
 

 
 

 

 

 
» مصرف لبنـان  « تتظاهر بين   »  التنسيق«   -

 والتصعيد في شباط: والسرايا
مرسوم المنح المدرسية لم يصدر على          -

 الرغم من ارتفاع االقساط
اطالق مشروع البنك الدولي لـالنـمـاء          -

 التربوي الثاني من السرايا
جودة الجامعات اللبنانية والعربيـة فـي          -

 دراسة لمؤسسات التعليم العالي ومكانتها
جهود وزير العدل لمحاربة التـرخـيـص          -

 العشوائي للجامعات
 

 
 
 

 
. إستراتيجية وطنية للرعاية األولـيـة        - .
 »صحتك بالدني«
قراءة نقدية مقارنة لمشاريع التغـطـيـة          -

 الصحية فـي لبنان
خريطـة جغرافية للمراكز الصحية لتحديد       -

 الحـاجـات
رفع الحد األقصى الخاضع للحسـوم لـ          -
 »ضمان المرض واألمومة«
والمستشفيات الخاصة تبدأ تطبـيـق       ...  -

 التعرفة الجديدة من أول كانون الثاني الماضي
 

 
مـن  %  Gallup"  :" 78استـطـالع       -

اللبنانيين يعتبرون الحكومة غير فـاعـلـة        
 اجتماعياً

االلكتـرونـي   »  الضمان االجتماعي«موقع   -
 على اإلنترنت

األسـر  « التغطية االستشفائية الشاملة لـ       -
 »األكثر فقراً

مكتب التنسيق الدائم للمعوقين يفعل عمله        -
 220لتطبيق القانون 

نريد : اطفال فلسطينيون نازحون من سوريا -
 الحماية من الجوع والمرض

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 ة في ظل الدولة الطائفية/ال تغطية صحية شاملة للمواطن

 راصد الحقوق االجتماعية
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ات الى واجهة النقاش العام، خاصةً بعد         /عاد موضوع التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين        
التحرك اإلحتجاجي الذي نظم االسبوع الماضي على خلفية وفاة الطفل مؤمن خالد المحمد، ابن السنة                

وفاة الطفل مؤمن على باب      .   اشهر، ألن المستشفيات الخاصة في الشمال رفضت استقباله          ١٠و
مستشفى الشفاء في طرابلس كان قد سبقه تعميماً اصدره وزير الصحة علي حسن خليل أعلن فيه                   

نظراً لعدم  “ شباط   20وقف استقبال المرضى على حساب وزارة الصحة اعتباراً من يوم األربعاء              
 .”صدور مرسوم تخصيص اعتمادات االستشفاء للمستشفيات الخاصة والحكومية حتى تاريخه

 

من وزارة الصحة إلى قصر العدل، حملت خالله         ”  مأتم مدني “قد نظّمت   ”  حقي عليي “وكانت حملة   
وزير الصحة المسؤولية السياسية عن وفاة الطفل، ليس فقط البتزازه المواطنين في صحتهم وحياتهم               

والنه ”  فشل في وضع مشروع جدي للتغطية الصحية الشاملة        “باصداره هكذا تعميم بل ايضاً النه        
يستميت للحفاظ على النظام الحالي الذي يبقي صحة وحياة أكثر من مليوني لبناني رهن مساعدات                 ”

هذا .  ”أي رهن الحاجة للزعيم ولشبكة المصالح الحاكمة         –من خارج صالحياتها      –وزارة الصحة   
الطفل مؤمن المحمد لم يمت بسبب تعميم        “التحرك المدني، استدعى رداً من خليل الذي اعتبر أن            

وزارة الصحة، وال ألنه لم يستقبل على حساب وزارة الصحة، فقد استقبلته إحدى المستشفيات                  
 . ”الخاصة، لكن ثمة مستشفى أخرى لم تفعل، وقد تم اتخاذ إجراءات ردعية بحقها

 

وضعت منذ شهور مشروعاً للتغطية الصحية الشاملة رفعته        “وفي سياق رده، ذكّر خليل بأن وزارته        
، ”إلى مجلس الوزراء، وهو يناقش في إطار اللجنة الوزارية نقاشاً يجب أن يشرك فيه المجتمع المدني               

مشروع الوزير  (علماً أن مشروع خليل سبقه مشروعان آخران طرحا خالل األربع سنوات األخيرة              
) محمد خليفة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية، ومشروع وزير العمل السابق شربل نحاس               

 . وكان مصيرهما ايضاً الدفن في األدراج
 

ة يبقى مستهدفاً فيما المؤشرات الصحية تتراجع منذرةً بنتائج          /ة اللبناني /إذاً، يبدو جلياً أن المواطن    
خطيرة العواقب نتيجة استمرار أزمة القطاع الصحي التي تتعمق يوماً بعد يوم، وذلك  على الرغم من                 

من الناتج القومي اإلجمالي، وهو رقم      %  8.1ان مجموع النفقات الصحية في لبنان يصل حجمها الى          
 ) 7.تتمة ص. (بحسب منظمة الصحة العالمية يعتبر من االعلى في منطقة الشرق األوسط

 الرعاية واألمان اإلجتماعي



 التعليم للجميع      قضايا تربوية 
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 التعليم للجميع      تحركات نقابية

 مدرسو األساسي المتمرنون اعتصموا مطالبين بالمساواة
اعتصم عدد من المدرسين المتمرنين في مالك التعليم الرسمي امـام           
وزارة التربية، احتجاجاً على تمييزهم عن زمالئهم حاملي االجازات         
التعليمية، وتساءل المعتصمون كيف يعطى حاملو االجازات المصنفة        

 خمس عشرة درجة دفـعـة       2010/1/1تعليمية المعينون بعد تاريخ     
 ...واحدة وفروقات عشرة ماليين ليرة

9130/node/ar/org.lkdg.www://http  

والتصعيـد  :  والسرايا»  مصرف لبنان « تتظاهر بين   »  التنسيق« 
 في شباط

تظاهرة مركزية من أمام مبنـى      »  هيئة التنسيق النقابية  « نظّمت  
وزارة اإلعالم في الحمرا باتجاه السرايا الحكومية، حيث توقفت         

رداً على موقف حاكم المصـرف مـن     »  مصرف لبنان « أمام  
وقد طالبت الهيئة الحكومة باإلسراع في تحويل ملـف         .  السلسلة

سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، وعدم التسويف أو          
 ...التقسيط في هذا الشأن، واعدةً بالتصعيد خالل شهر شباط

 9134/node/ar/org.lkdg.www://http 

 للتعليم الثانوي بالتزكيـة» التوافق النقابي«فوز الئحة 
ـ    رابطة أساتذة التعليـم الـثـانـوي         « أعلنت الهيئة اإلدارية ل

 2012( بالتزكية لدورة   »  التوافق النقابي « ، فوز الئحة    » الرسمي
بعد انسحاب جميع المرشحين اآلخرين، ونتيجة ذلـك،   )  2014

 ...تم إلغاء االنتخابات المقررة
9129/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 وخـالف علـى الرئاسـة... »المهنـي«التوافـق يغلـب فـي 
أجمعت مختلف القوى السياسية والحزبية على ضرورة التوافق فـي          

ـ    ، » رابطة أساتذة التعليم المهني والتقنـي     « انتخابات الهيئة اإلدارية ل
ـ    على مختلف القوى في تكـرار لـلـدورة           16وتوزيع المقاعد ال

اإلنتخابية السابقة، فيما بقيت مسألة الرئاسة واسم الرئيس معلقة، ألن          
الرئاسة لهذه الدورة هي للمسيحيين بحسب اتفاق المـداورة بـيـن             

 ...المسلمين والمسيحيين الذي كان قد ابرم سابقاً
9125/node/ar/org.lkdg.www://http  

 والبرنامج الوقائي لحماية األوالد من التحرش الجنسي...
 لحماية االوالد من    Protectedأطلق في وزارة التربية برنامج      

التحرش الجنسي وادراج برنامج السالمة الوقائية لالوالد ضمن        
البرامج التعليمية، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الشؤون            

 ...االجتماعية وبتمويل من القطاع الخاص
9139/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 ومشروع محو األمية المعلوماتية في عاليه...
عاليه مشروع محو االمية المعلوماتية في         -اطلق نادي روتاري    

لبنان، في احتفال اقيم في قاعة جمعية الرسالة االجتماعية في عاليه            
وذلك برعاية وزير التربية الدكتور حسان دياب وحضوره، علماً ان           

وقد تم خالل اإلحتفال     .  هذا المشروع يغطي كل المناطق اللبنانية      
 الف دوالر على ثماني وعشرين       65توزيع اجهزة كومبيوتر بقيمة     

مؤسسة رسمية تقع في منطقة عاليه والبقاع، كما تم تجهيز ثالثة             
 ...مختبرات كومبيوتر في بيصور وضهر االحمر وعاليه

9141/node/ar/org.lkdg.www://http  

مرسوم المنح المدرسية لم يصدر على الرغم من ارتفاع            
 االقساط

بدء العام الدراسي الجاري منذ اكثر من اربعة أشهر، وارتفعت          
االقساط المدرسية بنسب كبيرة بحجة ان المدارس دفعت            
غالءات معيشة الساتذتها، فيما ال يزال مرسوم المنح المدرسية         
نائماً في ادراج المسؤولين بانتظار ان يأخذ طريقه الى مجلس           

 ...الوزراء ومن ثم الى التنفيذ
9140/node/ar/org.lkdg.www://http  

 اطالق مشروع البنك الدولي لالنماء التربوي الثاني من السرايا
كجزء من اإلصالح التربوي، أطلقت المرحلة الثانية من مشـروع           
اإلنماء التربوي لتحسين جودة التربية في لبنان التي تبلغ تكلفـتـهـا             

 ...أربعين مليون دوالر أميركي مقدمةً كقرض من البنك الدولي
9138/node/ar/org.lkdg.www://http  
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جودة الجامعات اللبنانية والعربية في دراسة لمؤسسات التعليـم         
 العالي ومكانتها

حلقة دراسية في بـيـروت      "  الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية   " عقدت  
التعليم العالي في الدول العربية وتحـديـات        " إستكماالً لمشروعها   

، الذي سيتضمن في مرحلته النهائية اصدار كتاب يتضمن         " النوعية
 ورقة توليفية اعدها عدد من المفكريـن والـبـاحـثـيـن             43

والمتخصصين عن قياس النوعية في التعليم العالي وعن مكـانـة         
 ... الجامعات العربية في التصنيفات الدولية

 9132/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعليم عالي

 جهود وزير العدل لمحاربة الترخيص العشوائي للجامعات
يبذل وزير العدل شكيب قرطباوي جهوداً تربوية تتمثل بدعـوتـه           
المتكررة الى وقف اعطاء التراخيص الي جامعة او كليـة فـي             
انتظار صدور المراسيم والقوانين الجديدة التي تعد فـي وزارة            

وفيما يعول على صدور قانون ضمان الجودة كونه االهـم          .  التربية
المسؤولية مشتركـة بـيـن       " في هذا االطار، يؤكد قرطباوي ان       

المدارس والجامعات واالهل والطالب والحـكـومـة واالدارات          
 "...المعنية

 9135/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 ورشة عمل تربوية في جبيل لتعريف المواطنة بين الشباب
نظّم تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبـرت          

 -كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنيـة        " ورشة عمل بعنوان،    
، نفذت على   " النشاطات المساندة لمفهوم المواطنة للمرحلة الثانوية     

 ... أستاذاً وناشطا40ً ايام في منطقة جبيل، وشارك فيها 3مدى 
9131/node/ar/org.lkdg.www://http  

  مدرسة أدخلت بعداً عالمياً في نشاطاتها16جوائز لـ 
رعى وزير التربية والتعليم العالي، ممثال برئيسة المركز التربوي         
للبحوث واإلنماء الدكتورة ليلى فياض، احتفاالً اقيم في الـوزارة           

 مدرسة أدخلت بعدا عالميا فـي       16لتسليم الشهادات والجوائز لـ     
نشاطاتها من خالل توأمتها مع مدارس بريطانية والعمل عـلـى            

 ...محاور مشتركة بين تالميذ كل من لبنان وبريطانيا ودول أخرى
9109/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      قضايا تربوية 

 !إعادة ترتيب أوضاع الكليات ومنع التدخل السياسي
تسلمت قيادة الجيش مجمع رفيق الحريري الجامعي في الـحـدت        
أمنياً، وذلك بطلب من ادارة الجامعة اللبنانية لضبط المخالفات في          
المطاعم وغيرها من األمور، كما قامت اإلدارة باصدار تبلـيـغ           
للعمداء والمديرين بوجوب ضبط األوضاع داخل الكليات والفروع        

 ...في كل المناطق وكف التدخالت السياسية في امور الجامعة
9103/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 مخاوف من مسـاومـات وقـودهـا األسـاتـذة المتعـاقـدون
، إعادة درس الملف المنجز المتعلـق  27/12/2012اعتبر األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أن اقرار مجلس الوزراء، في جلسة     

وتأجيلها إلى ما بعد تعيين العمداء وتشكيل مجلس جامعة، يعتبر جزء من عـمـلـيـة     »  الجامعة اللبنانية « بتفريغ األساتذة المتعاقدين في     
 ...مساومة بين الملفات المطروحة لتحقيق سبق سياسي كان وقودها أساتذة الجامعة

 9108/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 لتفريغ األساتذة وفقاً للحاجات ": القوات"جامعيو 
اجتمـاعـاً   "  القوات اللبنانية " عقدت مصلحة األساتذة الجامعيين في      

ناقشت خالله مسائل تربوية وطنية، وركّزت بصورة أساسية علـى   
ودعت مصلحـة   .  مسألة تفريغ األساتذة وتعيين العمداء في الجامعة      

الى تفريغ األساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فـي          "  القوات" 
 ...ن/ن وحاجة الجامعة لهم/ن وتخصصاتهم/ضوء كفاءاتهم

9126/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

لن ندخل القاعات إال بعد إقرار      :  ويستمرون باضرابهم المفتوح  ... 
 التفرغ

ملف التفرغ "أعلنت لجنة االساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ان  
اشبع درسا اكاديميا وقانونيا، وقد وافق عليه كل من وزير التربيـة            
ورئيس الجامعة اللذين يقومان بتعيين عمداء اصيلين بـعـد أن         

وأكد الـمـتـعـاقـدون       ".  تقاعست الحكومات السابقة عن تعيينهم    
االستمرار في االضراب المفتوح وعدم دخول قاعات التدريس اال         " 

 "...بعد تفرغهم
9128/node/ar/org.lkdg.www://http   

 !طالب الحقوق اعتصموا للسماح لهم بمتابعة الماستر
الفرع األول في الجامعة اللبنانية، اعتصاما أمام االدارة المركزية في المتحف،  –نفّذ طالب كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية 

ي للمطالبة بمتابعة دراسة الماستر للطالب المتفوقين، مشيرين الى انهم قد فوجئوا بسوء أداء المعهد العالي للدكتوراه الذي ألحقوا به والذ
 ...ساهمت إدارته مرارا وتكرارا في إقصاء الطالب المتفوقين

9137/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع قضايا صحية

 »صحتك بالدني«.. إستراتيجية وطنية للرعاية األولية
الخطة الوطنـيـة    « أطلق وزير الصحة العامة علي حسن خليل        

 170صحتك بـالـدنـي،       « بعنوان  »  للرعاية الصحية األولية  
، التي تهدف إلى تحسين نوعية      » مركّزين على صحتك  ..  مركزاً

الخدمات وجودتها، والقيام بزيارات منزلية للكشف المـبـكـر،      
وتعزيز الشراكة مع القطاع األهلي، وربط المراكز الصحـيـة          

 ...بالمستشفيات الحكومية
9151/node/ar/org.lkdg.www://http  

 قراءة مقارنة نقدية لمشاريع التغطية الصحية فـي لبنان
مقاالً فيه قراءة تقييمية ومقارنة بين المشاريع الثالثـة        "  السفير" نشرت  

التي تم طرحها خالل السنوات األربع األخيرة في لبنان والهادفة الى           
ات والتي لم تؤت حـتـى       / تطبيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين    

 ...اليوم أية نتيجة تنفع الناس
 9167/node/ar/org.lkdg.www://http 

متفرغو اللبنانية يطالبون بإقرار ملفي تعيين العمداء ومجـلـس          
 الجامعة

 أيام للضغط   3نفذت رابطة االساتذة المتفرغين اضراباً على مدى        
على الحكومة من أجل إقرار ملفي التفرغ وتعيين العمداء وتأليف           
مجلس الجامعة، حيث رأى رئيس الرابطة الدكتور حميد حكم انـه      

، " ال يمكن ان نحتمل استمرار المماطلة في اقرار هذين الملفـيـن   " 
 ...سائالً عن الجهة التي تمنع اقرارهما في مجلس الوزراء

9127/node/ar/org.lkdg.www://http  

 خريطـة جغرافية للمراكز الصحية لتحديد الحـاجـات
المسح الجغرافي للمراكز الصحية في المناطق اللبنانية، استنادا إلى         »  منظمة الصحة العالمية  « أنجزت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع       

، الذي ساهم في جمع المعطيات الصحية إلكترونيا لوضعها علـى  » geographic information system« نظام المعلومات الجغرافي    
 ...الخريطة الجغرافية للبنان وتحديد الحاجات الصحية لسكان المناطق

9172/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي

 االلكتروني على اإلنترنت» الضمان االجتماعي«موقع 
ـ     الصندوق الوطني للضمان   « ُأطلق الموقع االلكتروني الرسمي ل

، والذي يتضمن معلومـات  ) www.cnss.gov.lb( »  االجتماعي
نماذج المعامالت، الئحة األدوية المعمول بها فـي         :  كثيرة مثل 

الصندوق، لوائح المتعاقدين مع الصندوق، عناوين مـراكـز           
الصندوق ومكاتبه، بيانات إحصائية حول أعداد المضمـونـيـن        

 ...وتوزعهم بحسب الجنس والفئات العمرية
9170/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع استشفاء

 التجاذبات السياسية تضرب مجدداً مستشفى حاصبيا الحكومي
دخل مستشفى حاصبيا الحكومي مجدداً في دائرة التجـاذبـات          
السياسية والحزبية، فعاد الى واجهة اهتمامات مختلف األطياف        
القلقة على تعثره مرة ثانية بعد توقفه القسري منذ حوالي عـام،            
والذي استمر سبعة اشهر، جهدت خاللها اكثر من جهة إلعـادة           

 ...تشغيله
9155/node/ar/org.lkdg.www://http  

من اللبنانيين يعتبرون الحكومة غير %  Gallup"  :" 78استطالع  
 فاعلة اجتماعياً

كشف استطالع حول إصالحات شبكات األمان االجتماعي في منطقة         
 المتخصصة  Gallupالشرق األوسط وشمال أفريقيا، أجرته مؤسسة       
من اللبنانيين  %  83,4في استطالعات الرأي العام واالستشارات، أن       

يعتبرون الحكومة المسؤولة في الدرجة األولى عن مساعدة الفقـراء          
، والمنظّمات الدينـيـة     ) 8,4(% في بلدهم، تليها الجمعيات الخيرية      

من اللبنانيين %  78، فيما اعتبر ) 1(% ، واألهل واألصدقاء ) 5,4(% 
 ...أن الحكومة غير فاعلة في مجال توفير شبكات األمان االجتماعي

9166/node/ar/org.lkdg.www://http  

 والمستشفيات الخاصة تبدأ تطبيق التعرفة الجديدة من أول كانون الثاني الماضي... 
، وفق ما   2013  –  1  –  1أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، بدء العمل بالتعرفة االستشفائية الجديدة اعتباراً من               

جاء في نص القرار الذي قضى بمباشرة التطبيق في الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً طي هذه الصفحة من المـلـف                        
 ...المطلبي للمستشفيات الخاصة

9169/node/ar/org.lkdg.www://http  

 »ضمان المرض واألمومة«رفع الحد األقصى الخاضع للحسوم لـ 
اصبحت التعرفات االستشفائية والطبية الجديدة سارية المفعول، بعدما        
وافق مجلس الوزراء في كانون االول الماضي على تعديل الـحـد             
األقصى للكسب الخاضع الشتراكات فرع ضمان المرض واألمومـة         
المتوجب للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، ليصبح مليونـيـن         
ونصف المليون ليرة بدالً من مليون ونصف المليون ليـرة وفـقـاً           

 ...9602للمرسوم رقم 
9174/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      وزارة الشؤون
 »األسر األكثر فقراً«التغطية االستشفائية الشاملة لـ 

وقّع وزيري الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور والصحة العامة علي حسن خليل بروتوكوالً استشفائياً بين الوزارتيـن، بـمـوجـب                  
، وذلك برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على أن يؤمن هذا البروتوكول التغطية الصحية    » البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً     « 

 ...»خارج التوازنات الطائفية والسياسية« أسرة لبنانية 18800الشاملة لـ
9156/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      وزارة الشؤون
 وزارة الشؤون تقوم بواجباتها إليواء المشردين

أكد وزير الشؤون اإلجتماعية وائل أبو فاعور أن الوزارة مستعـدة          
للقيام بواجبها في مختلف المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وانـهـا           
لطالما بادرت فور علمها بأي حالة اجتماعية إلى محاولة إيـجـاد            
الحّل المناسب لها، وهي بالفعل قامت بانتشال عدد من األشخـاص           
المشرّدين من أماكن مختلفة، وأحالتهم إلى المؤسسات االجتماعيـة         

 ...والصحية
9150/node/ar/org.lkdg.www://http  

 مركز جديد للخدمات اإلنمائية ودار للمسنين في راشيا
إفتتح وزير الشؤون اإلجتماعية وائل أبو فاعور مركزاً للخدمـات          

 25اإلنمائية ودار للمسنين مجهزة بالكامل إلستيعاب أكثر مـن           
سريرا وقاعة عامة في بلدة راشيا بالتنسيق مع بلديتها، مشيراً الى           

قرب افتتاح مؤسسة للمعوقين وذوي اإلحتياجات الخاصة في قسم         " 
 "...آخر من البناء

9168/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

  معوق نازح مسجل لدى المفوضية االممية لالجئين2000
عقدت كل من المنظمة العربية لذوي االعاقة والجمعية الوطنـيـة           
لحقوق المعوق في لبنان، ندوة عن النازحين السوريين مـن ذوي           
االعاقة، في المجلس االقتصادي واالجتماعي، برعـايـة وزيـر          
الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور، حيث أكد ممثل المفوضـيـة           
العليا لالمم المتحدة لشؤون الالجئين آالن الغفري وجود أكثر مـن           

 ... شخص من ذوي االعاقة مسجل لديها2000
9149/node/ar/org.lkdg.www://http  

 220مكتب التنسيق الدائم للمعوقين يفعل عمله لتطبيق القانون 
شدد مكتب التنسيق الدائم المنبثق عن التكتل الوطني لـحـقـوق            
           ،قين على ضرورة تفعيل عمل التكتل على الصعيد الـعـامالمعو

تـحـديـداً،    "  الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين"وتعزيز دعمه لدور  
/ 220وعلى إستمراره في الضغط من أجل تطبيق مواد القانون           

 ... المتعلّق بحقوق المعوقين2000
9171/node/ar/org.lkdg.www://http  

 "الشؤون االجتماعية"معدات وتجهيزات للمعوقين هبة صينية لـ
عقد وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور والسفير الصيني وو جيشان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أعلنا خالله عن تقديم الصين هبة  

 ...عينية الى وزارة الشؤون االجتماعية هي عبارة عن معدات للمعوقين وأسرة وأجهزة تنفس وكراس متحركة
9153/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين

نريد الحماية من الجـوع  : اطفال فلسطينيون نازحون من سوريا 
 والمرض

شارك عدد من األطفال الفلسطينيين في اعتصام نظمه اتـحـاد           
الجمعيات اإلغاثية واألهلية العاملة في الوسط الفلسطيني أمام مقر         
الصليب األحمر الدولي في بيروت، بهدف مساعدة الالجئـيـن          
الفلسطينيين النازحين من سوريا مطالبين المجتمـع الـدولـي           

وتـقـديـم      والمؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين     
 ...المساعدات العينية واإلغاثية الكافية وتوفيرالمأوى المناسب لهم

9173/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 تعاود المطالبة بجامعة للفلسطينيين في لبنان» أشد«
» أشـد   -اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطـيـنـي      « التقى وفد من    

في بيروت وسلّمه مذكرة مطلبيـة      »  االونروا« المفوض العام لوكالة    
بإسم الطالب الفلسطينيين الجامعيين في لبنان تحتوي شرحاً للظروف         
والمشكالت الصعبة التي يعانيها هؤالء والعراقيل التي تعترض تقدم         

بالسعـي الـجـاد      »  االونروا« وقد طالب الوفد .  مسيرتهم التعليمية 
والسريع بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية إلنشاء جـامـعـة           

 ...مجانية للطالب الفلسطينيين
9133/node/ar/org.lkdg.www://http  
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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.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  

  تتمة االفتتاحية 
تعددت المشاريع والخطط الصحية المطروحة، اختلفت تسمياتها، وتنوعت االراء حولها، في ظل غياب الرؤية الشاملة لدى                  

 . الدولة اللبنانية التي استمرت على مدى عقود بمقاربة الموضوع الصحي  بصورة عشوائية وبدون دراسة
 

اإلستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية، من أجل تعزيز الرعاية           “ومثالً على ذلك، اطلقت وزارة الصحة مؤخراً          
الصحية األولية في لبنان، سبقتها قبل مدة وجيزة ايضاً، مبادرة اخرى مشتركة بين وزارتي الصحة والشؤون اإلجتماعية                    

ـ                  عائلة  18800والضمان اإلجتماعي، تهدف الى تأمين الخدمات الصحية مجاناً في جميع المستشفيات العامة والخاصة ل
لبنانية رازحة تحت خط الفقر، فضالً عن العديد من المشاريع والعناوين االخرى وابرزها مشروع البطاقة الصحية، التي                    

من المواطنين اللبنانيين غير المضمونين،      %  60 بتأمين التغطية الصحية لنحو      2006وعدت منذ بدء العمل عليها في العام        
 . ولم يبصر هذا المشروع النور بعد2013إال أننا اليوم دخلنا في العام 

 

ة اسير احالمه باقرار مشروع تغطية صحية شاملة، فيما الدولة تتخبط في تجاذباتها السياسية والطائفية                /وهكذا يبقى المواطن  
ويستمر مستوى خدمات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بالتراجع، والبالد تنحدر في ركود اقتصادي ومشكالت مالية                 

 .  مليون ومليار دوالر سنويا500ًمقلقة، فيما التقديرات للتكلفة اإلضافية لمشاريع التغطية الصحية المقترحة تتراوح بين 
 

ة /ة في لبنان سوف يبقى على حاله، والتحركات أيضاً ستبقى احتجاجية، والمواطن            /وعليه يبدو ان الواقع الصحي للمواطن     
 125 مستشفى حكومي بعضها معطّل وأكثريتها مهملة و        30عرضةٌ لخطر الموت على ابواب المستشفيات، في ظل وجود           

 . مستشفى خاصة هاجسها الربح، وكل ذلك طالما الدولة لم تنقلب لتصبح دولة مواطنة وحقوق


