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 في هذه النشرة

  االشادة الدولية بانجازات لبنان الصحية من زاوية حقوق المواطن  

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

تتباهى وزارة الصحة والوزير محمد خليفة باالنجازات التي حققها لبنان على صعيد التمويل الصحي     
وخفض التكلفة اإلستشفائية والتي أشاد بها التقرير العالمي للصحة الذي تم إطالقه العام الماضي تحت 

ولإلشارة، فقد نوه التقرير بخطة الدولة اللبنانية . خالل لقاء في برلين" التغطية الصحية الشاملة"عنوان 
لإلصالح الصحي والتي هدفت إلى تحسين األداء اإلستشفائي وعصر اإلنفاق من خالل إطالق البرامج 

والجدير ذكره في السياق نفسه أن سياسة . الصحية األولية وبرامج التوعية لتحسين صحة المواطن
الدولة الصحية باتت ترتكز على تطوير مراكز الرعاية األولية لكي تصبح كما المستشفيات وبأهميتها      

وفي هذا . بعدما كان هناك النظام الصحي السابق يركز على المستوصفات التي ال عالقة للدولة فيها
الشأن، ترى الدولة أن هذا التوجه الجديد سيؤدي إلى خفض الفاتورة الصحية من خالل الكشف المبكر 
عن األمراض والتنبه الى تداعياتها ومعالجتها بواسطة التحصين المسبق كاستخدام اللقاحات، تطوير 

الموارد البشرية الموجودة في الوزارة من خالل فتح األبواب للمستشارين وأصحاب الكفاءة وفي الطليعة 
 . المؤسسات األكاديمية، واعتماد نظام المعلوماتية ليتم تشخيص المشكالت ومعالجتها على أساس علمي

 وحتى 1999وتظهر اإلحصاءات، التي عرضها وزير الصحة محمد خليفة في برلين، أنه من العام 
 ألف حالة إستشفائية في القطاعين العام والخاص، ولم تكن 135 غطت وزارة الصحة 2004العام 

.  مليار ليرة50وكان هناك عجز سنوي نتيجة هذه العمليات يصل إلى نحو  % 3,5موازنتها أكثر من 
 ألف حالة في المستشفيات 150 ألف حالة إستشفائية في لبنان، منها 260واليوم، تعالج وزارة الصحة 

من اللبنانيين يستشفون على حساب وزارة الصحة العامة وليسوا كلهم % 60الحكومية، وهناك نحو 
 ). يلقون الدعم الكامل من الدولة% 20بين هؤالء نسبة (معدمي الحال 

وكجزء من هذه السياسة الجديدة، اعتمدت وزارة الصحة اللبنانية أشكال مراقبة جديدة للقطاع الصحي 
حيث التزمت نظام االعتماد في المستشفيات الحكومية، وفي الوقت عينه لم تميز القطاع الخاص عن 

وتطمح الدولة إلى تطوير تجربة الشراكة على مبادئ الشفافية مع القطاع الخاص والجودة في . العام
وتقر الحكومة اآلن، ان بعض المؤسسات الخاصة اعتادت على الربح الريعي من الدولة نظراً . العمل

لوجود محاصصات سياسية وطائفية، كما قامت بتجيير قسم كبير من التمويل لمصلحة المستشفيات          
 .الحكومية وبالتشدد في مراقبة األدوية وتخفيض الفاتورة الدوائية

وبحسب التقرير العالمي، ساهمت هذه الخطة التي اعتمدتها الدولة بخفض اإلنفاق العام على الصحة من 
 إلى 60من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك عبر خفض اإلنفاق المباشر لألسر من % 8.4إلى %  12.4
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 الرعاية واالمان االجتماعي



 شباب وشابات لبنان بين غياب االستراتيجيات الرسمية ومتطلبات سوق العمل

سوق العمل، وعليه يتم    بحاجات  المهنية في أي مجتمع من المجتمعات نامية كانت أم متقدمة           -غالبا ما ترتبط االختصاصات الجامعية    
وضع استراتجيات عملية من قبل القائمين على الشأن التربوي سواء كانوا ممثلين لجهات تربوية حكومية أو خاصة، من أجل التوفيق                    
ما بين متطلبات سوق العمل واالختصاصات التي توفرها الجامعات واألكاديميات المهنية، إضافة الى الدراسات التي تكشف ما إذا                    

 .التعليم الذي يحصل عليه الطالب متالئما مع سوق العمل، كما ترشد الى اإلجراءات الضرورية إلصالح الوضع

لكن هذه المعادلة، ال تجد لها طريقا الى التنفيذ في لبنان في ظل              
غياب أية رؤية رسمية توجيهية شاملة للنهوض باالقتصاد وسوق         
العمل، وتردي األوضاع االقتصادية احياناً بسبب الظروف األمنية        
وإهمال القطاعات اإلنتاجية، األمر الذي ال يولد فرص عمل كافية          

 . لليد العاملة الماهرة فيهاجر معظمها بحثا عن ظروف أفضل
إن نظرة سريعة إلى ما هو متوفر من إحصاءات يبين أن سوق             
العمل في لبنان تشوبها اختالالت عميقة جداً، وهذا ما يظهر             
بصورة جلية لدى مراجعة اإلحصاءين الرسميين اللذين وضعا عن         

وبالمقارنة مع أعداد   .  2004 و 1996أوضاع السكان في سنتي     
الفئات العمرية، يتبين أنه خالل الفترة الماضية كانت النسبة            
الصافية للمهاجرين للعمل من الفئات العمرية مرتفعة، وهذه النسبة         

وإذا .  هي األعلى بالنسبة الى الشبان واألدنى بالنسبة الى الشابات        
نظرنا الى إحصاءات أخرى يتبين انه في مختلف االختصاصات          
وال سيما االختصاصات العلمية، تتجاوز نسبة المغادرين الثلثين،         

يترتب عن ذلك جملة نتائج ظاهرة للعيان،       .  بل تبلغ الثالثة أرباع   
إذ يجعل مستويات الدخل التي يطمح إليها اللبنانيون غير مرتبطة           
بالقدرات اإلنتاجية المحلية، كما يدفع بالجامعات الن تسير بهذا           
االتجاه لتتكيف مع بنية الطلب الناتجة من االرتباط الحاسم بالسوق          
الخارجية للعمل، وبتعبير اخر، يمكن االستنتاج ان تخصصات          
الجامعات ومناهجها وتكلفة الدراسة فيها تبنيان ليس على أساس          
توقع الدخل الذي يمكن أن يحصله الطالب في سوق العمل              

ان هذا االختالل في      .المحلية، إنما من مردود عمله خارج لبنان      
سوق العمل يرتبط مباشرة بطبيعة االقتصاد اللبناني القائم اساسا          

، والذي ال يفسح    )تحويالت/سياحة/مصارف(على قطاع الخدمات    
المجال امام نمو القطاعات األخرى مما يدفع بالمتخرجين إلى           
الهجرة بحثا عن سوق عمل يستطيعون من خالله توظيف             

 . ن/خبراتهم

ومن األمثلة على ذلك، تحويالت المهاجرين التي تعتبر أمواالً           
غير ناتجة من إنتاج محلي، يتعامل معه الناس كما لو أنه دخل             
إضافي ويمكن استخدامه لتمويل االستهالك، وهذا يساهم في زيادة         
حجم االستيراد، ورفع األسعار، ويصبح االقتصاد المحلي مرتكزاً        
على األنشطة الخدماتية، فترتفع تكلفة المعيشة، ثم يعتُمد على اليد          
العاملة األجنبية لزيادة ربحية هذه األنشطة، وتتقلص فرص العمل         
للبنانيين نسبة إلى تكلفة معيشتهم، وبالتالي فإن دفق هذه األموال           

 .يغذي الهجرة، والهجرة تغذي دفق األموال
وفي هذا السياق، ال بد من التطرق ايضاً الى اإلهمال الالحق             

فقد اشارت دراسة الخبير في التعليم       .  بالتعليم المهني في لبنان   
والتدريب الدكتور عبد المجيد عبد الغني، الى انه على الرغم من           
األهمية التي يمكن أن يلعبها التعليم المهني والتقني في تلبية             
احتياجات سوق العمل المحلي، إال أن هذا نظام غير موجه في            
لبنان بالشكل الصحيح لتلبية احتياجات سوق العمل بحسب المسار         
االقتصادي الحالي الذي يعمل وفق مواجهة تحديات العولمة           

 .ووجود ضعف في آليات سوق العمل
وتضيف الدراسة ان على نظام التعليم المهني والتقني ان يقدم            
بــرامــج مبنية على دراســات منهجية الحتياجات          
ســوق العمل تجريها األجهزة الحكومية المعنية التي تدير           
وتنظم قطاع التعليم المهني والتقني، وان يــقــدم النظام           
برامج مبنية على طلب سوق العمل والتغذية الراجعة من المعنيين          
في السوق، لكن البرامج التربوية الخاصة بالتعليم المهني والتقني         
في لبنان ال تقوم بدورهـــا لناحية حــاجــة السوق إلى          

ات، ال  ءعــمــال وتقنيين مــن أصحاب المهارات والكفا      
سيما في ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية أو اإلنتاجية األخرى،          
ناهيك عن حاجة قطاع الخدمات الى يد عاملة وكفاءات متطورة           

 .وعملية، ال توفرها عادة ال الجامعات وال المهنيات في لبنان

 التعليم للجميع
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 هبة أميركية لترميم المدارس الرسمية: مليون دوالر75
 مليون دوالر لدعم التعليم، والتي ستركز على ترميم عدد كبير من المدارس الرسمية في      75قدمت السفارة األميركية في لبنان هبة بقيمة        

 .كل المناطق، وبناء قدرات وتأهيل أساتذة اللغة اإلنكليزية، وتأمين تجهيزات ووسائل األنشطة الالصفية
4509/node/ar/org.lkdg://http 

النظام التعليمي في لبنان مسؤول عن إعادة إنتاج الـنـظـام             
 الطائفي

نشرت صحيفة السفير تحقيقا حول نظام التعليم في لبنان،             
أشارت فيه إلى أن هذا النظام مسؤول عن إعادة إنتاج النظام             
السياسي الطائفي في البلد، حيث تسهم التربية الحالية في تدمير           

 .مرتكزات الوطن عبر تدمير التعليم االجتماعي
4579/node/ar/org.lkdg://http 

 جردة مطالب تربوية للتيار الوطني الحر
قضايـا  "   " التيار الوطني الحر  " عرض مجلس التربية والتعليم في      

ملحة وضرورية لتحسين مستوى التربية والتعليم في لـبـنـان،           
وتناول المواضيع المتعلقة بالجامعة اللبنانية، التعليم األكاديمـي،        

 .ومركز البحوث واإلنماء
4501/node/ar/org.lkdg://http 
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 ندوة حول إستراتجية للتعليم على أساس تكافؤ الفرص
حلقة مناقشة بعنوان   "   المركز االستشاري للدراسات والتوثيق     " نظم  

، والـتـي    " نحو إستراتجية وطنية  :   قطاع التعليم ما قبل الجامعي    " 
شددت على ضرورة توفير إستراتجية التعليم األساسي التعليم على         

 .أساس تكافؤ الفرص
4504/node/ar/org.lkdg://http 

 المجتمع المدني وإلزامية التعليم في لبنان
) الحملة العالمية للتعليـم   ( ضمن  "   االئتالف الوطني اللبناني  " نظم  

" تفعيل دور المجتمع المدني   :   إلزامية التعليم في لبنان   " ندوة حول   
، في قصر االونيسكـو " الشبكة العربية للتربية الشعبية"بدعوة من  

 .بمشاركة عدد من الجمعيات األهلية اللبنانية والفلسطينية
4499/node/ar/org.lkdg://http 

 بسلسلة موحدة للرواتب " االبتدائي"منيمنة يعد رابطة 

أكد وزير التربية الدكتور حسن منيمنة لرابطة التعليم االبتدائي ان          
وزارته تعمل على وضع سلسلة موحدة للرواتب، داعيا الرابطـة          

 .الى التعاون لبلورة تصور حول هذه القضية
4510/node/ar/org.lkdg://http 

 طالب التبانة يقطعون الطريق للمطالبة بمعلمين
نفذ طالب المدرسة المتوسطة الرسمية في التبانة ـ طرابـلـس           
اعتصاما أمام المدرسة، بمشاركة األهالي احتجاجا على النقص في         

 .الهيئة التعليمية والتعثر في انطالقة العام الدراسي
4502/node/ar/org.lkdg://http 

 اإلستراتجية التربوية
 التعليم للجميع

 التعليم للجميع التعليم الرسمي
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 !جامعات لبنان الخاصة تخرج مهاجرين

أقام المركـــز اإلسالمي للتوجيه والتـــعليم العالـي،       
معرضه التوجيهي الثالث الذي استمـــر ثالثـة أيـام،          
لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية وطالب الجامعات أيضاً       

 .برعاية وزير االتصــاالت شربل نحاس
4503/node/ar/org.lkdg://http 

مـن متعـاطـي المخـدرات فــي الـمـــدارس          %   7
 !والجـامعـات

أعلن وزير الداخلية زياد بارود أن عدد متعاطي المخدرات في          
 في المئة من إجـمـالـي       7المدارس والجامعات يشكل نسبة     

المتعاطين في لبنان، معتبرا انه رقم مرتفع للغاية ألن بـيـئـة             
 .المدارس والجامعات يجب أن تكون نظيفة مئة في المئة

4505/node/ar/org.lkdg://http 

 ندوة حول المواطنة والحقوق والمساواة

، شدد خاللها المشاركون على ان مفهوم المواطنة ليس مجرد والء وطني             "المواطنة"أقامت الجامعة العربية المفتوحة ندوة حول       
 node/ar/org.lkdg://http/4508.وانتماء، بل هو انتظام عام له محدداته على مختلف األصعدة اإلنسانية

 جامعات
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 التعليم للجميع

 الصحة للجميع تتمة المقال 

 التعليم للجميع مواطنة 

 

 دوالراً سنوياً وهو يشمل الدواء، االستشفاء 350وقد كشف الوزير خليفة أن اإلنفاق الصحي على الفرد في لبنان ال يتخطى الـ
 اآلف دوالر للفرد 7وأتعاب األطباء، حيث بات نظامنا الصحي يعتبر األرخص مقابل ما يتم إنفاقه سنوياً في أوروبا وهو بحدود 

ورأى خليفة أن الخدمات االستشفائية في لبنان تتميز بالسرعة في الحصول عليها، على عكس .  ألف دوالر للفرد في أميركا15و
 .  أسابيع على األقل للخضوع ألي عمل جراحي9الكثير من الدول المتقدمة حيث ينتظر الفرد 

ولكن، وعلى الرغم من هذه الصورة الوردية، التي يهلل لها الوزير خليفة، فإن قراءة نقدية للواقع على األرض من زاوية حقوق   
من اللبنانيين يستشفون على % 60وإذا كان . المواطنة تبين جلياً أنه ال يزال ثمة فجوات واسعة على صعيد تأمين الصحة للجميع

حساب وزارة الصحة العامة، فإن القسم الباقي من المواطنين الفقراء هم خارج أي تغطية صحية، كما أن نسبة التغطية ليست      
فقط من كلفة بعض العمليات اإلستشفائية، وتبقى كلفة األدوية % 30 أو 20كاملة حيث نجد أنه في أحيان كثيرة يتم تغطية 

 . ورسوم األطباء في لبنان من بين األغلى في العالم والرقابة على القطاع الخاص ضعيفة

 المنية يقدمون مطالبهم الى منيمنة –مدارس الضنية مديرو 

الضنية، بعض المطالب والشكاوى الى وزير التربية والتعليم حسن منيمنة، ال سيما بعـد          –مديري المدارس الرسمية في قضاء المنية       قدم  
 node/ar/org.lkdg://http/4500.ات الذي قامت به الوزارة وإدخال المواد اإلجرائية تباعا/توزيع المعلمين

 تابع―التعليم الرسمي
 التعليم للجميع
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 ن األداء للمستشفيات الخاصة يإطالق مشروع تحس

لتحسين أداء المستشفيات الذي يهدف للدخول الى المستشفيـات         "   امبروف" أطلقت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان مشروع        
 ... لقياس األداء وفق معايير ومؤشرات يتم االتفاق عليها مع الجهات المسؤولة عنه

4517/node/ar/org.lkdg://http  

 من اللبنانيين يعيشون على حساب وزارة الصحة% 60:خليفة

أقامت نقابة المستشفيات عشاء تكريمياً على شرف اإلعالميين شارك فيه وزير الصحة محمد جواد خليفة الذي لفت الى أن                    
 ... من اللبنانيين ممن يستشفون على حساب وزارة الصحة العامة% 60هناك نسبة 

4516/node/ar/org.lkdg://http  

 خليفة يتابع أوضاع مستشفى بعبدا الحكومي
مستشفـى  " عرض وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة أوضاع         

وكيفية التعاون على مختلف القضايا التي يعانيها مع        "   بعبدا الحكومي 
 ...وفد من كتلة نواب بعبدا يرافقهم المدير العام للمستشفى

4518/node/ar/org.lkdg://http  

 لجنة الصحة تقر تعديل  قانون إنشاء نقابتين لألطباء
عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة أقرت في نهايتها اقـتـراح           
تعديل قانون إنشاء نقابتين لألطباء وألزمت كل وصفة طبيـة          

 ... وفاتورة إستشفائية بطابع بريدي يحتسب من أتعاب الطبيب
4525/node/ar/org.lkdg://http  

 تدرج أخيرا البطاقة الصحية في الموازنة اللبنانية» المال«
قررت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية في جلستها التي         
عقدتها في المجلس النيابي إدراج مشروع البطاقة الصحيـة         

  . . . 2010على الملحق القانوني لمشروع موازنة الـعـام          
4527/node/ar/org.lkdg://http  

 

 هل انتهت العرقلة السياسية لبناء مستشفى صور؟
ال يزال التأجيل في بناء مبنى جديد لمستشفى صور الحكومي مستمر ألسباب سياسية مما يجعل التساؤل حول تاريخ مباشرة البناء منطقياً          

  node/ar/org.lkdg://http/4528... رغم اإلشارات التي ظهرت أخيراً بإمكان بدء العمل المنتظر

 دولياً لبنان يتقدم صحيا في الترتيب العالمي 
شاركت وزارة الصحة اللبنانية في ورشة العمل التي نظمـتـهـا            
وزارتا الصحة واالقتصاد في ألمانيا، بالتعاون مع منظمة الصحـة          

نظام التمويل الصحي، مدخل الى تغطـيـة        " العالمية تحت عنوان    
 node/ar/org.lkdg://http/4523"... شاملة

   

 مستشفيات

 الصحة للجميع اإلستراتجية الصحية

 الصحة للجميع
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 المطلوب استبدال الضمان االختياري باإللزامي: يحيى
قال ممثل الهيئات في مجلس إدارة الضمان االجتماعي غـازي    

الضـمـان   " يحيى إن هناك لجنة منكبة على درس استبـدال           
الذي يطاول جـمـيـع      "  الضمان اإلجباري"بنظام "  االختياري

 ... اللبنانيين في مراحل الحقة
4524/node/ar/org.lkdg://http  

  مليار ليرة من المالية لسد عجز الضمان االختياري50:حرب

اجتماعاً ضم ممثلين عن     أعلن وزير العمل بطرس حرب بعد ترأسه      
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والبنك الدولي، ومنظـمـة         

 مليار ليرة لصندوق    50العمل الدولية، أن وزارة المال حولت نحو        
 لسداد العجز الحاصل في الضمان      2010الضمان كسلفة عن العام     

 ... االختياري
4520/node/ar/org.lkdg://http  

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  

 2010إنجازات وزارة الشؤون خالل
عرض وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ خالل مؤتـمـر          
صحافي عقده في الوزارة إلنجازات وزارته على مدار سـنـة           
كاملة في مجال رعاية المسنين، حماية المرأة، برامج السجـون          

 ... واألطفال، برامج محو األمية والوقاية من اإلدمان
4529/node/ar/org.lkdg://http  
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 امتيازات مسلوبة وفاعلية محدودة: بطاقة حقوق المعوق
 لبنانياً امتـيـازات   244 الفاً و73حامليها الـ"  بطاقة المعوق"تمنح  

 الخاص بحقوق المعوقين، لـكـن       220/2000عديدة وفقاً للقانون    
الواقع يبين انتهاكاً صارخاً لهذه الحقوق مما يسلب الـبـطـاقـة             

ar/org.lkdg://http/. . .   امتيازاتها ويجردها من فاعليـتـهـا      

 
 الرعاية واألمان االجتماعي

 "دعم متضرري األلغام"وزير الشؤون يطلق مشروع 
أطلق وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ المشروع الوطني لدعم  
متضرري األلغام، الهادف الى تحسين أوضـاع األشـخـاص            
المتضررين من األلغام والقنابل العنقودية عن طريق الـتـدريـب           

 ...والتأهيل ومساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة
4519/node/ar/org.lkdg://http  

  مركز جديد للخدمات اإلنمائية في بنت جبيلافتتاح
افتتح وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ مركز الخدمـات         
اإلنمائية في بنت جبيل التابع للوزارة والذي أنجز ترمـيـمـه            

 متـر   300المشروع القطري إلعادة إعمار لبنان على مساحة        
 node/ar/org.lkdg://http/4522...مربع


