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 ال تقاعد وال حماية للمسنين في ظل النظام الطائفي الحالي

 راصد الحقوق االجتماعية

2ا يـا ر    ا لـعـد د   ا لـتـاـسـع   و ا لـعـش ر و ن  0 1 3 

 

ات طويالً، الى دائرة االهتمام الرسمي مجدداً /عاد موضوع ضمان الشيخوخة، الحلم الذي راود اللبنانيين
 عاماً من 49وذلك بعد قيام منظمة العمل الدولية باقتراح مشروع جديد لنظام التقاعد، يأتي بأمل ان يالقي 

 .االنتظار إلقرار نظام للتقاعد لدى القطاع الخاص
 

وفي التفاصيل، فقد انهى كبير خبراء منظمة العمل الدولية بيار بيالموندون دراسته االكتوارية حول أفضل      
نظام تقاعد وحماية اجتماعية للبنان، فيما سارع وزير العمل سليم جريصاتي والمعنيين لمناقشتها، مجمعين 

 :على انها دراسة قيمة ويجب األخذ ببعض اقتراحاتها، والتي تضمنت التوصيات الرئيسية التالية
 

  اضعاف الحد االدنى لألجور4تحديد سقف االيرادات بواقع  -
 

 على أن يتقاسمه االجراء وأرباب العمل، وفقاً لنسب تحدد الحقاً% 15تحديد معدل االشتراك بـ -
 

تحديد متوسط االيرادات لتطبيق ضمانات التقدمات الدنيا كمتوسط االيرادات خالل كامل السيرة  -
المهنية بعد اعادة تقويمها وفق مؤشرات مناسبة، وخالل المرحلة االنتقالية، يجب احتساب معدل 

 2015، على ان تتم زيادتها سنة واحدة عن كل سنة بعد 2015االعوام الخمسة األخيرة في 
 

 سنة، على ان يتم رفعه تدريجاً، تماشياً مع الزيادة 64تحديد سن التقاعد العادي في مرحلة أولية بـ -
 بعد ادخال معادلة 58في متوسط مدى الحياة، مع وجوب إتاحة التقاعد المبكر بدءاً من سن الـ

 أكتوارية مالئمة على معاش التقاعد
 

  .من الحد األدنى لألجور% 75تحديد الحد االدنى للمعاش التقاعدي بـ -
 

ووفقاً للمشروع الجديد، سيتم فصل نظام التقاعد عن الرعاية الصحية، بحجة أن وزارة الصحة تعمل 

بصورة منفصلة على صياغة مشروع للتغطية الصحية الشاملة على كل األراضي اللبنانية، وهو ما يعني 

أن إقرار مشروع التقاعد لن يأخذ باالعتبار الضمان الصحي للمتقاعدين، حتى ال يخلق ازدواجية في 

إالّ أن الوزير جريصاتي  سارع للكشف عن وجود مشروع بديل لديه، في حال تأخير . العمل الحكومي

 .إقرار مشروع التغطية الصحية الشاملة، ويتضمن التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين
 

، وبمبادرة من رئيس 19/12/2004والجدير ذكره ايضاً، أن مجلس الوزراء سبق وأقر في جلسته بتاريخ 

الجمهورية أنذاك اميل لحود، مشروع قانون يرمي النشاء نظام للتقاعد والحماية االجتماعية، ال يزال حتى 

 ) 7.تتمة ص (.اليوم في ادراج مجلس النواب

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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هيئة التنسيق النقابية  تبـقـى       »  الربيع النقابي « خطف تباشير   
 وحدها في المعركة

تستعد هيئة التنسيق النقابية للعودة إلى الشارع فهي لم تـبـلـع             
محاولة خداعها بإقرار سلسلة الرواتب مرة ثانية من دون إحالتها          
على مجلس النواب، على الرغم من أن قيادة الهيئة باتت تـدرك            
أن نتائج المعركة قد تكون سلبية إذا بقيت تخوضها بمفردها بعدما         

 ...الذت الهيئات االقتصادية بالصمت
9593/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تحركات نقابية

 الئحة محفوض تفوز بكامل المقاعد: »المعلمين«انتخابات 
 12برئاسة النقيب نعمه محفوض بكامل المقاعد الـ» الئحة العمل النقابي«بفوز » نقابة المعلمين في المدارس الخاصة«انتهت انتخابات 

وفي هذا اإلطار، اكد محفوض على ان النقابة ستتابع معركة سلسلة الرتب والرواتب، وغيرها . لمجلس النقابة، وبفارق كبير في األرقام
 ...من المطالب التي رفعتها سابقاً

9600/node/ar/org.lkdg.www://http 

 واإلتّحاد العمالي يرفع الئحة مطالب تضم تصحيح األجور...
عقد المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام في لبنان جلسة عـاديـة            
برئاسة رئيس االتحاد غسان غصن وحضور االعضاء، ناقش خاللها    
آخر التطورات المعيشية والمطلبية والتحضيرات الجارية لالحتفـال        

 ...باالول من ايار، مجدداً مطالبة الحكومة بتصحيح األجور
9599/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ورشة للنهوض بالتعليم المهني والتقني في الدكوانة
افتتح وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ورشة عمـل          

، نظمتهـا   " واقع وآفاق   -التعليم المهني والتقني  " تحت عنوان   
الوزارة في قاعة المدرسة الفندقية في الدكوانة، بالتعاون بين         
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمنظمة الـدولـيـة          

 ...للفرنكوفونية
9604/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 متابعة لتنفيذ برنامج التربية على المواطنة
شكل برنامج التربية على المواطنة، موضوع اجتماع عقد في         

وزارة التربية ترأسه وزير التربية والتعليم العالي، حسـان          

دياب، ونوقش خالله ما تم إنجازه من خالل ذلك البرنامـج،           

الذي يهدف الى المساهمة في تعزيز الدمج االجتـمـاعـي،           

 ...والسبل التي يجب اتباعها لمتابعة تنفيذه
 9606/node/ar/org.lkdg.www://http 

  كومبيوتر لوحي للتعليم الرقمي1500: دياب
تفقّد وزير التربية في حكومة تصريف األعمال حسان ديـاب دار            
المعلمين والمعلمات في بئر حسن، المعتمدة كمركز تدريب للمدربين        

        الوزارة ستتسلم خالل   " على استخدام اللوح التفاعلي، كاشفاً عن أن
 كومبيوتر لـوحـي مـن وزارة          1500األسابيع القليلة المقبلة    

 "...االتصاالت للتوسع باستخدام التعليم الرقمي في المدارس
9609/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعددية مصدر غنى ال نزاع :  تلميذ1300 بمشاركة LAUلـ " اختتام برنامج األمم المتحدة
 باحتفال عقد فـي      LAUالثامن لصفوف المرحلة الثانوية، الذي نظمته الجامعة اللبنانية األميركية          "  نموذج األمم المتحدة  " اختتم برنامج   

 مدرسة رسمية وخاصة جاؤا من مختلف أنحاء لبنان، تم خالله التشديد علـى     122 تلميذ من    1300قصر االونسكو، بمشاركة أكثر من      
 ...ان التعددية مصدر غنى ال مصدر نزاع مستمر

9608/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "التربية"تدابير ادارية خفضت اإلنفاق في : دياب
كشف وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، خالل اجتماع           
إداري ومالي ضم كبار الموظّفين في الوزارة، عن عدد من              
القرارات اإلدارية والتدابير التي إتخذها والتي أثمرت خفضاً في          
اإلنفاق في الوزارة وقلصت من الهدر في المال العام من دون أن             

 ...يؤثّر ذلك على النواحي األكاديمية والتربوية
9612/node/ar/org.lkdg.www://http 



 تلزم بتسجيل األطفال في الروضات في عمر الثالثة» الخاصة«
يستغّل بعض مديري المدارس الخاصة في بنت جبيل وغيـرهـا           

 شباط الماضـي    25تعميم وزير التربية حسان دياب الصادر في        

بشأن تسجيل األطفال في مرحلة الروضات، فيتحدثون عن إلزامية         

التسجيل للطفل البالغ الثالثة من العمر في صف الروضة األولى،          

ومنع تسجيله في صفّي الروضة الثانية أو الثالثة بعد سـنـة أو              

 ...أكثر
9603/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم خاص

 تراجع مستوى المدارس اإلفرادية شبه المجانية في النبطية
تحتضن المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية أكثر من نصف 
تالمذة محافظة النبطية في المرحلة االبتدائية من التعليم االساسي 
وفق لوائح وزارة التربية والتعليم العالي، لكن بعض تلك المدارس 
خصوصاً اإلفرادية منها تعاني هبوطاً حاداً في مستواها التعليمي، 

 ...كما تسجل سنوياً مشكالت جمة مع األساتذة
9592/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
 اختبار اللوح التفاعلي في ست مدارس رسمية

مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناهج في التعـلـيـم،           

تتحضر المدارس الرسمية في لبنان، إلى استبدال اللوح التقليـدي          

لمركز التربوي   ا  هذا وقد بدء  .  في صفوفها بلوحٍ تفاعلي الكتروني    

 مدرباً وتقديم ستـة     50للبحوث واإلنماء بإقامة دورة تدريبية لـ       

ألواح تفاعلية مع مستلزماتها التقنية إلى ست مدارس رسـمـيـة            

 ...ابتدائية موزعة على المحافظات كافة
 9596/node/ar/org.lkdg.www://http 

 إدخاله في المناهج وتدريب معلمين: الصحة اإلنجابية في المدارس الرسمية
تابع وزير التربية في حكومة تصريف االعمال حسان دياب، ما تم إنجازه من مراحل في سياق تنفيذ مشروع الصحة االنجابيـة فـي                        

وقد اشار دياب بعد اجتماع خصص لذلك، انه قد تم دريب عدد كبير من اساتذة المدارس بهدف ادماج مفاهيم الصحة                    .  المدارس الرسمية 
 ...االنجابية في النشاطات الصفية والالصفية وتدريب المرشدين والمشرفين الصحيين من مديرية االرشاد والتوجيه في الوزارة

9597/node/ar/org.lkdg.www://http 
  

 حكاية كوخ في الهاللية تحول الى مدرسة رسمية
في »  متوسطة الهاللية الرسمية  « يوم تسلمت نجاة نسيب حمزة إدارة       

، لم يكن ثمة مدرسة في 1996 تشرين األول 20المتن األعلى، في    
البلدة، إنما مجرد مكان مؤلف من أربع غرف، فاضطرت وقتـذاك           
إلى اقتراض بعض الطاوالت من االهالي لتبدأ العام الدراسي األول          

 تلميذاً، كما اضطرت مع تطور المدرسة في السنوات التالية          34مع  
إلى صف يستوعب التالمذة الـجـدد   »  كوخ المرطبات« إلى تحويل   

 ...الوافدين
9602/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة اللبنانية

 انْحطاطُ يطال كل الفروع والمناطق:  لتأسيس الجامعة اللبنانية62الذكرى الـ 
ـ     ات بها وانحـطـاط تـربـوي         \  لتأسيسها في ظل ازمة انعدام ثقة لدى عدد كبير من المواطنيين           62احتفلت الجامعة اللبنانية بالعيد ال

استراتيجي للجامعة الوطنية، األمر الذي يحتاج إلى دراسة معمقة اذ يشمل تردي المستوى في كل المناطق والفروع وعدداً كبير مـن                      
 node/ar/org.lkdg.www://http/9601...األساتذة

 التعليم للجميع    
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 (!)نأمل الوصول الى حق المواطن في الصحة الجيدة : عربيد
طب  -" أمل"احتفل مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة 

االسنان، باليوم العالمي السنوي، حيث ألقى بهيج عربيد كلمة وزير 

أن طريق التقدم والتطوير طويل ونأمل في ان "الصحة معتبراً 

 "...نسلكه سوية لنصل الى تحقيق حق المواطن في الصحة الجيدة
9564/node/ar/org.lkdg.www://http 

اإلنفاق المالي على الصحة ال يتناسب مع مستوى : مجدالني
 الخدمات

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدالني، خالل مؤتمر 
الذي نظمته جامعة " إعتماد وإختصاص -الجودة والصّحّة "

الحكمة، أن مستوى الخدمة الصحية في لبنان ال يتناسب مع 
اإلنقاق الصحي فيه حالياً، اذ ال يزال يفتقر الى اي ضمان صحي 

 ...لجميع اللبنانيين وال ضمان شيخوخة وال نظام تقاعد
9575/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ودراسة صحية تؤكد على ضعف اداء سالمة المرضى في لبنان ...
يكتسب القلق على سالمة المرضى في المستشفيات مزيداً من 

االهتمام في األوساط العامة، مع حدوث مضاعفات خطيرة ومأسوية 
وأخطاء طبية وإصابات وحاالت وفاة كان في اإلمكان تفاديها، لذلك 

أجرى األستاذ المشارك في السياسة واإلدارة الصحية في كلية 
العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت، فادي الجردلي، 

 ...بوضع دراسة للنظر في ثقافة سالمة المرضى في لبنان
9580/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 مراكز تأهيل 4الوزير خليل لتحصين الحد من التدخين والنشاء 
 للمدمنين

رأس وزير الصحة العامة علي حسن خليل اجتماعا للجنة الوطنية 
أننا مدعوون جميعا لتحصين «للحد من التدخين، اشار فيه الى 

من . » بدءا من التوعية وانتهاء بالضوابط والعقوبات174القانون 
جهة ثانية، وقّع خليل مرسوماً يقضي بإنشاء وتجهيز أربعة مراكز 

لتأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات في مختلف المناطق 
... اللبنانية، وقد تم تحويل االعتمادات المالية الالزمة النشائها

9574/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في المئة بين من هم دون 40ارتفاع نسبة شاربي الكحول 
 !15الـ

ان نسبة شاربي الكحول بين اليافعين " الحياة"أشار تحقيق لصحيفة 
 في 40، بمقدار 2011 و2005في لبنان، ارتفعت ما بين عامي 

 عاماً، وانه حالياً بين 15 و13المئة، للفئة العمرية المتراوحة بين 
 ... يتناوالن الكحـــول2كّل سبعة يافعين، هناك 

 9583/node/ar/org.lkdg.www://http 

من االطفال مصابين بالربو ويعيشون على التنفس % 20
 االصطناعي

: اعتبر االختصاصي في امراض الحساسية الدكتور الياس أصفر

% 20و% 17ان االصابة بالربو لدى االطفال تتراوح نسبتها بين "

منهم، وانها ارتفعت نتيجة تلوث الهواء، فالربو انواع وعالجاته 

 ...متعددة حسب االعمار، منها العالج الكالسيكي ومنها الحديث
9581/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مالك مستودع األدوية الفاسدة ال يمتّ لمهنة الصيدلة بصلة
بناء على المعطيات التي وردت الى وزارة الصحة في شأن 

المستودع الذي ضبطته مخابرات الجيش في دير األحمر وعثرت 
فيه على أدوية منتهية الصالحية، تبين أن صاحب المستودع ليس 
صيدليا وغير حائز على أي ترخيص بفتح مستودعٍ لألدوية وال 

 ... يمتّ الى مهنة الصيدلة
 9567/node/ar/org.lkdg.www://http 

 االولوية للعالج... نفقات الصحة العقلية في لبنان 
 Mental(يفتقد لبنان لميزانية خاصة لتغطية نفقات الصحة العقلية 

health ( ة تفاوتاً في حجمل الجهات الضامنة الرسميفيما تسج
تغطية خدمات الصحة العقلية، علماً ان شركات التأمين الخاصة 
وصناديق التعاضد الصحية تتكفل بتغطية العالجات والمعاينات 

 ...واالستشفاء المرتبطة باألمراض النفسية
9570/node/ar/org.lkdg.www://http 
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نحتاج إلى معايير موحدة : خليل افتتح منتدى الصناعات الصحية
 لتصنيع الدواء

المنتدى العربي  " اعتبر وزير الصحة علي حسن خليل، خالل افتتاح         
الذي يقام للسنة الثالثة تواليا في بيـروت        "  الثالث للصناعات الصحية  

نحتاج الى تنظيم المعايير    " بدعوة من اتحاد المستشفيات العربية، أننا       
الموحدة للتصنيع الجيد لالدوية والمستلزمات الطبية ومـنـتـجـات         

 "...االعشاب والمتممات الغذائية
9569/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 "اللبنانية"و" الصحة"اتفاقيتا تعاون حول التدريب والخدمات بين 
وقع وزير الصحة العامة علي حسن خليل اتفاقيتي تعاون، األولى     

بين مستشفى رفيق الحريري الحكومي وكلية العلوم الطبية فـي          

الجامعة اللبنانية والثانية بين مراكز الرعاية الصحية األولـيـة          

 ...التابعة لوزارة الصحة وكلية طب األسنان في الجامعة اللبنانية
9568/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لعدم دفع مستحقات مستشفى حاصبيا" المالية"الخليل ينتقد 
مستوى التعاطي الرسمي والسياسي مـع      " انتقد النائب أنور الخليل     

لماذا تتخلف وزارة المالية عـن      " ، متسائالً   " قضية مستشفى حاصبيا  

إحالة مستحقاته المالية، ليتمكن من مواصلة رسالته وسداد مستحقات       

 "...الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يزيد على ستة اشهر
9563/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مستعرة داخل مستشفى حاصبيا” حرب“
خفية بين مدير مستشفى حاصبيا الحالي الدكتـور        »  حرب« تدور  

 آذار، والدكتور سليم إبراهيـم،      8فادي سعادة، المقرب من قوى      
. أحد المرشحين لخالفته مدعوماً من الحزب التقدمي االشتراكـي        

وفي هذا السياق سجل إطالق نار على منزل إبراهيم في بـلـدة             
كوكبا في قضاء حاصبيا قبل فترة، بينما عثر سعادة على قنبـلـة             

 ...يدوية أمام منزله في بلدة إبل السقي
 9582/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومستخدمو المستشفى يتحركون ضد سوء االدارة ...
وموظفوه نـاقـوس     »  مستشفى حاصبيا الحكومي  « دقّ مستخدمو   

الخطر مرة جديدة، محددين األول من أيار الفائت موعداً لـوقـف            

استقبال المرضى، إال في الحاالت الطارئة، وذلك احتجاجاً عـلـى           

سوء اإلدارة التي أدت إلى عدم صرف رواتبهم للشهر التاسع على           

 ...التوالي، في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعانون منها
9566/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قسمان جديدان في مستشفى راشيا الوادي
تم افتتاح قسمي الكلى والعناية الفائقة في مستشفى راشيا الـوادي           

الحكومي، الذين انشئا بهبة من النائب وليد جنبالط والشيخ وجدي          

أبو حمزة، وذلك برعاية وزير الصحة في حكومة تصـريـف            

 ...االعمال علي حسن خليل
9565/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التمهيد إلطالق تقويم سياسات إدماج ذوي الحاجات
اطالق عملية مراجعة وتقويم لسياسات ادماج ذوي "تمهيدا لـ

، نظمت اللجنة الوطنية اللبنانية "الحاجات الخاصة في لبنان
لالونيسكو بالتعاون مع مكتب االونيسكو االقليمي في بيروت، 
ورشة عمل برعاية وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور 

 ...ممثال بمستشاره القانوني انطوان زخيا
9586/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

 إطالق قسم المعونات ألصحاب اإلعاقات في غزة
رعى وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف االعمال وائل         

ابو فاعور، احتفاالً  في قاعة بلدية غزة في منطقة البقاع الغربـي،             

الطالق العمل بقسم تقديم المعونات لألشخاص أصحاب اإلعاقـة،         

بدعوة من جمعية الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية لمناسبة الـيـوم           

العالمي لدعم مصابي األلغام والقنابل في قاعة بلدية غـزة فـي             

 ...البقاع
9585/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

 ن صعوبات تعلمية/من تالمذة لبنان لديهم% 7
سبعة في المئة من تالمذة لبنان من ذوي الصعوبات التعلمية، 

يحتاجون إلى الرعاية واالهتمام، ويعانون بسبب رفض معظم 

ن وصعوبة إيجاد مدارس لديها برنامج دامج /المدارس استقبالهم

 ...وأقساطها معقولة، وعلى مسافة قريبة من مكان السكن
9594/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 مشروع للدمج المدرسي للمكفوفين في كفرنبرخ
الكائنة في بلدة كفرنبرخ "   مدرسة المربي رؤوف أبي غانم    " أطلقت  

جمعية الشبيـبـة    " الشوف مشروع  للدمج المدرسي، بالتعاون مع        

اإليطالية، وذلك خالل احتفال    "  منظمة التطوع المدني  " و"  للمكفوفين

تضمن سلسلة نشاطات للتالميذ، ال سيما الذين يعانون من كـف            

 ...البصر
 9605/node/ar/org.lkdg.www://http 

مؤسسة الهادي : االمتحانات الرسمية لذوي الحاجات الخاصة
 تقترح تعديالت على أسئلة االمتحانات

قام وفد من مؤسسة الهادي لالعاقة السمعية والبصرية واضطرابات 

اللغة والتواصل، بزيارة لوزير التربية حسان دياب في مقر 

تجربة "الوزارة، تحدث خاللها مدير المؤسسة اسماعيل الزين عن 

مؤسسته في االمتحانات الرسمية والمراحل التي قطعتها، وصوال 

، ومشددا "الى اعتمادها مركزا لالمتحانات الموحدة من قبل الوزارة

أهمية العمل في سبيل اعداد مناهج وبرامج تراعي تعليم ذوي "على 

 "...الحاجات الخاصة
9598/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الضمان االجتماعي

 االهمال وقلة احترام المضمونين: مركز الضمان في عكار
تتفاقم المعاناة في مكتب الضمان االجتماعي في مدينة حلبا بمحافظة 

 غرف 5عكار بسبب قلة الموظفين في المكتب الذي يتألف من 

تضيق بآالف الملفات، وذلك على رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها 

 موظفين 6الجهاز االداري والوظيفي في هذا المركز الذي يضم 

 ... منتسب الى الضمان5800فقط النجاز ما يزيد على 
9584/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي    
أقرب التوقعات : عن الضمان» االشتراكي«في » مفوضية العمل«

 التحجيم وأبعدها الخصخصة
مؤتمراً » الحزب التقدمي االشتراكي«في » مفوضية العمل«عقدت 

صحافياً حول إصالح وتصويب اوضاع الضمان، اشارت فيه الى 
الضمان االجتماعي هو عرضة لكثير من التوقعات، اقربها «ان 

 ...»التحجيم وابعدها الخصخصة لمصلحة شركات التأمين الخاصة
9562/node/ar/org.lkdg.www://http 

  

 

 الى المزيد من التردي على كل االصعدة: عن أوضاع المخيمات الفلسطينية" شاهد"
احوالهم " عن اوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ان 2012في تقريرها السنوي ) شاهد(اعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 

شهدت مزيداً من التردي على كل الصعد البشرية، والقانونية والتربوية واالجتماعية، مضيفةً ان هذا التراجع في احوال الالجئين  
 "...الفلسطينيين في لبنان ازداد سوءاً مع اندالع االزمة السورية ونزوح االالف من الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان

9579/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين

 اطفال التوحد يفتقدون للرعاية
 مصاباً بالتوحد 477تشير اإلحصائيات إلى وجود ما يزيد على 

يعانون باإلجمال من قلة الدعم الصحي واالجتماعي، علماً أن مئتين 
وخمسة مصابين فقط يستفيدون من الرعاية المؤسساتية، األمر الذي 

يستوجب تكافل جميع الهيئات المعنية لتوفير الرعاية 
 node/ar/org.lkdg.www://http/9576...الطارئة
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين

  ألف نازح فلسطيني من سوريا 42
عقد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب اجتماعا مع ممثلة 

، "اليونيسيف"مكتب شؤون الالجئين في بيروت وممثلة مكتب 
تناول خالله البحث في المستجدات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين 
النازحين من مخيمات سوريا إلى لبنان، والذي بلغ مجموع عددهم 

 ... الجئ42000نحو 
 9595/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ن /يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اوضاعهم... 
تخلي «بدأ الالجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا، والمعتصمون أمام مقر االونروا الرئيسي، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على 

، مشددين على ضرورة تأمين ايجار السكن، سلة غذاء شهرية، توفير االستشفاء »االونروا عن مسؤولياتها وعدم االستجابة لمطالبهم
 ...والدواء والتعليم على نحو كامل

9578/node/ar/org.lkdg.www://http 

  تتمة االفتتاحية   

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

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  

 اقتراح لتوفير التغطية الصحية للعامل الفلسطيني
كشف تقرير تقويمي مالي أولي، قدمته منظمة العمل الدولية ولجنة 

العمال الفلسطينيين راكموا مبالغ «عمل الالجئين الفلسطينيين، أن 
 مليون دوالر أميركي من االشتراكات في 14مذهلة تصل إلى 

 من دون أن 1992الصندوق الوطني للضمان االجتماعي منذ عام 
، مقترحةً مجموعة من الخيارات »يستفيدوا من أية منافع بالمقابل

 ...لتحسين تغطية الضمان االجتماعي لالجئين الفلسطينيين
9571/node/ar/org.lkdg.www://http 

وفي الختام، ال يسعنا اال ان نشكك بصراحة بجدوى كل تلك المشاريع وبكل التصريحات السياسية واالرسمية التي تدعي 
   :حرصها على تأمين الحياة الالئقة للمسنين، وذلك استناداً الى االعتبارات التالية

 احتدام الصراع السياسي الحالي وتسعير االستقطاب الطائفي -
 تسخير كل قضايا الناس لخدمة االهداف السياسية  - 
 ضعف الوعي لمفهوم المواطنة وغياب االلتزام الرسمي بالحقوق والمساواة -
 غياب الرؤية االجتماعية الوطنية الجامعة وتضارب المشاريع ذات الصلة  -
 الفساد والهدر وقلة الموارد المالية الحكومية  -

 

وعليه، فاننا نرجح ان ال يسجل اي تقدم على هذا الصعيد في المدى المتوسط بانتظار تطور الحراك المدني االجتماعي، التي                          

 .ظهرت اول ارهاصاته مؤخراً، مع التحركات المطلبية لهيئة التنسيق، نقابة المعلمين ومنظمات المجتمع المدني


