
 

 
 

 

من الخريجات  %  40":  اليونيسكو"دراسة    -
 جاهزات للعمل

وورقة تفاهم للتبادل التربوي بين لبنان         -
 وإيران

 وأساتذة القوات يعتبرونها مهددة للميثاق -
يستغربون اإلستمرار  "  أمل"تربويو    -

 بالتعاقد مع األساتذة حتى اآلن
تخريب متعمد لمدرستي عيتا الشعب         -

 المهنية والمتوسطة
-" تكشف التسييس في تعيين      "  السفير 

 "اللبنانية"متفرغي
-... الجامعة ليست  ":  اللبنانية"وعمداء   

 ملزمة بتفريغ الجميع 
تستغرب ”  رابطة األساتذة المتفرغين  “  -

 إصدار التعيينات خلسة
يناشدون " األساتذة المستقلون في الشمال "-

 "اللبنانية"رئيس الجمهورية التدخل إلنقاذ 
هيئة التنسيق النقابية تقاطع االمتحانات       -

 الرسمية بإنتظار تحقيق مطالبها
 

 
 

ملف المستشفيات الحكومية أمام لجنة        -
للتعجيل في التعيينات وزيادة      :  الصحة

 السقف المالي
تحذير من تسييس أزمته    :  مستشفى صيدا   -

 المالية
 «مستشفى الحريري الجامعي   »موظفو  -

 يعتصمون احتجاجاً على عدم تسديد رواتبهم
 
 
 

المضمونون في مواجهة الموت على         -
 أبواب المستشفيات الخاصة

 آالف معوق خارج مراكز      5أكثر من     -
 ومؤسسات الرعاية بعد إقفالها

الخطة الوطنية لدمج ذوي الحاجات        "-
 مدارس رسمية     5تأهيل   ":  الخاصة

 بالتجهيزات وبتدريب معلمين 
لبنان مسؤول عن األوضاع     :  لومباردو-

 المزرية للفلسطينيين
مركز الرعاية  "و"  األونروا"اتفاق بين    -

لمتابعة األطفال ا المصابين       "  الدائمة
 بالتالسيميا

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

  عاماً من العمل ؟134هل تقفلها األزمة المالية الحالية بعد : مدارس المقاصد

 راصد الحقوق االجتماعية

يــو نـيــو / حـز يـر ا ن  ا لـعـد د   ا لـثـا مـن   عـشـر     

 

 عاماً  134تواجه جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية، واحدة من أقوى وأعرق المؤسسات الطوائفية العاملة منذ               
 .          آالف عامل وموظّف3 ألف تلميذ و16في لبنان، أزمة مالية كبيرة تهدد استمراريتها وكذلك مصير 

حاولت أدارة المقاصد التستّر على األزمة، االّ أن خبر اغالق مدرسة عائشة أم المؤمنين التابعة لها، والذي نقلته 
،  بسبب عدم قدرة الجمعية على اإلستمرار في تحمل أعبائها الماديـة، كشـف                " المستقبل" و"  األخبار" صحيفتا  

 . المستور امام الرأي العام
 1878وفي إضاءة سريعة على تاريخ هذه المؤسسة، يذكر أن جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية تأسست عام      

وقد تمكنت الجمعية بعد أقـّل      .  لتوفير التعليم الخاص في مقابل اإلرساليات األجنبية، وباإلمكانات الذاتية المحلية         
 مدرسة أخرى، ما لبث أن تقلّص عددها إلى         120 سنوات، من انشاء أول مدرسة على نفقتها الخاصة ثم           3من  
 مدرسة ألسبابٍ لم تكن كلها مادية، اذ ان زمن الريادة والهيمنة على القطاع التعليمي الخاص داخل الطائفة                  48

جمـعـيـة    :  السنية ولّى بالنسبة للمقاصد في ظّل صعود مدارس خاصة تابعة لهيئات طوائفية سنية أخرى مثل              
 .  ، جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية، ومؤسسة الحريري الخ)مدارس اإليمان(التربية اإلسالمية 

وكشفت المصادر الصحفية أن المقاصد بدأت تتعرض لخنقة مالية في أواسط الثمانينيات خالل عهد الرئـيـس                 
وقد أرجعت تلك المصادر أسباب األزمة المالـيـة   .  1982السابق للجمعية تمام سالم، الذي تولى الرئاسة عام         

 : الحالية الى العوامل التالية
 انشاء المقاصد لمشاريع غير مربحة •

 ازدياد فقر الناس وبالتالي تراجع قدرتهم على دفع أقساط المدارس  •

 شد السعودية األحزمة بالنسبة إلى التبرعات وتقنينها بصورة حصرية عبر الرئيس رفيق الحريري  •

 قيام رفيق الحريري بشراء أمالك المقاصد في منطقة سوليدير ومحاوالته للهيمنة عليها  •

ـ             •  مليون دوالر أميركـي     35تقلّص تبرعات رفيق الحريري للمقاصد حيث أن آخر تبرع قدمه قدر ب
 اي ما يمثل في حينها نصف الديون المتراكمة على الجمعية لبنك البحر المتوسط

 انقطاع تبرعات آل الحريري مع تولّي سعد الحريري زمام األمور بعد والده •

، 2007عجز الدولة عن دفع المستحقات المالية المترتبة للمقاصد من وزارة التربية وذلك منذ العام                 •
  مليون ليرة لبنانية500 مليارات و5وهي مستحقات  تقدر بنحو 

 زيادة الحد األدنى لألجور ورواتب المعلمين الذي يؤدي الى زيادة أعباء المدارس الخاصة  •

 عدم قدرة المقاصد على زيادة األقساط المدرسية لضعف اإلمكانيات المالية لألهالي •

لكن وبالرغم من كل ما سبق، فقد وجه رئيس الجمعية أمين الداعوق رسالة طمأن فيها أصدقاء الجمعية ومحبيها  
 ) 6.تتمة ص. ( الى مستقبلها

 التعليم للجميع



�ـ� �ـ�ـ� / �ـ �ـ� ا ن   2ا � �ـ�ـ�ـ�   

 التعليم للجميع      قضايا تربوية
 من الخريجات جاهزات للعمل% 40": اليونيسكو"دراسة 

عن فرص عمل   "  اليونيسكو"بينت دراسة البحث الميداني الذي أجرته       
النساء وانتقالهن من الدراسة الى سوق العمل أن خريجات الجامعات           
ال يزلن يفضلن التخصص في العلوم االجتماعية واإلنسانيات، وأن          

 علىنصف الشابات اللواتي شملتهن الدراسة، عبرن عن عزمهن           
من اإلناث في المرحلتين     %  40أكثر من     العمل بعد الزواج، وأن   

الثانوية والجامعية جاهزات لخوض مرحلة االنتقال من التعلّم الى           
  node/ar/org.lkdg.www://http/7806. سوق العمل

 وورقة تفاهم للتبادل التربوي بين لبنان وإيران
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب بوزير التربية والتعليم     
اإليراني حميد رضا حاجي بابائي الذي أشار إلى أن تجربة لبنان             
التربوية جديرة بالتبادل، وأنه يجب على الخبراء من الجانبين القيام           
بالدراسة الالزمة إلتخاذ القرار المناسب حول تعليم اللغة اإليرانية في          

كما أكد دياب أن هناك توقيع في المستقبل القريب          .المدارس اللبنانية 
على إتفاقية لإلفادة من الخبرات والتجارب التربوية في إيران في            
مجاالت عديدة تتصل بجوانب مختلفة من الخطة التربوية اإلنقاذية في          

 .الوزارة
 7777/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وأساتذة القوات يعتبرونها مهددة للميثاق...
إلى أن إقرار   "  القوات اللبنانية "أشارت هيئة األساتذة الجامعيين في      

مسودة مشروع مذكرة تفاهم لتعاون تعليمي وتربوي مشترك بين           
إيران ولبنان، يتناقض كليا والطبيعة التعددية للبنان ويتعارض           
وتاريخه وميثاقه الوطني ويضرب أسس دستوره، مستغربةً كيف          
بإمكان المشروع المقترح تطوير التعاون الثقافي والتعليمي وتعزيز         
التخطيط التربوي المشترك بين لبنان المتنوع والمتعدد األديان           
والمذاهب والعقائد والجمهورية اإلسالمية في إيران ذات النظام           

  node/ar/org.lkdg.www://http/7778.التيوقراطي الشمولي

 التعليم للجميع      التعليم الرسمي

 تخريب متعمد لمدرستي عيتا الشعب المهنية والمتوسطة
تعرضت مدرستا عيتا الشعب المهنية والمتوسطة الرسميتان، للتخريب من قبل جماعة مجهولة، حيث فوجئت إدارة المدرسة المهنية، لدى                    

كما رمى المقتحمون أكياس من النفايات داخل مبنى        .   نافذة بواسطة حجارة رميت من منطقة مرتفعة عن المبنى         12حضور طاقمها بتحطيم    
وقد حضرت القوى األمنية إلى المبنى ألخذ البصمات والتحقيق في          .  المدرسة، وعمدوا إلى كتابة كلمات نابية وبذيئة على األلواح المدرسية         

  node/ar/org.lkdg.www://http/7789. الحادث

 يستغربون اإلستمرار بالتعاقد مع األساتذة حتى اآلن" أمل"تربويو 
في بيان له إستمرار وزارة     "  أمل"إستغرب المكتب التربوي لحركة     

التربية بالتعاقد مع األساتذة، مشيراً إلى انه في الوقت الذي تتم فيه             
مناقشة كيفية التخلص من بدعة التعاقد، التي غدت قاعدة للتعليم            
األساسي، تستمر الوزارة بالتعاقد مع المزيد منهم اليوم، وذلك على           
الرغم من أن السنة الدراسية شارفت على االنتهاء، ولو كانت حاجة           
المدارس هي الموجب، لكان وجب التعاقد في بداية السنة وليس في            

 node/ar/org.lkdg.www://http/7790 .نهايتها

وزير التربية يضع الحجر األساس لبناء مدرسة والتمويل غير            
 !موجود

وضع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب خالل جولة على            
 الشمالي واألوسط وبعلبك، الحجر األساس، لبناء ثانوية جديدة      ينالبقاع
لكن .   ألن الثانوية القديمة ال تتسع لعدد طالب المنطقة          بدنايلفي  

التمويل لبناء المدرسة ال زال غير متوفر، ما يطرح             المفارقة أن 
 .تساؤل عن جدوى وضع حجر األساس لبناء الثانوية 

7805/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ات الجامعات العربية وسوق العمل/خريجو
مؤتمراً تحت عنوان    IFPOنظم المعهد الفرنسي للشرق األدنى       

كيف نطور االستعالم عما تحتاجه       :  التدريب، التأهيل، المهن   "
، إلى أن هذا     IFPOوأشارت إيزابيل لونغينيس باسم      ".  السوق

المؤتمر تجسيد لمشروع جدي أسسه المعهد بالتعاون مع أساتذة من           
/لبنان وسوريا ومصر، ونشأ من محاولة الربط بين عدد المتخرجين         

 . ن/ات في الجامعات وقدرة سوق العمل على استيعابهم
7808/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 الجامعة ليست ملزمة بتفريغ الجميع ": اللبنانية"وعمداء ...
أوضح عمداء الجامعة اللبنانية، في بيان صدر عنهم المالبسات            
المتعلقة بملف تفرغ األساتذة، معتبرين أن تحديد األسماء جرى وفق          
األولويات الضرورية وبحسب الحاجة الماسة لكل كلية، وبما ينسجم         
مع مقتضيات التوازن الوطني،الفتين الى انه من المعروف قانوناً أن          
الجامعة ليست ملزمة بتفريغ جميع األساتذة الذين يدرسون نصاباً           

 .node/ar/org.lkdg.www://http/7791 معينا
 
 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 "اللبنانية"تكشف التسييس في تعيين متفرغي" السفير"
الئحة بأسماء األساتذة المتعاقدين بالساعة المرشحين      "  السفير"شرت  ن

كما رفعتها رئاسة الجامعة إلى مجلس       "  الجامعة اللبنانية "للتفرغ في   
 اسماً ممن حفظ    71 اسماً، من بينها     574وتضم الالئحة   .  الوزراء

مجلس الوزراء حقّهم في آخر تفرغ في الخامس من أيار العام              
هذا وقد دار لغط كبير حول المعايير التي تم اعتمادها في              .2008

انتقاء المرشحين للتفرغ في ظل إتهامات بالتسييس، تشير إلى حقيقة           
التوزع المذهبي والطائفي والذي حصل بموجبه المسلمون على نسبة         

 .للمسيحيين % 46,4مقابل  % 53,6
  7788/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فعاليات زحلة ترفض نقل مجمع الجامعة الى تل عمارة
، "  كتلة نواب زحلة  "رفض كل من وزير الثقافة السابق سليم ورده و         

 66نقل موقع المجمع الجامعي الموحد لكليات البقاع من العقار رقم            
في أراضي حوش األمراء في زحلة الى أراضي مصلحة البحوث            

وأكد المعترضون حرصهم على عدم     .  العلمية الزراعية في تل عمارة    
تفريغ المدينة من بعض كليات الجامعة، متمنين على رئيس الجامعة           

  .الدكتور عدنان السيد حسين إعادة النظر بالموضوع
7793/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 وزير التربية يطالب منتقدي ملف التفرغ بوثائق ومستندات 
في أن يبت ملف التفرغ في مجلس       "  أمل وزير التربية حسان دياب      

الوزراء قبل نهاية السنة الدراسية، مؤكداً أن الملف سيرفع مجـدداً           
وأشار دياب إلى أن     .   إلى المجلس عندما يتخذ قرار سياسي بذلك      

الملف تم سحبه من مجلس الوزراء لدرسه مجدداً، ولكن بعد التداول           
 .  مرشحاً للتفرغ574لم يتغير أي إسم في قائمة الـ

7807/node/ar/org.lkdg.www://http  

 تستغرب إصدار التعيينات خلسة” رابطة األساتذة المتفرغين“
استغربت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة           
اللبنانية أن تتم التعيينات االدارية في الجامعة خلسة، الفتة إلى أنها            
ترى في تلك التعيينات تعد على قوانين الجامعة وأنظمتها خصوصاً           
أنها حصلت على قاعدة التدخل السياسي وليس على قاعدة الكفاءة            

وأكدت الهيئة أنها تتابع    .واحترام القانون واستقاللية القرار األكاديمي    
أيضاً موضوع التعيينات األكاديمية في الجامعة سواء باألصالة أو           

  node/ar/org.lkdg.www://http/7809.بالتكليف

يناشدون رئيس الجمهورية التدخل    "  األساتذة المستقلون في الشمال   "
 "اللبنانية"إلنقاذ 
كتابا إلى رئيس   "  لقاء األساتذة الجامعيين المستقلين في الشمال     "وجه  

الجمهورية يناشدونه التدخل المباشر إلنقاذ الجامعة اللبنانية من سوء         
التدخل السريع والحاسم لوضع حد للمهازل      ، طالبين منه    أداء رئيسها 

والمخاطر التي تتعرض لها الجامعة الوطنية من قبل القيمين عليها           
في اإلدارة المركزية حاضراً ومستقبالً، وذلك على خلفية قيام رئيس          

 .الجامعة اللبنانية بتكليف احد األساتذة لتولي منصب العمادة
7775/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      ات/حقوق العاملين
هيئة التنسيق النقابية تقاطع االمتحانات الرسمية بإنتظار تحقيق          

 مطالبها
أعلنت هيئة التنسيق النقابية، مقاطعة وضع أسس التصحيح وعملية          
التصحيح لالمتحانات الرسمية نفسها، مع استكمال دراسة آلية تنفيذ          

وقد رفضت الهيئة   .  مقاطعة األعمال اللوجستية واإلدارية لإلمتحانات    
التراجع عن تصورها ألساسات الرواتب، مؤكدة تمسكها بالمفعول         

 .1/2/2012الرجعي للسلسلة كاملة اعتباراً من 
  7776/node/ar/org.lkdg.www://http 
 
 

 للتمسك بسلسلة الرواتب أو المقاطعة" األساسي"أساتذة 
هيئة التنسيق  "التزامها قرار   "  رابطة أساتذة التعليم األساسي   "أكدت  
مقاطعة االمتحانات الرسمية في جميع مراحلها، ما لم تقر           "  النقابية

الحكومة سلسلة الرتب الرواتب التي تم التوافق عليها مع وزير             
وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن المعلمين تجنبوا تكرارا          .  التربية

تعطيل العام الدراسي، وقدموا الخطوات اإليجابية على الخطوات          
السلبية، وتلقوا وعداً من وزير التربية حسان دياب بإعطاء المعلمين           

لكن الحكومة لم تبادر حتى اآلن الى        .  ست درجات إنصافا للمعينين   
 . إدراج اإلتفاق على جدول أعمال مجلس الوزراء

 7804/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية
 مهنـة التمريـض تجـذب الـذكـور خالل السنوات الماضية

 فـي    81ة، علماً أن /  ممرضا10050ًنشرت تحقيقاً أشارت فيه الى أن عدد الممرضين والممرضات في لبنان يبلغ وفق إحصاءات النقابة                
 في المئة ذكور، يعملون في المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، الجامعات والمعاهد، المدارس، شركات التـأمـيـن    19المئة منهم إناث و   

 ...الى أن عدد الممرضين الذكور شهد في األعوام األربعة الماضية زيادةً» السفير«ولفت تحقيق . الصحي، والرعاية المنزلية
7842/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع المستشفيات الحكومية

يعتصمون احتجاجاً على عدم    »  مستشفى الحريري الجامعي  « موظفو  
 تسديد رواتبهم

ال ينتهي من أزمة حـتـى   »  مستشفى رفيق الحريري الجامعي  « يكاد  
تطل أخرى برأسها، وتتّصل كلها اتصاالً وثيقاً بعجز اإلدارة السياسية  
واالقتصادية في البالد عن اإليفاء بالتزاماتها تجاه الـمـؤسـسـات            

وعليه، فـقـد    .  واإلدارات العامة التابعة للدولة والخاضعة لقوانينها     
اعتصم موظفو المستشفى ومستخدموه رداً على التأخير فـي دفـع          

  node/ar/org.lkdg.www://http/7841.رواتبهم
 

للتعجيل في التعيينات   :  ملف المستشفيات الحكومية أمام لجنة الصحة     
 وزيادة السقف المالي

أوصت لجنة الصحة العامة والشؤون اإلجتماعية  التي إنعقدت برئاسة   
النائب عاطف مجدالني، وحضور وزير الصحة علي حسن خلـيـل           
لمناقشة مشاكل المستشفيات الحكومية، بالتعجيل في تعيين مجـالـس          
إدارية جديدة لها بعدما انتهت مدتها ولم تحصل تعيينات، تـوزيـع             

 موظفين لكل   2,2الموظفين داخلها وفق قاعدة معروفة هي تخصيص        
سرير، ورفع السقف المالي المخصص لها بحسب عدد األسرة وعدد          

 ... الخدمات ونوعيتها
7836/node/ar/org.lkdg.www://http  

 تحذير من تسييس أزمته المالية: مستشفى صيدا
شهدت قضية التعثر المالي لمستشفى صيدا الحكومي والتلويح بإقفاله أخذ ورد على خلفية قيام رئيسه الدكتور علي عبد الجواد خالل اجتماع                     
اللقاء التشاوري الصيداوي بتقديم جردة حساب بأعمال وأوضاع المستشفى للنائبة بهية الحريري والنائب فؤاد السنيورة، مما دفع جـهـات                     

 .صيداوية عدة للتحذير من خطورة إدخال المستشفى الحكومي في التجاذبات الداخلية والصراعات السياسية
7838/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 ومستشفيات البقاع ترفض مرضى الضمان...
 مستشفى خاصا في البقاع وزحلة عدم استقبال مرضى         15قرر نحو   

الضمان االجتماعي إال في الحاالت الطارئة وذلك التزاماً منها بقرار          
وبموجب قرار النقابة، تقوم المستشفيـات      .  نقابة أصحاب المستشفيات  

بتقديم اإلسعافات األولية لحاالت الطوارئ ثم إرسالهم إلى المستشفيات         
 الحكومية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة المستشفى

.7843/node/ar/org.lkdg.www://http  
 
 

 فتعاود استقبال مرضى الضمان بعد إقراره زيادة التعرفة اإلستشفائية ...
بعدما أقر الضمان زيادة التعرفة للمستشفيات الخاصة، بادرت األخيرة الى معاودة استقبال المرضى المضمونين وحرص نقيب أصـحـاب               
المستشفيات سليمان هارون على إعالن القرار من وزارة العمل التي كان وزيرها سليم جريصاتي عراب الحل ألزمة القطاع مع الضمـان،                     

 ...وحيث أن الوزير وعد بالعفو عن المستشفيات الخاصة التي وجهت إليها إدارة الضمان إنذارات بسبب تمنعها عن استقبال المرضى
7845/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع الضمان اإلجتماعي

 المضمونون في مواجهة الموت على أبواب المستشفيات الخاصة
واجهت نحو ربع األسر اللبنانية الخاضعة لتغطية الصندوق الوطني         
للضمان خطر الموت على أبواب المستشفيات على خلفية رفضـهـا         
. استقبال المرضى المضمونين إال إذا سددوا كلفة العالج من حسابهم         

 138وقد أجرت إدارة صندوق الضمان إحصاء يظهر أنه من أصل           
 مستشفى فقط من ضمنهـا      69مستشفى متعاقدة مع الصندوق، هناك      

 مستشفى حكومية، كانت تعمل بصورة عادية وتستقبل مرضـى          23
 ...الضمان رغم قرار نقابة أصحاب المستشفيات

7844/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة

 آالف معوق خارج مراكز ومؤسسات الرعاية بـعـد        5أكثر من   
 إقفالها

 مؤسسة تُعنى باألشخاص ذوي اإلحتياجات الخـاصـة   36صرفت  
ة وأعادتهم إلى منازلهم، وذلك في خطـوة        /  آالف معوق  5أكثر من   

 30هدفت الى الضغط على الحكومة اللبنانية إلقرار تسديد الــ            
وقد نظّمت المؤسسات سلسلـة     .  مليار ليرة المستحقة لها من الدولة     

تحركات ميدانية في عدد من المناطق اللبنانية اضافةً الى تنظـيـم            
اعتصام كبير أمام وزارة الشؤون اإلجتماعية شارك فيه الـوزيـر           

  node/ar/org.lkdg.www://http/7846.وائل أبو فاعور

 أبو فاعور أعلن حالً بزيادة تعرفة عقود الرعاية للمعوقين
أعلن وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور خالل مؤتمر صحافي          
عقده في مكتبه في الوزارة عن موافقة مجلس الوزراء على اقتـراح            
وزارة الشؤون االجتماعية المتعلق بزيادة تعرفة عقود مـؤسـسـات           
الرعاية االجتماعية، وعقود رعاية المعوقين على أن يعمل به ابتـداء           

 وعلى أن يصار الى لحظ االعتمادات الالزمة لذلـك  1/6/2012من  
 .2012في مشروع موازنة 

7837/node/ar/org.lkdg.www://http  

 والمؤسسات المعنية بالمعوقين تستأنف عملها...
أصدر مكتب التنسيق الدائم للمؤسسات التي تعنى باألشخاص المعوقين بياناً أعلن فيه أن المؤسسات المنضوية في التنسيق استأنفت عملها بعد                    

 2011إعالن وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور عن قرار لمجلس الوزراء بدفع مستحقات تلك المؤسسات اعتماداً على دراسـة                      
  node/ar/org.lkdg.www://http/7829. وبحسب الجداول المعدة
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 حقوق الفلسطينيين أوضاع وشجون

لمتابعة األطـفـال         "  مركز الرعاية الدائمة" و"  األونروا" اتفاق بين   
 المصابين بالتالسيميا

وقعت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى         
لتغطية كلفة المتابعـة    "  مركز الرعاية الدائمة  " اتفاقاً مع   )  األونروا( 

الطبية وفحص األطفال الفلسطينيين المصابين بمرض التالسيمـيـا        
وسيقدم اإلتـفـاق     .   سنة في المركز   11الذين لم يتجاوزوا عمر     

من كلفة األدويـة     %  70للمرضى الفلسطينيين تغطية ال تقل عن       
  node/ar/org.lkdg.www://http/7830...بأسعار مخفضة

 لبنان مسؤول عن األوضاع المزرية للفلسطينيين: لومباردو
فـي  »  األونروا -وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «قال مدير  

ـ      أنه ال يوجد رؤيـة     »  السفير« لبنان، سلفاتوري لومباردو، في حديث ل
واضحة لدى الدولة اللبنانية إلدارة الملف الفلسطيني، مناشداً المسؤولين         
بضرورة حّل هذا الملف من منظار اقتصادي واجتماعي وإنساني ألن      
األوضاع المزرية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ال تنال منهم فقط           

 ...بل تُسجل على لبنان
7839/node/ar/org.lkdg.www://http  

  مدارس رسمية بالتجهيزات وبتدريب معلمين 5تأهيل ": الخطة الوطنية لدمج ذوي الحاجات الخاصة"
الخطة الوطنية التربوية لدمج    "أشارت مرتا تابت رئيسة وحدة البرمجة والتطوير في المركز التربوي للبحوث واإلنماء، الذي يتولى تطبيق                 

، "دليل الصعوبات التعليمية  "ان المركز قد أنجز     "  النهار"، في مقابلة لـ     "ذوي االحتياجات الخاصة من معوقين وموهوبين في مؤسسات التعليم        
 مدرسة رسمية على استخدامه، كاشفةً أن فريق عمل المركز          100في نحو   "  معلم مرجع واحد  "الذي سيتم إطالقه قريباً اضافةً الى تدريب        

  node/ar/org.lkdg.www://http/7827. سيقوم بتنفيذ موضوع الدمج خالل مرحلة اختباريه ستطال خمس مدارس 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 

www.lkdg.org 

http://www.facebook.com/

home.php?#!/pages/Active-

Citizenship-in-Lebanonalmwatnt-

المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات "مشروع 

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  

تطرح بصورة جدية على طاولة البحث مأزق القطاع التربوي فـي    )  وأيضاً للدولة ( من جهتنا، نرى أن األزمة المالية الحالية للمقاصد         
اذ كيف للدولة ان تستمر في التـزام تـقـديـم             .  لبنان ومستقبله ومدى امكانية استمرار ثنائية التعليم الرسمي والخاص بشكلها الحالي          

 مليون دوالر على صـورة       20المساعدات المالية للمدارس الخاصة شبه المجانية والتابعة لمؤسسات طوائفية والتي تصل  قيمتها الى               
ال شك أن استمرار ذلك النهج لن يكون إال علـى  !  منح سنوية ، فيما يستصرخ القطاع التعليمي الرسمي الدولة مطالباً اياها بدعمه مالياً؟   

 . ن فرص التعليم الجيد/اللواتي ستتقلّص أمامهم/ ات من أصحاب الدخول المحدودة، الذين/حساب المواطنين

 تتمة  االفتتاحية 


