
 

 
 

 

 نظام داخلي جديد للمدارس الرسمية-
رابطـة أساتذة التعليم الثانـوي تدعو      -

 لصـرف الرواتـب 
 ومنيمنة يتابع تأمينها مع وزارة المال..-
تالمذة  تحويطة الغدير في الضاحية          -

 " كونتينر"يدرسون في 
" جودة التعليم العالي  "هيئة وطنية لضمان    

تحدد مستويات  جودة المؤسسات التربوية      
ـ    - " حزب اهللا "مسؤولو جامعة  المعارف ل

يقدمون ملفاً متكامالً للحصول على         
 ترخيص رسمي

فردان   -اعتصام ألولياء تالمذة الليسيه     -
 إحتجاجاً على زيادة األقساط السنوية 

لكل فئة من   :  ندوة  لتيار المجتمع المدني    -
 مدارس الطوائف تصوراً مختلفاً عن الوطن

 
 
 

أموال :  القطاع اإلستشفائي في لبنان     -
المواطنين في جيوب المستشفيات الخاصة     

 والرسمية تعاني مالياً 
ألف  باء التجاوزات في مستشفى حاصبيا -

 الحكومي وفقاً لتقرير التفتيش المركزي
تلزيم مستشفى البترون للقطاع الخاص      -
 ”على النار“

مستشفى جزين الحكومي في دوامة        -
 الصراع

 
 

وزير الشؤون يطلق الميثاق االجتماعي      -
 للتنمية البشرية

هناك خلفيات سياسية لدى البعض     :حرب-
 في مجلس إدارة الضمان

معهد تأهيل المعوقين يناشد رئيس        -
قرارات وزارة الشؤون تقفل     :  الجمهورية
 مؤسساتنا

ـ  - الغوث اإلنساني   "و"  شاهد"دراسة ل
المخيمات مؤشرات مقلقة صحياً    ":  للتنمية

 وتربوياً واجتماعياً
في البرج    «األونروا»إقفال مكتبي     -

إعتصامات حتى رفع التقديمات     :  وشاتيال

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان ااإلجتماعيي

 

 !ة إلى قطاع التعليم الخاص وتهمل الرسمي/الدولة اللبنانية تحول أموال المواطن

 راصد الحقوق االجتماعية
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يؤدي الى تفوق القطاع الخاص على الرسمي بأشواط سواء على مستوى             يعاني النظام التربوي في لبنان خلالً بنيوياً      
المرتفعة، التي أصبحت تشكّل أرقاً لألهالي الذين يختارون القطاع الخاص ليسلموه           "  التكلفة"النوعية أو على مستوى     

-ولعّل قضية مدرسة الليسية   .  مهمة تربية األجيال على أمل ان يتخرج أبناؤهم ويدخلوا سوق العمل لتأمين مستقبلهم            
فردان، التي يعيش أهالي تالمذتها صراعاً مع اإلدارة التي عمدت إلى فرض زيادة عشوائية في األقساط أوصلت                   

ليكون الفيصل في الحكم، تعتبر مثاالً حياً للتكاليف الخيالية التي يتكبدها             القضية إلى مجلس محكمة المجلس التربوي     
 .ها تعليم متميز/توفر البنائه/ة لكي يوفر/ة اللبناني/المواطن
ـ  التي ينشرها المركز التربوي للبحوث واالنماء كل سنتين، يستحوذ           "  مؤشرات النظام التعليمي اللبناني   "ووفقاً ل

القطاع الخاص بالحصة الكبرى من عدد التالمذة المنتشرين على األراضي اللبنانية، إذ بلغ عدد الطالب الملتحقين                 
، أي ما نسبته    2010  -2009العام الدراسي      تلميذاً نهاية  608881)  المجاني وغير المجاني  (  بالقطاع الخاص   

 . تلميذاً في القطاع الرسمي284923من مجموع عدد الطالب في لبنان، مقابل % 60
خاصة أفرز العديد منها النظام الطائفي السائد، إذ        "  محض"احدهما مدارس   :  قطاع التعليم الخاص إلى جزأين    وينقسم  

يتفوق غالباً على المستوى الذي     (عمدت الطوائف الكبرى الى إنشاء مؤسسات تعليمية تقدم مستوى أكاديمياً جيداً              
أما الجزء الثاني فهي المدارس الخاصة المجانية،       .  و ذلك استناداً الى الحق الذي كفله الدستور اللبناني        )    تقدمه الدولة 

 مليون دوالر أميركي    20 ألف ليرة عن كل تلميذ، أي اكثر من           750التي تدفع لها الدولة بدالً سنوياً يبلغ نحو          
تخصصها الحكومة سنويا لتلك المدارس، على الرغم من قدرة المدارس الرسمية على استيعاب الكثير من تالمذة                  

 .المدارس المجانية
، إذ ال رقابة ميدانية     "الحكم الذاتي "تتمتع بدرجة عالية من       ان المطّلع على واقع المدارس الخاصة في لبنان يدرك أنها         

مباشرة لوزارة التربية عليها، إضافة إلى تفردها بوضع جدول عطل خاص بها، ال تلتزم من خالله احياناً بالعطل                    
ويمكنه ايضا مالحظة تزايد أقساطها المرتفعة اصال، بإستمرار كل عام،           .  الرسمية الصادرة عن الحكومة اللبنانية    

وفي بعض األحيان في منتصف العام الدراسي، حيث وصلت هذه الزيادة في سنة واحدة إلى ما يقارب النصف                     
ومما يفاقم االختالل الحالي بين القطاعين الرسمي والخاص توجه           .  مليون ليرة لبنانية في بعض هذه المدارس       

وتجدر االشارة هنا ان الدولة اللبنانية تخصص       .  ات الدولة اللبنانية لتسجيل اوالدهم في المدارس الخاصة        /موظفي
لموظفيها على شكل مساعدات مدرسية تذهب باكثريتها الى         )     مليون دوالر  90اي  ( مليار ليرة لبنانية     135نحو

وبهذه الطريقة تكون الدولة اللبنانية قد دعمت بصورة غير مباشرة المدارس الخاصة مكرسة               .  المدارس الخاصة 
تفوقها على الرسمية في وقت تفتقر االخيرة الى الموارد المالية التي تحتاج اليها الجراء اإلصالحات البنيوية                    
الضرورية، ورفع مستوى جودة التعليم فيما معظم األساتذة في القطاع الرسمي يعانون من عدم دفع رواتبهم بحجة                  

 ! عدم وجود أموال كافية
و في الختام، ما يثير الدهشة هو ان كافة الخطط التربوية التي وضعتها وزارات التربية المتعاقبة على لبنان قد                      
اهملت معالجة هذا االختالل البنيوي في النظام التربوي محجمة عن تعزيز المدارس الرسمية ودعمها مادياً  ولو                   
على حساب تقليص حجم المساعدات للمدارس الخاصة ووعن تشديد الرقابة الميدانية على المدارس الخاصة بغية                 

 . تعزيز مفاهيم المواطنة ومحاربة الطائفية



تطبيق قانون تعيين مـديـري      لمشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء      
 المدارس

أرسل وزير التربية والتعليم العالي الى مجلس الوزراء مشـروع            
 الصادر في الـعـام      73مرسوم يرمي الى تحديد تطبيق القانون رقم        

، لجهة الخطوات والمراحل التي تستلزمها عملية تعيين مديـر          2009
مدرسة رسمية شغرت إدارتها بشكل طارئ أو اثر بلوغ مديرها السن           

 node/ar/org.lkdg://http/5256 .القانوني

األساتذة الثانويون الملحقون بكلية التربية يوقـفون التـدريــس        
  مدة يومين

اتخذت لجنة المتابعة لألساتذة الثانويين الملحقين بكلية التربية بموجب       
، قرارا باإلضراب واالمتناع عن التدريس في       4427المرسوم الرقم   

 نيسان الماضـي،    6 و 5الثانويات الرسمية التي يدرسون فيها يومي       
 .احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر

 5196/node/ar/org.lkdg://http 

  ومنيمنة يتابع تأمينها مع وزارة المال...
استقبل وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة وفداً من رابـطـة            
أساتذة التعليم الثانوي الجدد الذين يتابعون دورة إعداد في كـلـيـة             

، وأبلغهم بالمساعي التي يقوم بـهـا         4427التربية وفقاً للمرسوم    
للتوسط بين وزيرة المالية وعميدة كلية التربية لصرف مستحقاتهـم          

 node/ar/org.lkdg://http/5200 .بطريقة قانونية
 

 التعليم للجميع التعليم الرسمي

 رابطـة أساتذة التعليم الثانـوي تدعو لصـرف الرواتـب 
أكدت الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تضامنهـا          
مع تحرك مطالب المعلمين في التعليم األساسي الرسمي، ومع األساتذة     

الذي فتحته وزارة التربية    "   البازار الجديد " المتقاعدين الثانويين، منتقدةً    
 في التعاقد للمواد اإلجرائية

. 5197/node/ar/org.lkdg://http 

 نظام داخلي جديد للمدارس الرسمية
أنجزت وزارة التربية بالتعاون مع عدد من مديري المدارس إعداد           

مشروع قانون للنظام الداخلي للمدرسة الرسمية إلحالته الى مجلـس          
ويطاول كل مـراحـل     .   شورى الدولة، ومن ثم الى مجلس الوزراء      

التعليم من األساسي الى الثانوي، ويتسم المشروع بأهمية خـاصـة           
من تالمذة لـبـنـان         %   55خصوصاً للمدارس الثانوية حيث أن      

 .الثانويين ما زالوا ينتسبون الى المدرسة الرسمية
 5211/node/ar/org.lkdg://http 

  مدرسة داريا الرسمية في صراع مع البقاء
جهوداً كبيرة، فـي    "   مدرسة داريا الرسمية  " تبذل الهيئة التعليمية في     

سبيل الحفاظ على وجود المدرسة المهدد، بعدما كانت وضعت العام          
الماضي على الئحة قرار وزارة التربية باإلقفال، وأمهلت لعام واحد          

ولكن على الرغم من إرتفاع عدد التالميذ فيها مـن          . لتحسين وضعها 
 تلميذاً، إال أن االمتحان يبدو صعباً حتى اآلن إذ تصارع           62 إلى 48

المدرسة ثماني مدارس خاصة تحيط بها، ونتيجة إجراء منـاقـالت           
من دون علم اإلدارة، أو حاجتها لهم ومـن دون           " للمدرسين إليها   

 node/ar/org.lkdg://http/5210 ".تنسيق معها

ورابطات المعلّمين في االبتدائي والمتوسط تذكّر منيمنة بالدرجات        . . . 
 والمستحقّات 

طالب المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين في المـدارس         
االبتدائية والمتوسطة خالل لقاء مع وزير التربية والتعليم الـعـالـي            
الدكتور حسن منيمنة، برفع مشروع قانون يعطى بموجبه أسـاتـذة            

" بزمالئهـم "  درجات ويقدم التدرج سنة خدمة أسوة        4التعليم األساسي   
 node/ar/org.lkdg://http/5209 .في التعليم الثانوي

 " كونتينر"تالمذة  تحويطة الغدير في الضاحية يدرسون في 
نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول سوء حال إحدى مدارس ضاحيـة           
بيروت الجنوبية الرسمية، متخذة من مدرسة تحويطة الغدير الرسمية         

وأشار تحقيق الصحيفـة إلـى       .   الكائنة على طريق المطار نموذجاً    
الوضع المأسوي للمدرسة التي توفر التعليم بنظام الدواميـن وفـي            

واضعة تحت المجهر مسؤولية المنطقة التربويـة       "   كونتينير" صفوف  
 وإخفاقها في رصد واقع المدارس ونقلها الى وزير التربية

.  5274/node/ar/org.lkdg://http 
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 التعليم للجميع جامعات ومهنيات

3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

تحدد مستويات  جودة    "  جودة التعليم العالي  "هيئة وطنية لضمان    
  المؤسسات التربوية

،وهي مؤسسة  "الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي      "رفعت  
مستقلة تعنى بضمان الجودة في التعليم العالي، بقطاعيه الرسمي           
والخاص، وتتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل األكاديمي          
واإلداري والمالي،  قانوناً إلى مجلس الوزراء يهدف إلى ضمان            
الجودة في مؤسسات التعليم العالي وفي برامجها، وفقاً آلليات            

 .ومعايير ومؤشرات وأدلة محددة وشفّافة
 5214/node/ar/org.lkdg://http 

ـ     يقدمون ملفاً مـتـكـامـالً       "   حزب اهللا " مسؤولو جامعة  المعارف ل
 للحصول على ترخيص رسمي

أكد مسؤول هيئة التعليم العالي في حزب اهللا الدكتور عبد اهللا زيعور            
التي سبق أن تقدمت به المؤسسة اإلسالمية       "   المعارف" أن ملف جامعة    

 إلنشاء جامعة خاصة، بات جاهـزاً       2003للتربية والتعليم في العام     
وهو قيد المتابعة الى الساعة، مشيراً إلى أن الملف نضج علمياً، وقد            

 .تم إستيفاء الشروط كلها المنصوص عليها في القانون
 5204/node/ar/org.lkdg://http 

لكل فئة من مدارس الطوائف تصـوراً       :   ندوة  لتيار المجتمع المدني    
 مختلفاً عن الوطن

، " فرايدرش إيبـرت  " بالتعاون مع مؤسسة    "   تيار المجتمع المدني  " نظم  
: التربية على المواطنية في مجتمع متعدد الـطـوائـف         " ندوة بعنوان   

وقد تمحورت جلسات الندوة حـول       " . مدارس الطوائف وأبناء الوطن   
، " دور التربية في الدين ومكان الدين في المـدرسـة         " العناوين التالية   

وجهة نظر الدولة وواقع المدارس     " المدارس التابعة للطوائف الدينية،     " 
 node/ar/org.lkdg://http/5202."الرسمية

فردان إحتجاجاً عـلـى زيـادة          -تصام ألولياء تالمذة الليسيه     اع
  األقساط السنوية

فردان امام السفارة     –الليسيه الفرنسية اللبنانية    اعتصم أولياء تالمذة    
الفرنسية، إحتجاجاً على زيادة األقساط، مشيرين إلـى ان هـذه             
الزيادات تكسر ظهور األهالي وتبعد الطبقة الوسطى عن فـرصـة           

 node/ar/org.lkdg://http/5195 .تدريس أوالدهم في الليسيه

  متخرجو الجامعات السوفياتية في لبنان يدعون لتفعيل التعاون العلمي واستئناف المنح
تمحورت أهداف  وقد  أعماله في بيروت،    "   الملتقى العربي السابع لجمعيات خريجي جامعات ومعاهد روسيا واالتحاد السوفياتي السابق            " إختتم  

الملتقى حول تمتين العالقة بين المتخرجين وروابطهم من جهة، والجامعات التي تخرجوا منها من جهة أخرى، والمطالبة بإعادة العمل بالمنح                   
  .الجامعية الى المعاهد الروسية واألوكرانية، والعمل على رفع المستوى العلمي للمتخرجين، عبر إقامة دورات تدريبية

5207/node/ar/org.lkdg://http 

 ؟!والتربية تؤكد سوء الحال وتتحجج بعدم توفر مبنى الئق..
أوضحت وزارة التربية في بيان لها رداً على تحقيق النهار أن مدرسة تحويطة الغدير كانت مدرجة على جدول المدارس التي تم إلغاء دوام     
بعد الظهر فيها في العام الماضي، إال ان العدد الكبير لتالمذتها وعدم توفر مبنى يتسع لهم في الجوار حال دون إلغـاء نـظـام بـعـد                              

  node/ar/org.lkdg://http/5276.الظهر

 التعليم الرسمي
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 التعليم للجميع

 التعليم للجميع التعليم الخاص



 التعليم للجميع نشاطات تربوية

البطاقة التضامنية للمدارس الكاثوليكية هدفها دعـم        :   بت األب تا 
 التالمذة المحتاجين

حدد األب مروان تابت أمين عام المدارس الكاثوليكية الهدف مـن            
البطاقة التضامنية التي أطلقتها هذه المدارس وأبعادها من الناحيتيـن          
االقتصادية واالجتماعية، موضحا ان المشروع يسعى لدعم التالميـذ        
المحتاجين في المدارس الكاثوليكية، شارحاً في الوقت عينه الحاالت         

  .الخمس التي تستوجب المساهمة الجزئية في تعليم التلميذ
5205/node/ar/org.lkdg://http 

ومنيمنة يطالب بالتريث بزيادة األقساط الى حين صدور الحـكـم           . . . 
 القضائي

أكد وزير التربية والتعليم العالي إرساله كتاباً إلى مدرسة الليسـيـه            
الفرنسية في فردان لكي تتريث في استيفاء الزيادة التي فرضتها على           
التالمذة بانتظار حكم القضاء، مشيراً إلى أنه أرسل أيضاً كتاباً إلـى            
السفارة الفرنسية بهذا الخصوص وكتاباً آخر إلى مجلس التحـكـيـم            

 .التربوي التخاذ القرار النهائي في هذه القضية
 5208/node/ar/org.lkdg://http  
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 "إدارة المؤسسات التربوية"طرابلس حول  -ندوة في جامعة الجنان
نظمت كلية التربية في جامعة الجنان الندوة التربوية الخاصة لمدراء          

برعاية "  الجودة في إدارة المؤسسات التربوية    : "المدارس تحت عنوان 
 مشروع تنمية   ، الذي أشار إلى ان    مدير عام وزارة التربية فادي يرق 

القيادة لمديري المدارس الرسمية يرتكز على إستراتيجية تهدف إلى         
تأمين بيئة تعليمية كفيلة بتزويد الطالب بالكفايات المالئمة لمتطلبات         

 .العصر ال سيما التكنولوجية منها
 5255/node/ar/org.lkdg://http 
 

  "التربية على التنمية المستدامة"ورشة عمل حول : األونيسكو 
نظم المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة في بيروت واللجنة الوطـنـيـة            
لألونيسكو ومؤسسة مخزومي ومكتب معلومات المتوسط لشـؤون         

، ورشـة    " شباب معاً نحو التنمية   " الثقافة والتنمية المستدامة، ورزمة     
التربية من أجل التنمية المستدامة تم التشديد خاللها علـى          " عمل عن   

أهمية ترابط العنوان مع التطبيق العملي لمجاالت الحياة والعـمـل،           
ودور الشباب والطالب في تعزيز التواصل ما بين الـمـؤسـسـات             

  .التربوية وقطاعات المجتمع المختلفة
5212/node/ar/org.lkdg://http 

 إطالق الحملة  العربية لتعليم النساء والفتيات 
أسبـوع  " ،  " االئتالف اللبناني   -الشبكة العربية للتربية الشعبية     " أطلقت  

، " تعليم النساء والفـتـيـات   " ، بعنوان " الحملة العالمية للتعليم في لبنان    
معتبرةً أن األمية التي تتزايد نسبتها، تهدد األسس االجتـمـاعـيـة             

 .واإلنسانية، التي تبنى عليها المواطنة
5213/node/ar/org.lkdg://http 

  المدارس اللبنانية في أبيدجان لن تكمل عامها الدراسي
اتخذت المدارس اللبنانية في أبيدجان قراراً بإقفال أبوابها حتى مطلع          
العام الدراسي المقبل، وذلك بعد مغادرة الطالب واألساتذة اللبنانيين         
إلى لبنان والتحاقهم بمدارس الوطن األم، هروباً من الحرب الـتـي            

 .دارت في ساحل العاج
5216/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع التعليم الخاص



 "2020رؤية "يعلن " األميركية"المركز الطبي في 
 في مجاالت الرعاية الصحية 2020لعمله تمتد حتى عام "  طموحة"كشف المركز الطبي في الجامعة االميركية في بيروت عن رؤية تطويرية  

  node/ar/org.lkdg://http/5268... والتعليم واألبحاث
 

 إطالق برنامج صحة المرأة الحامل ومولودها بدعم إيطالي
أطلق وزير الصحة محمد جواد خليفة البرنامج الوطني لـرعـايـة            
صحة المرأة الحامل ومولودها الذي تدعمه الحكومة االيطالية، وذلك         
في مؤتمر صحافي حضره السفير االيطالي جوزيبي مورابـيـتـو           
وممثلون للجامعات والنقابات المهنية والصحية والمستـشـفـيـات          

 node/ar/org.lkdg://http/5252 ...الحكومية
 

 الصحة للجميع سياسات صحية
مخصصات المستشفيات الخاصة خـمـسـة       :   » الدولية للمعلومات « 

 أضعاف الرسمية في ميزانية الصحة 
حول »   الدولية للمعلومات « تحقيقاً صدر عن    »   السفير« نشرت صحيفة   

الهدر في قطاع الصحة وفي كلفة االستشفاء اظهر أن ميزانية الصحة           
 مـلـيـار    2010واالستشفاء بلغت تبعاً لمشروع قانون موازنة العام  

  node/ar/org.lkdg://http/5244...  مليون ليرة261و
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شهدت األشهر القليلة الماضية اضطرابات واحتجاجات متكررة في أكثر من مستشفى حكومي من بينها مستشفيات حاصبيا وجزين      
والبترون وراشيا ورفيق الحريري الجامعي ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحكومي في العرقوب وغيرها، نفذها العاملون في 

 .المستشفيات احتجاجا على عدم قبض رواتبهم ومستحقاتهم وغياب المبادرات اإلنقاذية من المسؤولين والمعنيين
وتؤدي تلك التحركات غالباً إلى شلل تام في مختلف أقسام المستشفى وينعكس ترديا ملحوظًا على نوعية الخدمات الطبية والصحية  

ويبرز كل ذلك مدى الخلل الكبير في القطاعين الصحي واإلستشفائي اليوم في . واالدارية والعالجية المقدمة للمرضى والمواطنين الفقراء
وإلى جانب تلك السياسة القديمة العهد التي . لبنان الناتج عن اإلهمال والتهميش الرسمي، مقابل الدعم المالي المفرط  للمستشفيات الخاصة

 بموجبها اموال المواطن للمستشفيات الخاصة، نرى أيضاً بعض المحاوالت الحثيثة لخصخصة عدد  تنتهجها الدولة اللبنانية، والتي تغدق
من المستشفيات الحكومية بذريعة أن عجزها يكبد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مبالغ كبيرة، ومستشفى البترون الحكومي أكبر     

 . دليل على ذلك
، حول مسارب 2011 الصادر في نيسان 90العدد الرقم " مجلة الشهرية"ولعل اإلحصاءات تدعم ما سبق، ففي تحقيق لها، نشر في 

أن االعتمادات المخصصة لوزارة الصحة العامة من أجل تأمين " الدولية للمعلومات"الهدر في قطاع الصحة وفي كلفة اإلستشفاء، كشفت 
 2010 مليار ليرة في مشروع قانون موازنة العام 320استشفاء اللبنانيين غير المنتسبين ألي من المؤسسات الحكومية الضامنة بلغت 

 بين القطاعين العام 2009وتوزعت هذه االعتمادات في العام . 2009 مليارات ليرة في مشروع قانون موازنة العام 305مقارنةً بـ 
 مليار ليرة لبنانية، وتلك المخصصة للمستشفيات ١٨٨،٢اإلعتمادات المخصصة للمستشفيات الخاصة : والخاص على الشكل التالي

 2007في العام " مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي"ويظهر من خالل إحصاءات قامت بها .  مليار ليرة لبنانية35.1الحكومية 
 هو العدد اإلجمالي للمستشفيات في 171، من أصل  نحو )الكثير منها غير فاعل (  مستشفى 30أن عدد المستشفيات الحكومية بلغ 

وبالرغم من هذا الواقع ).  مستشفا46ً(والطوائفي )  مستشفا95ً(لبنان، مما يؤكّد اعتماد لبنان على القطاع الخاص بشقيه التجاري 
المأساوي الذي يتخبط به القطاع الصحي، نرى المسؤولين ال يزالون يتباهون باإلنجازات وعلى رأسها خفض الفاتورة الصحية العامة 

 !! لكن دون المس بالخلل االساسي

أموال المواطنين في جيوب المستشفيات الخاصة : القطاع اإلستشفائي في لبنان
 والرسمية تعاني مالياً 

 الصحة للجميع



 جهز مركز حمانا بالمعدات الطبية " الكويتي للتنمية"
أنجز الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية أعمال تجهيز مركز حمانا         
الصحي بالمعدات واألجهزة الطبية الالزمة، في خطوة تؤكد التزامـه          
دعم القطاع الصحي وتطوير المراكز الصحية في كل المـنـاطـق            

 وخصوصاً مناطق االصطياف
 5248/node/ar/org.lkdg://http  

 إضراب مفتوح يشل العمل في مستشفى حاصبيا الحكومي
نفّذ موظفو ومستخدمو مستشفى حاصبيا الحكومي إضراباً مفتـوحـاً          
أعلنوا خالله التوقف عن العمل حتى إشعار آخر، وذلك احتجاجاً على           

 ... عدم دفع رواتبهم للشهر الثامن على التوالي
5245/node/ar/org.lkdg://http  

 

 مستشفيات ومراكز حكومية

 اإلستراتجية اإلجتماعية

 الصحة للجميع

 العمل والضمان

 هناك خلفيات سياسية لدى البعض في مجلس إدارة الضمان:حرب
ـ        ان هـنـاك     »   الشرق« أعلن وزير العمل بطرس حرب في حديث ل

خلفيات سياسية لدى البعض في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان          
اإلجتماعي، معتبراً ان ما حال دون التحديث في اإلدارة والـنـظـام              

 ..والقانون هو محاولة بعض األفرقاء الهيمنة على القرار
 5254/node/ar/org.lkdg://http  

 وزير الشؤون يطلق الميثاق االجتماعي للتنمية البشرية
أطلق وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ الميثاق االجتماعي الذي وضعته الوزارة منذ أكثر من سنة إلرساء مفهوم التنمية البـشـريـة                      

  node/ar/org.lkdg://http/5242... كأولوية ولتطوير نظرة شاملة لإلنسان في عالقته بالمجتمع والدولة
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 مستشفى جزين الحكومي في دوامة الصراع
تحول وضع مستشفى جزين الحكومي منذ أكثر من سنة تقريبا معضلة  
غير قابلة للحل، إذ يشهد مشكالت متالحقة تنعكس ترديا ملحوظًا على       
نوعية الخدمات الطبية والصحية واإلدارية والعالجية التي يفترض ان         

 .يوفرها ألبناء المنطقة والجوار
.5253/node/ar/org.lkdg://http  

 »على النار«تلزيم مستشفى البترون للقطاع الخاص 
يقوم وزير العمل بطرس حرب بالضغط على مـجـلـس إدارة             
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ليتراجع عن قراره بإعـادة         
مستشفى البترون إلى وزارة الصحة، ومن أجل تلزيمه للقـطـاع           

 ... الخاص بذريعة أن عجز المستشفى يكبد الصندوق مبالغ كبيرة
5261/node/ar/org.lkdg://http  

وألف  باء التجاوزات في مستشفى حاصبيا الحكومي وفـقـاً     . . . 
 لتقرير التفتيش المركزي

سجلت هيئة التفتيش المركزي التابعة لرئاسة مجلـس الـوزراء           
المخالفات اإلدارية والمشكالت التي تسببت بشلل مستشفى حاصبيا        
الحكومي وذلك في تقرير أنجزته بناء على شكاوى وتقارير وردت          

  node/ar/org.lkdg://http/5269... إليها من أكثر من جهة

 سرقة معدات طبية لمستوصف بسابا التابع للشؤون
تعرض مركز الشؤون االجتماعية في بلدة بسابا، الذي قامت ببنائه          

 الف دوالر اميركـي،     400وتجهيزه الحكومة التركية بتكلفة بلغت      
للسرقة حيث فقدت معدات طبية عدة منه من بينها مختبراً لفحـص            

  node/ar/org.lkdg://http/5278...الدم

 لم تقبل... تقاذف التهم بين حرب وغصن والهبة قُبلت
عاد ملف التعاون بين البنك الدولي والضمان الى الواجهة حيث أكّد           
وزير العمل بطرس حرب ان إدارة الضمان رفضت التعاون مـع         
ممثلي البنك لصرف الهبة المقدمة من األخير، بينما يشير رئـيـس            
االتحاد العمالي غسان غصن الى أن مجلس اإلدارة عاد وقَبل الهبة           

  node/ar/org.lkdg://http/5270...محدداً األولويات لصرفها

 الرعاية واألمان االجتماعي

 الرعاية واألمان االجتماعي
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 اتحاد المقعدين يطلق مشروع التعليم والتدريب المهني والتقني          
  الدامج

نفّذ اتحاد المقعدين اللبنانيين مؤتمر إطالق مشروع التعليم والتدريب          
حق الشخص المعوق في تحسين     "المهني والتقني الدامج،تحت عنوان     
ات الى أهمية   /ولفت المشاركون ".ظروفه االجتماعية، واالقتصادية  

بغض النظر  «التعليم الدامج، باعتباره مساراً يضمن التعليم للجميع         
عن اإلمكانات والقدرات الفردية مع كل ما يرافق ذلك من إعادة رسم            

 node/ar/org.lkdg://http/5201 .للسياسات التعليمية

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 " أفانس"مؤسسة الوليد بن طالل تحول دون إقفال مدرسة 
في منطقة عاليه   "  افانس"أعلنت السيدة ليلى الصلح حمادة عن تقديم مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية الدعم المادي للمدرسة التابعة لجمعية                   

 ولدا يعانون من داء الصرع ومن ذوي االحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن دعم المؤسسة سيحول دون إقفالها،                    65والتي تضم أكثر من     
 node/ar/org.lkdg://http/5223..وسيساعدها على إنهاء العام الدراسي الحالي

 تسلط الضوء على معوقات العمل االجتماعي" الكفاءات"
الحكومة بدفع مستحقات الرعاية للمؤسسـات      "   الكفاءات" طالب مدير   

 وإعداد 2011التي تُعنى بالمعوقين، واإلفراج عن عقود الرعاية للعام 
 كما هو منصوص    2011دراسة لسعر كلفة الرعاية بما يتالءم وواقع        

 node/ar/org.lkdg://http/5262 ... قانوناً

 

  أشهر10لصرف مستحقات : مؤسسات اإلعاقة العقلية
» االتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التعوق العقلـي       « وجه  

 مؤسسة، كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء الثالث 45في لبنان، الذي يضم     
ووزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ، للمطالـبـة بصـرف           

 ..مستحقاته المالية بعد تجميدها لفترة تزيد عن العشرة أشهر
  5271/node/ar/org.lkdg://http 

قـرارات وزارة    :   معهد تأهيل المعوقين يناشد رئيس الجمهورية     
 الشؤون تقفل مؤسساتنا

وجه المدير العام لمجمع الرحمة الطبي، المشرف على معهد تأهيل          
المعوقين في طرابلس، كتاباً الى رئيس الجمهورية شرح فيه أسباب          
استياء المؤسسات اإلجتماعية من قـرارات وزارة الشـؤون            
االجتماعية معتبراً أنها مجحفة وظالمة للمعوقين وللمؤسسات التـي         

 ..ترعى شؤونهم في آن واحد
 .5265/node/ar/org.lkdg://http  

 الرعاية واألمان االجتماعي

ات /حقوق فلسطينيين أوضاع وشجون  

ـ  المخيمات مؤشـرات   " :   الغوث اإلنساني للتنمية  " و"   شاهد" دراسة ل
 مقلقة صحياً وتربوياً واجتماعياً

بالتعـاون مـع     )   شاهد( أعدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      
دراسة عن احتياجات المخيمات والتجمعات     "   الغوث اإلنساني للتنمية  " 

الفلسطينية، وأفادت نتائجها أن كل المخيمات تتشابه مـن حـيـث       
 ... المشكالت الصحية والتربوية واإلجتماعية

5247/node/ar/org.lkdg://http  

 بدء عودة نازحو مخيم البارد إلى منازلهم
بعد طول انتظار عاد بعض أبناء مخيم البارد إلى الرزمة األولى           
من المنازل التي أعيد بناؤها في المخيم والتي بلغ مجموع تكلفة           

 مليون دوالر أميركي، بحسب الـجـداول        26.6إعادة إعمارها   
البيانية التي أعدتها األونروا، والتي كان مقدراً أن تُسلّم نهـايـة            

   node/ar/org.lkdg://http/5267.العام الماضي

 هدر للمال وتأخر في البناء وال تعويضات: فوضى إعمار مخيم نهر البارد
در يزداد أهالي مخيم نهر البارد استياء إزاء البطء في عملية إعادة اإلعمار وذلك بعد مرور نحو سنة ونصف على بدايته إضافةً إلى تزايد اله

  node/ar/org.lkdg://http/5275... المالي والصفقات المشبوهة والتأخير في دفع التعويضات المالية أو العينية لهم



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 
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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  

8ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

�2ـ� �ـ�   / ا �ـ� ر    0 1 1  

ات /حقوق فلسطينيين أوضاع وشجون  

 لجليل في غرفة العناية الفائقةأوضاع مخيم ا
بعلبك تقف موقف المتـفـرج      -ال تزال األونروا في مخيم الجليل     

بذريعة نقص األموال فيما يعكف أهل الخير من داخل المخـيـم            
وخارجه على مساعدة المصابين باألمراض المزمنة والمستعصية،       

فـي  من التصلب الدرني، والنقص في خمائر الجسم، إلى نقص          
المناعة وأنواع متعددة من األمـراض السـرطـانـيـة،            

  node/ar/org.lkdg://http/5281..فيه

 رفع اإلعتصام االحتجاجي امام األونروا في بيروت
أنهت اللجان الشعبية واألهلية والفلسطينية ومنظمات المجتمع المدنـي         
اعتصامها المفتوح الذي استمر يومين أمام مكتب بيروت لـوكـالـة            

في منطقة المصيطبة، احتجاجاً على سياسة اإلهـمـال          »   األونروا« 
 node/ar/org.lkdg://http/5251 ... الطبي الذي تمارسه

 
 

إعتصامات حتى رفع : في البرج وشاتيال» األونروا«إقفال مكتبي 
 التقديمات الصحية

قام تحالف اللجان الشعبية واألهلية الفلسطينية في مخيمي برج 
في المخيمين ما عدا » األونروا«البراجنة وشاتيال بإقفال مكاتب 

المستوصفات والمدارس التابعة لها، وذلك احتجاجاً على سياسات 
الوكالة وللمطالبة بتحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية التي 

  node/ar/org.lkdg://http/5280...تقدمها المنظمة الدولية

 مساهمون في إعماره: بعثة أوروبية تتفقّد البارد
             تفقّدت بعثة من االتحاد األوروبي مخيم نهر البارد، في زيارة تـعـد
األكبر منذ بدء عملية إعادة اإلعمار فيه، في إشارة فسرتها مصـادر            

داللة على مدى االهتمام األوروبي ودعـمـه   « في األونروا على أنها  
  node/ar/org.lkdg://http/5246...»إلعادة إعمار المخيم

 
 

ات /حقوق فلسطينيين تحركات مطلبية  


