
وزير األشغال العامة والنقل غازي العريضي حيث تم التداول          
في إصدار المراسيم المتعلقة بمواصفات البناء الداخلية            

 ... والخارجية بالنسبة إلى المعوقين 
6687/node/ar/org.lkdg://http 

 التابعة لمؤسسة الكفاءات تفتح أبوابها "  القرية "
، وهي المركز الخامس لمؤسسة الكفاءات،        "القرية"فتحت  

أبوابها أمام ذوي اإلحتياجات الخاصة، حيث ستقوم باحتضان         
 حالة توحد،   100 شخصاً من مختلف األعمار، بينهم        650

 حالة  600 حالة مصابة بالشلل الدماغي، في ظل وجود         100و
... على الئحة االنتظار، وباإلعتماد على طريقة عالجية جديدة       

6688/node/ar/org.lkdg://http 
 

  عاماً على انطالقتها 30جمعية إتحاد المقعدين تحتفل بمرور 
نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين احتفاال في قصر األونيسكو بمناسبة            

ـ   عاما من النضال، رسمنا     30" النطالقته وتحت عنوان     30الذكرى ال
وقد حضر اإلحتفال وزير الشؤون       ".  الطريق والمسيرة مستمرة   

ـ       نشاط االتحاد وبقدرته على    "االجتماعية وائل ابو فاعور الذي أشاد ب
 "... العمل بعيدا من اي اصطفاف طائفي او مذهبي او سياسي

6698/node/ar/org.lkdg://http 

 التغطية الصحية الشاملة حق لكل اللبنانيين: طوبيا زخيا
كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي          

عن معوقات تحول دون تطبيق     "  األخبار"طوبيا زخيا، في حديث ل    
التغطية الصحية الشاملة وأبرزها المحاصصة السياسية التي تطاول        

واعتبر .  الخدمات الصحية وتصنّف اللبنانيين ضمن فئات مختلفة       
زخيا أن الحّل يكون بتعميم خدمات أساسية بصرف النظر عن            

 ... السياسي والكلفة-االنتماء الطائفي
 6717/node/ar/org.lkdg://http 
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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  

 أوضاع وشجون

 استطالع آلراء اللبنانيين عن الوجود الفلسطيني  في لبنان
وأظهر التحقيق ان بعض اللبنانيين يرى أن        .  تحقيقاً استطلعت فيه آراء اللبنانيين عن الوجود الفلسطيني في لبنان           "  األخبار"نشرت  

الفلسطيني زائراً غير مرغوبٍ فيه، فيما يرى آخرون أنه ضيفٌ يجب إكرامه واعتباره من أهل البلد، ولو مؤقتاً، نظرا للمدة التي أجبروا                 
 node/ar/org.lkdg://http/6685... فيها على المكوث في لبنان

 حقوق الفلسطينيين

 بعملية إفتتاح أكثر من عشرين مركزاً جديداً في مناطق مختلفة وفي غياب             2011وفي غضون ذلك، استمرت الوزارة منذ بداية العام     
اي رؤية استراتيجية واضحة، وذلك في اطار مسعى الستجداء المساعدات المالية والهبات األجنبية لتنفيذ مشاريع اجتماعية متنوعة                  

 . »برنامج دعم األسر األكثر فقراً«كان آخرها 
ة الى المؤسسات الخاصة الطائفية فيما      /وأخيراً ال يمكن للمراقب اال ان يرفض الواقع الحالي الذي يجري فيه تحويل أموال المواطن              

ة بعيد اشد البعد من الحصول على       /الدولة تزيد من حجم الدين العام من خالل المساعدات الخارجية،  وفي وقت ال يزال فيه المواطن                
 . حقوقه، فيما تتسع هوة الفقر والتهميش اإلجتماعي

 تتمة االفتتاحية


