
 

 
 

 
 درجات لموظفي    4وزارة المال تقر     -

 التفتيش التربوي

خلل طائفي في بند تعيين األساتذة يطير        -

 جلسة اللجان المشتركة 

من تالمذة لبنان في مدارس       %  70-
 خاصة وطائفية

طالب الجامعات يتفاءلون بحذر بحثاً عن      -

 فرصة عمل

انه حق  !  التعليم للفتيات والنساء اآلن   ”-
 "فأدوه بحق

 أستاذ في مشروع    300 ألف تلميذ و   12-

 المواطنية

مليون دوالر شهرياً   :  الدولية للمعلومات -
 وصيانة الجامعة اللبنانية" تشغيل"بدل 

 

 

 
الدولة تجنح نحو خصخصة العناية -

 الصحية عبر البطاقة اإللزامية

استقالة أبو دهن من إدارة مستشفى -

 حاصبيا 

هل يفتتح مستشفى خربة قنافار -
 الحكومي؟

موظّفو مستشفى بعبدا  الحكومي بال -

 !رواتب

 
 

 

قانون ضمان الشيخوخة الحل : الصايغ-

 "كرامة المسنين"األفضل لضمان 
لجنة المرأة »و «الشؤون»سجال بين -

هناك مشروع قانون حول أطفال :«والطفل

 الشوارع

كركي لعدم التمييز بين المضمون العادي -

 واالختياري
توصي بتحويل أطفال الشوارع " الشؤون"-

 إلى قضاء األحداث

تنظيم استفادة العاملين الفلسطينيين من -

 قانون الضمان ونهاية الخدمة
اإلئتالف اللبناني الفلسطيني يعتصم -

 للمطالبة بحقوقه

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان ااإلجتماعيي

 

 ات/بيان حكومي جديد يستمر في تهميش الحقوق االجتماعية للمواطنين

 راصد الحقوق االجتماعية

2يــو نـيـو   /حـز يـر ا ن  ا لـعـد د   ا لـسـا د س    0 1 1  

ة على ان تبقى    /مرة أخرى، تطل علينا حكومة جديدة بمشروع بيان وزاري فضفاض، فيما تعود المواطن              
 .الوعود الحكومية حبراً على ورق في خضم تفاقم الخالف السياسي الحاد في البالد

وما لفت في البيان الوزاري لحكومة اللون الوسطي المعارض سابقاً هو أن القطاعات اإلجتماعية الثالثة                   
لم تحظ سوى بإهتمام يسير مقارنة باإلهتمامات          )  التعليم، الصحة والشأن واألمان اإلجتماعي     (الرئيسية  

 ).اإلقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية والمحكمة الدولية(الحكومية الكبرى األخرى 
 بنداً، ويمكن أيضاً ضم عدد من الفقرات التي 43وعليه، إستحوذت تلك العناوين على أربع فقرات من بيان ضم 

تتعلق بشؤون التنمية اإلجتماعية وحقوق المواطنة، منها فقرة مخصصة للنساء وأخرى للشباب وللزراعة                
وللتعاون مع المجتمع المدني، أي بكالم آخر ال يتجاوز مجموع حقوق المواطن المباشرة األربع بنود، فيما                   

 . بندا15ً بنداً، والقطاعات اإلقتصادية والبنى التحتية على أكثر من 16إستحوذت السياسة على أكثر من 
لم تخرج توليفة البنود اإلجتماعية عن النهج اإلعتيادي، الذي اعتمدته حتى اآلن كل الحكومات السابقة مركزة                 

 .على ضرورة توسيع خدمات الحكومة، اإلصالح وتحسين نوعيتها
ففي المجال الصحي، يركز البيان على تطبيق نظام البطاقة الصحية وسعي الحكومة لتغطية غير المضمونين                
وتربوياً، على رفع مستوى جودة التعليم خصوصاً التعليم العالي، وعلى تلبية حاجات سوق العمل وخصوصاً                

 .بالنسبة للشباب
أما على صعيد الرعاية واألمن اإلجتماعيين، ستعمل الحكومة الجديدة على استهداف األسر الفقيرة ومساعدتها               

 الخاص بذوي اإلحتياجات الخاصة، وإصالح واقع الضمان اإلجتماعي         220/2000مالياً ومتابعة تطبيق قانون   
 .واإلسراع في إقرار قانون التقاعد والحماية اإلجتماعية

 :وفي المحصلة، يمكن اإلستنتاج من قراءة  سريعة للبيان الوزاري الجديد النقاط التالية
ال تحظى القضايا اإلجتماعية للمواطن بصدارة اإلهتمامات الحكومية على خالف األولويات السياسية من جهة   -
، ومن جهة أخرى، إعادة تحفيز النمو        )، المحكمة الدولية، الوفاق الوطني وإعداد اإلنتخابات المقبلة        1701(

 .اإلقتصادي المتراخي وتحديث البنى التحتية المتآكلة
على الرغم من سعي الحكومة لتوسيع التغطية الصحية واإلجتماعية والتركيز على الفئات األكثر فقراً، تبقى                 -

ة والتي  /المقاربة اإلجتماعية المعتمدة في تلك المجاالت قاصرة عن اإللتزام بالحقوق اإلجتماعية للمواطن              
تتضمن الحق بالتعليم المجاني للجميع وبتكافؤ الفرص، تأمين الرعاية الصحية وبأسعار عادلة، توفير تغطية                

 .ات سواء عبر الضمان أو األمان اإلجتماعي/لجميع المواطنين
ات /وأخيراً وليس آخراً، نعيد التأكيد أن العقبة الكأداء التي تحول دون تحقيق الحقوق اإلجتماعية للمواطنين                

تكمن في إمتناع الحكومات اللبنانية منذ اإلستقالل وحتى اآلن عن لعب الدور الضامن الموفر والمنظم للخدمات                
الصحية والتربوية واإلجتماعية ووضع ضوابط وحدود للحرية المطلقة التي تتمتع بها المؤسسات الخاصة                
وخصوصاً تلك التابعة للطوائف وفقاً للدستور، فيما تستنزف تلك المؤسسات الموارد المالية للدولة من خالل                 

 .المخصصات المالية التي تحصل عليها من الحكومة



 خطط حكومية

 التعليم للجميع التعليم الرسمي
 متعاقدو اللبنانية ينالون رواتبهم كل سنة ونصف السنة

طالب األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية بوضع ملف مطالبهم         
في سلم أولويات مجلس الوزراء في أي حكومة جديدة، وذلك بعدما           

ـ   86، مشيرين إلى أن الـ "الوضع السياسي المؤسف"ضاقوا ذرعا ب
، 230أستاذا الذين أسقطت أسماؤهم من الملف أصبحوا اليوم  أستاذاً         

ـ     إسماً من الطائفة المسلمة حصريا، وقد تبين        86علما ان الئحة ال
http//:.في ما بعد ان ملفاتهم تم تجاهلها لمراعاة التوازن الطائفي          

 5736/node/ar/org.lkdg 

مؤسسات التعليم الرسمي في بر الياس تستنكر التقصير في حماية          
 المعلمين الرسميين 

استنكرت مؤسسات التعليم الرسمي في بلدة بر الياس البقاعية            
التقصير في حماية المعلمين الرسميين، الذين يتعرضون بين الفينة          
واألخرى العتداءات بالضرب من دون أن تتمكن قوى األمن             
الداخلي من معرفة المعتدي، وذلك تعقيباً على تعرض ناظر ثانوية           
البلدة الرسمية إبراهيم الحمد، للضرب بآلة حادة وما يزال مرتكب           

 .االعتداء غير معروف حتى اليوم
 5734/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع

 خلل طائفي في بند تعيين األساتذة يطير جلسة اللجان المشتركة 
لم يكتمل النصاب ولم تنعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة والسبب طائفي بإمتياز، حيث تبين ان بعض النواب ال يريدون إقرار القانون                      
المتعلق بتعيين األساتذة، إذ انه ثمة مشكلة في االنتماءات الطائفية بالنسبة لألساتذة الذين يحملون إجازات في األدب العربي، بحيث أن                     

  node/ar/org.lkdg://http/5740.بعض النواب يعتبرون ان من شأن ذلك تعميق الخلل الطائفي

وصيانة "  تشغيل"مليون دوالر شهرياً بدل      :  الدولية للمعلومات 
 الجامعة اللبنانية

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول تكلفة تشغيل وصيانة المدينة          
الجامعية اللبنانية واإلشراف على تلك األشغال التي قدرت بنحو          

 مليون دوالر سنوياً أي بمعدل مليون دوالر شهرياً، وهو           11.5
مجموع إنفاقي ال يشمل الكهرباء والمياه بل يقتصر على أعمال           

  node/ar/org.lkdg://http/5749.الصيانة والنظافة
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 لتفتيش التربوي لموظفي ا درجات4المال تقر وزارة 
أقرت لجنة المال والموازنة أربعة مشاريع قوانين، أبرزها           

ات، /مشروع قانون يتعلق بإعطاء أربع درجات استثنائية لمفتشين       
ات في مالك التفتيش التربوي في التفتيش       /ات معاونين /ومفتشين

 .المركزي، وكذلك أقدمية سنة خدمة للتدرج
 5732/node/ar/org.lkdg://http 

 إنجاز مرسوم تنظيم الشهادات المهنية
أعلن المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب عن إنجاز              
صياغة مشروع المرسوم الذي يتناول إعادة تنظيم كافة حقول            
شهادات التعليم المهني والتقني على أسس حديثة، وانه سيحال الى           
مجلس الوزراء للموافقة عليه بعد تشكيل الحكومة بحيث يؤدي الى           

  node/ar/org.lkdg://http/5751. تطوير هذا القطاع التعليمي

 %30نسبة بطالة الشباب في لبنان تتجاوز 
نظم مركز خدمات التوظيف في جامعة البلمند ورشة عمل عن           

ات خاللها  /، لفت المشاركون  "  البطالة في الكورة مشاكل وحلول    "
من %      40 و 30حسب اإلحصاءات الرسمية فإن      بالى انه   

الشباب في لبنان عاطلين من العمل تبعاً للمناطق، أي ما يعادل            
 ألف عاطل من العمل يشكلون بؤرة فساد على أنواعها            660

 .ومرتعاً لحاالت التعصب الديني مما يحتم دق ناقوس الخطر
 5735/node/ar/org.lkdg://http 



  تلميذا592ًمدرسة العمروسية الرسمية مبنى متصدع لـ 
النش والرطوبة  "  غزاه"نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول مدرسة العمروسية الكائنة في منطقة الشويفات، كشف عن بناء مدرسي مصدع                 

وفي هذا السياق أعلن وزير التربية السابق الدكتور حسن منيمنة أنه ابتداء من السنة               ".  الالتربية"والصدأ وكل مرادف يصب في خانة       
 .المقبلة سيتم وضع خطة لترميم المدارس الرسمية على مراحل بدعم من الوكالة االميركية للتنمية الدولية

 5747/node/ar/org.lkdg://http  

 التعليم للجميع جامعات ومهنيات

3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

 يناقش مفاهيم الوطن والمواطنة" LAU"مؤتمر في 

(نظمت كلية اآلداب والعلوم في الجامعة اللبنانية األميركية            
LAU  (     وطن، مواطن،  :  ثالوث الدولة "مؤتمراً تحت عنوان
ات ان المثل األعلى للمواطنية     /، وقد اعتبر المشاركون   "مواطنة

ات إلى أن المواطنة    /هو خدمة المجتمع وخدمة الوطن، مشيرين     
تقوم على إعطاء وتوفير الحقوق المتساوية ومسؤولية كل مواطن         

 ".المشاركة والقيام بدور فعال لتحسين ظروف الحياة للجميع
  5733/node/ar/org.lkdg://http 

 من تالمذة لبنان في مدارس خاصة وطوائفية % 70
، عن  "أوالدها"، فضحت خاللها باألرقام والمعطيات تخلي الدولة عن        "الطائفية والتربية"ندوة حول " الهيئة األهلية لمكافحة الطائفية"نظمت  

من طالب لبنان يدرسون في مدارس        %  70سابق تصور وتصميم، تاركةً إياهم للطوائف تشكل انتماءاتهم وشخصياتهم، إذ ان نسبة              
 node/ar/org.lkdg://http/5752. خاصة طائفية

 في الجامعات الكاثوليكية" الحوار مع اإلسالم"
نظم إتحاد الجامعات الكاثوليكية األوروبية مؤتمراً عن الحوار          
/والتالقي مع اإلسالم في جامعة سيدة اللويزة، شارك فيه ممثلون         

ات عن الجامعات الكاثوليكية في أوروبا، والجامعات اللبنانية          
ات على أن الجامعة هي مكان      /وقد أكد المشاركون  .  الكاثوليكية

تالق للتواصل مع اآلخر والبحث عن الحقيقة، وعندما يفقد            
الحوار تسقط نظرية التسامح وتصبح الجامعة ميتة، فاالحترام          

 .المتبادل هو قيمة أساسية وال يمكن التخلي عنها
 5742/node/ar/org.lkdg://http 
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 التعليم للجميع      التعليم الخاص

في عينطورة يطالبون باالنتخابات والعودة     "  الجامعة الكندية "طالب  
 عن رفع األقساط

اعتصم عدد من طالب الجامعة الكندية في عينطورة، للمطالبة           
بتحديد موعد النتخاب هيئة طالبية في الجامعة ترعى وتطالب           
بحقوق الطالب، وإستنكاراً للزيادات المفاجئة التي فرضتها الجامعة        
على األقساط ومن دون سابق إنذار، مع بداية الفصل الثاني من             

  node/ar/org.lkdg://http/5746. الدروس
 

 طالب الجامعات يتفاءلون بحذر بحثاً عن فرصة عمل
نظم كل من الجامعة اللبنانية، الجامعة األميركية للعلوم              
 3والتكنولوجيا، وجامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان،        

لكن رغم اإلقبال   .  معارض للتوظيف، بمشاركة مئات المؤسسات     
الشديد للطالب، عبر معظمهم عن تفاؤل حذر في ظل هواجس من           
عدم التوظيف بسبب قلّة فرص العمل، وتشديد مندوبي المؤسسات          

 .على أحقية متخرجي جامعاتهم
5743/node/ar/org.lkdg://http  

 التعليم للجميع التعليم الرسمي



 اعتصام في حاصبيا دعماً لموظفي مستشفاها الحكومي
قـاعـة   " نفذت فعاليات حاصبيا والقرى المحيطة اعتصاماً فـي          

" مستشفى حاصبيا الحكـومـي    " في البلدة دعماً لموظفي     "   الداوودية
وللمطالبة بالعمل على إعادة تشغيله بعد اإلقفال الذي دخل شهـره           

 ... الثاني
5788/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع مستشفيات ومراكز حكومية

 الصحة للجميع سياسات صحية

 الدولة تجنح نحو خصخصة العناية الصحية عبر البطاقة اإللزامية
موسوعة الضمان »اتهم رئيس اللجنة الفنية في صندوق الضمان االجتماعي سمير عون، خالل حفل توقيع كتاب لعامر عبد الملك 

، الدولة بأنها تجنح نحو خصخصة العناية الصحية من خالل تحفيز تشريع البطاقة الصحية اإللزامية المدفوعة مسبقاً، «االجتماعي
  node/ar/org.lkdg://http/5801... وتلزيمها لشركات التأمين

 "انه حق فأدوه بحق! التعليم للفتيات والنساء اآلن”
التعليم "أطلقت اللجنة الوطنية اللبنانية لألونيسكو حملة  بعنوان            

خالل مؤتمر ركزت   "  انه حق فأدوه بحق    !  للفتيات والنساء اآلن  
وقد أكدت  ".  التربية النوعية والمساواة في لبنان      "خالله على    

المداخالت ان الفجوة ما بين الجنسين تضيق في المنطقة العربية لكن  
رغم ذلك، ما زالت الفوارق لمصلحة الذكور، والتقدم متواضع            

 .بالنسبة لتكافؤ فرص التعليم االبتدائي
5754/node/ar/org.lkdg://http 
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  أستاذ في مشروع المواطنية300 ألف تلميذ و12
، الذي أنجزه المركز التربوي للبحوث      "مشروع المواطنية "كرم وزير التربية والتعليم العالي السابق حسن منيمنة المدارس المشاركة في            

 200 متدربا من أساتذة اإلنسانيات والتربية المدنية تابعين ألكثر من            300واإلنماء والمركز اللبناني للتربية المدنية، والذي شارك فيه         
  node/ar/org.lkdg://http/5739.  تلميذ وتلميذة12000مدرسة، إضافة الى أكثر من 

 !موظّفو مستشفى بعبدا الحكومي بال رواتب
نفّذ موظفو مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي اعتصاماً احتجاجاً على استمرارهم في العمل من دون رواتب لمدة تزيد على أربعة اشهر،                    

 ...إضافة الى معاناتهم من تأخر دائم في دفع الرواتب والمستحقات طوال السنوات الخمس الماضية
  5802/node/ar/org.lkdg://http 
 

   الحكومياستقالة أبو دهن من إدارة مستشفى حاصبيا
لبيب أبـو   »   مستشفى حاصبيا الحكومي  « أعلن عضو مجلس إدارة     

دهن عن تقديم استقالته كما تقتضي األصول القانونية، وذلك بعدما          
رفضت القوى السياسية الضغط على ممثليها داخل مجلـس إدارة          
المستشفى لإلفساح في المجال أمام لجنة مؤقتة يكلفها وزير الصحة          

 ... بإدارتها ريثما يتم تعيين مجلس إدارة جديد
5796/node/ar/org.lkdg://http  

 التعليم للجميع تحركات ونشاطات تربوية 

 ة/ألف معلم100إضراب تحذيري لـ 
 ألف معلم في قطاعي التعليم الرسمي والخاص        100نفذ حوالى    

إضرابا تحذيريا ، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، ورفضاً لحال          
الجمود والفراغ السياسي الحاصل في البالد، وتحذيرا من تفاقم          
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمعيشية وارتفاع األسعار        
وتأكيدا على ضرورة تصحيح األجور وإقرار غالء المعيشة بما          

  node/ar/org.lkdg://http/5745. يوازي نسبة التضخم



 اإلستراتجية اإلجتماعية

5ا � �ـ�ـ�ـ�  2�ـ� �ـ�ـ�   /�ـ �ـ� ا ن   0 1 1  

 هل يفتتح مستشفى خربة قنافار الحكومي؟
تسير أعمال الصيانة والترميم في المستشفى الحكومي في خـربـة           
قنافار على قدم وساق، لكن دون أن تتبدد مشاعر الخوف لدى أهالي 
المنطقة من عدم افتتاح المستشفى الحكومي الوحيد في المنطقة قريباً         
وذلك توقفه عن العمل عدة مرات في السابق ونتيجة اسـتـمـرار             

  node/ar/org.lkdg://http/5808.التجاذبات السياسية
 

 توقيف معتدين على المستشفى اإلسالمي في طرابلس
نجحت عناصر من قوى األمن الداخلي تابعة لسـريـة درك             
طرابلس في إلقاء القبض على شخصين مشتبه فيهما باالعتـداء          
على أطباء وممرضين في المستشفى اإلسالمي الخيـري فـي           

 نيسان الماضي، قبل    19طرابلس، في حادثة كانت قد وقعت في        
 ...أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة

 5799/node/ar/org.lkdg://http  

 الرعاية واألمان االجتماعي

كـرامـة   " قانون ضمان الشيخوخة الحل األفضل لضمان :   الصايغ
 "المسنين

" كرامة المسنـيـن   " نظم المركز الكاثوليكي لإلعالم ندوة بعنوان       
بمشاركة وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ الذي اعتبر أن          

أننا مهما فعلنا سنبقـى  :   " كرامة المسن هي كرامة كل إنسان، قائالً    
مقصرين تجاه المسنين إذا لم ننفذ مشروع قـانـون ضـمـان              

 node/ar/org.lkdg://http/5791 … "الشيخوخة

 وال تحدده» أطفال الشوارع«و تعلن عن خط ساخن لـ..
أطلقت وزارة الشؤون اإلجتماعية برنامجاً مدته ثالث سنوات يهدف 

تطبيق نموذج المدن الصديقة للطفل، مراجعة : الى تحقيق ما يلي
اإلطار القانوني لكل ما يتعلّق بوضع األطفال والشباب، إنشاء خطّ 

 ... ساخن ألطفال الشوارع من دون اإلفصاح عن أرقامه
5794/node/ar/org.lkdg://http  

 

هناك مشـروع    : » لجنة المرأة والطفل  « و»   الشؤون« سجال بين   
 قانون حول أطفال الشوارع

رد مكتب اإلعالم في وزارة الشؤون االجتماعية على بيان لجـنـة    
األم والطفل النيابية الذي رأى أن الوزارات المعنية بمعـالـجـة             
موضوع أطفال الشوارع ال تقوم بواجباتها كافة إزاء األمر، معتبراً          
أن الموضوع يحظى باهتمام وزارة الشؤون التي أعدت مسـودة           
مشروع قانون لحماية أطفال الشوارع لعرضه على المؤسـسـات          

 node/ar/org.lkdg://http/5793 ... الدستورية المعنية

 الصايغ ناقش مع القطاع الخاص الميثاق االجتماعي
نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان في مقرها حلقة نقاش عن الميثـاق   

المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية، دعـا         -االجتماعي  
خاللها وزير الشؤون اإلجتماعية سليم الصايغ القطاع الخاص الـى          
المساهمة في دعم البرامج االجتماعية التي تنفذها الوزارة، معتبـراً          
ان من شأن ذلك معالجة الكثير من المشاكل االجتماعية المنتشرة في           

  node/ar/org.lkdg://http/5800... مختلف أنحاء البالد

 ويحاضر في العرفان عن الميثاق االجتماعي..
زار وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ مؤسسة الـعـرفـان           

الشوف، حيث حاضر في ندوة عقدت في  -التوحيدية في السمقانية 
الصادر حديثاً عن "   الميثاق االجتماعي" قاعة المؤسسة في موضوع     

وزارة الشؤون والذي رأى فيه الصايغ انه ميثاقاً بحق وعملـيـة            
 ... تشاركية مفتوحة منطلقه من واقع التجربة اللبنانية

5803/node/ar/org.lkdg://http  

 توصي بتحويل أطفال الشوارع إلى قضاء األحداث" الشؤون"و..

عقد وزير الشؤون اإلجتماعية سليم الصايغ إجتماعاً مع ممثليـن          
عن عدد من الهيئات والمراكز اإلدارية والنيابية والقضـائـيـة           
واألمنية المعنية بملف أطفال الشوارع أوصى خالله بضـرورة          
إصدار وزارة العدل تعميما على النيابات العامة يؤكد عـلـى            

 ... ضرورة تحويل قضايا أطفال الشوارع إلى قضاة األحداث
 5807/node/ar/org.lkdg://http 

 الصحة للجميع مستشفيات 



 العمل والضمان

 توافق على تعديالت تسهل افادة األهل» الضمان«في » الفنية«
أبدت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رأيها         
بالتعديالت المقترحة على نظام التحقيق االجتماعي، المرفوعة من        

وقد تضمن رأي اللجنة جميـع  .   المديرية العامة الى مجلس اإلدارة  
المالحظات التي لم يؤخذ بها لدى إقرار النظام والتي تبين خـالل            
التطبيق مدى صوابيتها مما دفع مجلس اإلدارة واإلدارة للسـيـر           

 node/ar/org.lkdg://http/5805 ... بمشروع التعديالت 

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
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 "الكفاءات"وزارة الشؤون تهاجم بيان 
رد مكتب اإلعالم في وزارة الشؤون االجتماعية فـي بـيـان             
توضيحي على مطالعة الكفاءات لوضع المعوقين، معتـبـراً أن           

تستبيح موضوع األشخاص المعوقين وتتلطى خلـفـه        "   الكفاءات" 
لتحقيق مكاسب مالية ضيقة وداعياً إياها الى االبتعاد عن الغوغائية        

 ... ألنها ليست الطريق ألي مكسب
5795/node/ar/org.lkdg://http  

 
 

 كركي لعدم التمييز بين المضمونين العادي واالختياري
عقدت نقابة المستشفيات جمعية عمومية طارئة طرحت خـاللـهـا           
األمور العالقة بين القطاع اإلستشفائي وصندوق الضمان االجتماعي،      
ودعا خاللها مدير عام الضمان محمد كركي كل المستشفيات الـى           
التعاطي مع الضمان االختياري بكل ايجابية وعدم التمييز بـيـن            

 مضمون عادي وآخر اختياري
5810/node/ar/org.lkdg://http  

تكشف مشكلة المعوقين وحالتهم المأسوية والصايغ " الكفاءات"
 يحمل المسؤولية إلى وزارة المال

واألطفال المعوقين المنتسبين لها » مؤسسة الكفاءات«نفّذ موظفو 
وذويهم اعتصاماً امام مبنى وزارة الشؤون االجتماعية مطالبين 

 أشهر وبرفع الغبن عن األطفال فيما أعلن وزير 10بمستحقات 
الشؤون اإلجتماعية السابق سليم الصايغ أن المشكلة عند وزارة 

 في المئة على المخصصات وفق 150المال التي التزمت بزيادة 
 node/ar/org.lkdg://http/5790 ... العقود

سـبـب   " الشؤون "   تقصير:   " والكفاءات ترد على الوزير الصايغ   . . . 
 "حجب مستحقاتنا

في بيان على وزير الشؤون االجتماعية سـلـيـم          "   الكفاءات" ردت  
الصايغ معتبرةً انه وقع في مغالطات بمحاولته رمي الكرة في ملعب           
وزارة المال متنصالً من أي مسؤولية في تأخير دفـع األمـوال             

 ... المستحقة للمؤسسات االجتماعية المتعاقدة مع وزارته
5798/node/ar/org.lkdg://http  

 الرعاية واألمان االجتماعي

 الرعاية واألمان االجتماعي

الصحافة ومدى التزامها بالدفاع عن قضايا « حلقة نقاش حول 
 » األشخاص ذوي اإلعاقة

جمعية «و» البعثة الثقافية لدى السفارة الفرنسية في لبنان«نظّمت 
حلقة » متخرجي الدراسات العليا في الصحافة الناطقة بالفرنسية

الصحافة ومدى التزامها بالدفاع عن قضايا «نقاش عنوانها 
، تم خاللها عرض جملة من المبادئ »األشخاص ذوي اإلعاقة

التوجيهية التي يجب على اإلعالم اللبناني اتباعها في تعاطيه مع 
  node/ar/org.lkdg://http/5792... قضايا اإلعاقة

 للحماية االجتماعية والمعاش التقاعدي وضمان الشيخوخة : اعتصام لموظفي المصارف
نفّذ موظفو المصارف في الشمال اعتصاماً احتجاجياً قطعوا خالله شارع المصارف في طرابلس رافعين الفتات تطالب المسـؤولـيـن                    
وأصحاب المصارف بتلبية مطالبهم المزمنة، والتي من أبرزها إقرار المعاش التقاعدي، الطبابة، الشيخوخة، زيادة المنح المـدرسـيـة                   

 node/ar/org.lkdg://http/5806 ... والجامعية، المواصالت، الزيادات السنوية
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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 
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  

 اإلئتالف اللبناني الفلسطيني يعتصم للمطالبة بالحقوق
لمناسبة عيد العمال، اعتصم عدد كبير من الفلسطينيين، الذين أتـوا         
من مختلف المناطق والمخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوة مـن           
االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل لالجئين الفلسطينييـن         
ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية مطالبـيـن         

 ... بتحصيل حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية
  5789/node/ar/org.lkdg://http 
 

 أوضاع وشجون
ات /حقوق فلسطينيين  

تنظيم استفادة العاملين الفلسطينيين من قانون الضمان ونهـايـة          
 الخدمة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الدكتـور         
 وتنص على إخضاع    437محمد كركي مذكرة إعالمية تحمل الرقم       

الالجئ الفلسطيني العامل على األراضي اللبنانية والمرتبط بصاحب        
عمل واحد أو أكثر ألحكام قانون الضمان االجتماعي ـ فرع نهاية           

   node/ar/org.lkdg://http/5797الخدمة وإفادته منه 


