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 راصد الحقوق االجتماعية
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 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان االجتماعي

 القطاع اإلستشفائي الحكومي في لبنان بين اإلهمال  والخصخصة

تتباهى وزارة الصحة منذ أمد قريب وبشكل متكرر بالتحسن الذي طرأ على خدماتها وتقديماتها                  
اإلستشفائية، األمر الذي دفعنا إلى متابعة هذا الملف من خالل رصد واقع المستشفيات الحكومية في                 

وقد واجهنا خالل بحثنا صعوبة في الحصول على معلومات         .  لبنان بحسب المعلومات التي توفرت لدينا     
دقيقة من الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة في لبنان، لذا اعتمدنا أيضاً على متابعة أخبار الصحف                

 ". السفير"والتحقيقات التي نشرت في األسابيع الماضية والتي كان أبرزها ما نشر في صحيفة 
من أهم المشاكل التي واجهتنا كانت تحديد عدد المستشفيات الرسمية التي أنشأت فعالً وليس بموجب                 
التخطيط والقرارات اإلدارية، حيث وجدنا أنه على الموقع الرسمي لوزارة الصحة هناك الئحة تضم               

 مستشفى حكومياً، تم إنشاء مؤسسات عامة إلدارتها وتعيين أعضاء مجلس إدارة لكل منها، بينما                29
 . مستشفى23هناك الئحة أخرى تظهر أن عدد المستشفيات المشغلة هو 

 مستشفى حكومياً منتشراً في مختلف المناطق        22الى أن هناك    "    السفير"من جهتها، تشير صحيفة      
وعلى الرغم من   .  اللبنانية التي ال تصلها خدمات المستشفيات الخاصة ما يحتّم عليها أن تكون فاعلة             

بنحو "  السفير"صعوبة تقدير عدد األسرة الفعلية للمستشفيات الرسمية، يقدر هذا المجموع بحسب               
فقط من القدرة   %  10 سرير وفق الخطط الحكومية الرسمية أي أن          2872 سرير من اصل     1500

 .  سرير للقطاع الخاص10.000التشغيلية المفترضة للمستشفيات  الحكومية تعمل حالياً، مقابل نحو 
ومن خالل رصد األخبار والتحقيقات تبين أن مشاكل المستشفيات الحكومية كثيرة ومتشابهة في                 
معظمها وهي تجعل خدماتها محصورة بالمرضى االكثر فقراً الذين ليس لديهم اية انواع من التغطيات               

 :وتتراوح هذه المشاكل بين. او الضمانات
الذي ال يزال يعاني من        الحكوميصيدا  العجز المالي كما هو الحال في عدة مستشفيات منها             •

التأخير الكبير في الحصول على مستحقاته المالية من معظم الجهات الضامنة المتعاقدة معه،                
 الذي ينوء اليوم تحت وطأة أزمة مالية كبيرة نتيجة عدم دفع الجهات              مستشفى سبلين الحكومي  

الضامنة لمستحقاتها دورياً حيث بلغت مستحقاته من وزارة الصحة والضمان االجتماعي وغيرها             
 الذي يعاني من عدم كفاية االعتمادات المالية          طرابلس الحكومي بحدود ثالثة مليارات ليرة،      

حلبا الحكومي، مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة،          المخصصة له، وكل من     

 التي تشهد   راشيا الحكومي، رفيق الحريري الجامعي، بعبدا الحكومي الجامعي، وبعلبك الحكومي          
احتجاجات مستمرة من قبل األطباء والعاملين فيها بسبب التأخر الدائم في دفع رواتبهم                   

 ) 8صفحة : تتمة . ( ومستحقاتهم



 سياسة حكومية

 التعليم للجميع التعليم الخاص

 التعليم للجميع

 وزير التربية يبحث مع البنك الدولي في مشروع قرض جديد
بحث وزير التربية والتعليم العالي الجديد الدكتور حسان دياب مع          
بعثة للبنك الدولي التي ضمت مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا          
الهادي العربي، المراحل التي قطعتها الجهود إلعداد المشروع          
الجديد الذي سيبرم بين الوزارة والبنك، وكيفية متابعته للحصول          

 .على موافقتي مجلسي الوزراء والنواب
 5965/node/ar/org.lkdg://http 
 

  اإلنفاق على التعليم في لبنان يسجل أعلى النسب في العالم 

نظم المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي، مؤتمراً حول            
االستثمار في التعليم العالي، ناشد خالله الدولة تخصيص ميزانية          
لدعم األبحاث ورسم مخطط توجيهي عام للجامعات يضبط توسع          
اختصاصاتها على إيقاع الحاجات االجتماعية، فضالً عن اإلسراع         

 في إصدار قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان
. 5957/node/ar/org.lkdg://http 

 جردة بإنجازات التعليم المهني والتقني 
قدم مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني الدكتور          
صبحي أبو شاهين جردة بالمشاريع واالنجازات المخصصة           
للنهوض بالتعليم المهني، والتي كان من أبرزها، إصدار المرسوم          
المتعلق بتحديد شروط تعيين مديري المعاهد والمدارس الفنية           
الرسمية، وإصدار المرسوم المتعلق بتحديد تعويضات االمتحانات        

 .الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
 5969/node/ar/org.lkdg://http 

 جدل حول األقساط بين الوزارة والمؤسسات التربوية الخاصة
جدل كبير وواسع ساد األجواء التربوية في لبنان، وكان قطباه             
الرئيسيان وزارة التربية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، على        
خلفية قرار الوزارة منح الطالب المتقدمين المتحانات الشهادتين          
المتوسطة والثانوية، والذين تخلفوا عن دفع أقساطهم المدرسية،          
بطاقات ترشيح، حتى لو لم يستطيعوا الحصول عليها من خالل            
مدارسهم، وذلك بعد تقدم أهالي الطالب بدعوى أمام مجلس العمل           

 node/ar/org.lkdg://http/5970التحكيمي التربوي 
 

  سنعمل على تطوير التعليم العالي: الوزير دياب
أكد وزير التربية والتعليم العالي الجديد الدكتور حسان دياب فـي           

ـ  أن ملف التعليم العالي، سيحتل أولوية في عمـل        "   النهار" حديث ل
الوزارة، التي ستعمل على نشر مفهوم الجودة في التعليم العالـي           
وفي كل مؤسساته، وتحديث مديرية التعليم العالي وإعادة هيكليتها         

 .وتجنب التداخالت السياسية قدر المستطاع في الملفات التربوية
 5971/node/ar/org.lkdg://http 
 
 

  اخرى6 مدرسة خاصة وسحب رخص 78إقفال 
 مدرسة خاصة لم تنل تراخيص تربوية، مذكراً محافظ         78أصدر وزير التربية والتعليم العالي السابق حسن منيمنة تعميماً بإقفال نحو             

، والمبادرة إلى قفلها إدارياً في حال ثبوت قيامها         "دار الحكمة للتربية والتعليم   "الشمال ناصيف قالوش، بسحب اإلجازة المعطاة لمدرسة        
  node/ar/org.lkdg://http/5972 .بالتدريس
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   إللتزام القوانينالخاصة وزير التربية السابق دعا المدارس
طالب وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السابقة حسن           
منيمنة المؤسسات التربوية بضرورة التزام مقتضيات القوانين         
واألنظمة النافذة، مؤكدا أنه لن يتهاون في إتخاذ اإلجراءات            
 .والتدابير التي ينص عليها القانون، وصوال إلى سحب اإلجازات        

أن الوزارة سحبت في العام الماضي خمس رخص        وذكّر منيمنة ب  
 .عائدة لمدارس خاصة مخالفة للقوانين واألنظمة

 5959/node/ar/org.lkdg://http 



  إناث" اليسوعية"من طالب % 65
مصير متخرجي جامعة القديس يـوسـف،     " نشر المرصد الجامعي للواقع االجتماعي واالقتصادي في الجامعة اليسوعية دراسةً بعنوان         

 2000 طالباً في عام 12895وقد بينت الدراسة ارتفاع عدد المتخرجين في الجامعة اليسوعية في السنوات األخيرة من " . 2005-2008
وقد بينت الدراسة ان هذه الزيادة الملحوظة ترافقت مع ارتفاع كبير في عدد الفتيات بالنسبة لمجموع .   2008 طالباً في عام   29130إلى  

 node/ar/org.lkdg://http/5949%.65طالب الجامعة بحيث بلغت نسبتها 

وتسمح لتالمذة مدرسة غير مرخصة بالترشح لالمتحانات         ...
 الرسمية

سمح وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السابقة الدكتور           
حسن منيمنة لعدد من تالمذة مدرسة القديسة ريتا العجائبية             
المنتسبين إلى الصفين التاسع األساسي والثالث ثانوي للعام            

 ، بالترشح لالمتحانات الرسمية     2011  -  2010الدراسي الحالي   
وذلك بعدما تبين ان المدرسة غير مرخصة وال يحق لها استقبال            

 node/ar/org.lkdg://http/5946. التالمذة

  من قانون معلمي القطاع الخاص29إجحاف المادة 
نشرت صحيفة النهار مقالة لنقيب المعلمين السابق األستاذ أنطوان          

 من قانون المعلمين في  29السبعالني، تحدث فيه عن إجحاف المادة  
القطاع الخاص التي  تعطي مدير المدرسة الحقَّ في صرف المعلم           

 .من الخدمة، قبل الخامس من تموز، من كل سنة
//5963/node/ar/org.lkdg://http 

 ة بالمصالحة مع اللبنانية/ة متعاقد/ مدرب600 لـ إعتصام
ة متعاقد بالمصالحة مع الجامعة اللبنانية إعتصاماً       / مدرب 600نفذ  

ن، /أمام مبنى اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية للمطالبة بحقوقهم        
" قبضة"ن لم تسدد منذ سنتين تقريباً، فآخر         /مؤكدين ان مستحقاتهم  

 node/ar/org.lkdg://http/5958. 2009تعود إلى العام 
 
 

�رمطرانية الكاثوليك تقفل مدرستها المجانية� ��   

أصدرت مطرانية الكاثوليك قراراً مع نهاية العام الدراسي الجاري         
بإقفال مدرستها المجانية الواقعة في صور، والتي يرتادها نـحـو           

 معلمة، وذلك بسبب التكلفة المالية التي تتكبدهـا         25 طالباً و  250
لتشغيل المدرسة، بدءاً من التعليم، مروراً بالنقل، ووصوالً إلـى           

 .القرطاسية
 5948/node/ar/org.lkdg://http 

 الوزارة تطلب تسديد مستحقات المدارس المجانية الخاصة
 وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السابقة حسن منيمنة        وجه  

كتاباً إلى وزارة المال، لسداد سلفات عن مستحقات المدارس            
من مجموع المستحقات   %  50الخاصة المجانية، تصل إلى حدود       

في صورة مسبقة عند بداية السنة الدراسية الجديدة، وجاء كتاب            
الوزير خطوة على طريق حل مشكلة مستحقات المدارس الخاصة          

  node/ar/org.lkdg://http/5968 المجانية
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جامعيو إقليم الخروب يطالبون باإلنصاف وباستـحـداث فـرع           
  للبنانية

انتقدت الهيئة العامة للقاء األساتذة الجامعيين في إقليم الـخـروب           
اإلجحاف الالحق باألساتذة المتعاقدين بالساعة، مطالبةً بمتابعة هذا        
الموضوع مع الجهات المتخصصة للتسريع في اتخاذ الخطـوات         
الالزمة للتخفيف من معاناتهم وتسوية أوضاعهم، ومشددة عـلـى         
أحقية اإلقليم في استحداث كليات وفروع للجامعة اللبنانية تتناسب         

 node/ar/org.lkdg://http/5966.وتطلعات أبنائه

 التعليم للجميع      التعليم الخاص

 التعليم للجميع الجامعة اللبنانية

 التعليم للجميع جامعات خاصة



 التعليم للجميع جامعات خاصة

4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

 !هناك خلل ما في الواقع الصحي: الوزير السابق خالل ورشة عن البطاقة الصحية
لفت وزير الصحة العامة السابق محمد جواد خليفة خالل افتتاحه ورشة عمل خصصت لمناقشة مشروع البطاقة الصحية، الى ان معدل                     

لكل %  16 و   15فيما المعدل العالمي يتراوح بين       %  30دخول المرضى في لبنان ومن قبل مختلف الجهات الضامنة هو بحدود              
 node/ar/org.lkdg://http/5942. الخدمات، مشيراً إلى وجود خلل في مكان ما في واقعنا الصحي

  ندوة حول إلغاء الطائفية السياسية في جامعة سيدة اللويزة
إلغاء الطائفية  :  "نظمت سيدة اللويزة ندوة أكاديمية بعنوان        

، وذلك مواكبة لما يجري     "  مشروع طائفي أم علماني   :  السياسية
على الساحتين اللبنانية والعربية، وأشار المشاركون في الندوة إلى         
            أن موضوع الطائفية في لبنان ال يمكن أن يطرح في شكل أحادي
وجزئي، إنما يجب أن يأتي جزءا من مشروع إصالحي عام للبنان    

 .اإلنسان والمواطن والمجتمع والدولة والهوية الوطنية
.5962/node/ar/org.lkdg://http 

 " التربية على التنوع"تختتمان مشروع " أديان"و" اليونيسكو"
، والذي هدف الى إيجاد آليـة       " التربية على التنوع والعيش المشترك    " مشروع  "   أديان" إختتمت اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو ومؤسسة       

تصقل االنسجام بين التالميذ عبر وضع منهج تعليمي ال صفّي خاص والعمل معاً في إطار شبكة تعاون متنوعة االنتماء الـطـائـفـي                        
  . ثانوية رسمية من محافظات لبنان الست12 معلماً ينتمون الى 24 تلميذاً و120وقد شارك في المشروع . والمناطقي

 5961/node/ar/org.lkdg://http 

  منح التعليم حتى تحقيق مطالبها تعاونية موظفي الدولة توقف

أعمال وإجراءات استقبال وتسيير     »  تعاونية الدولة «علًق موظفو   
معامالت منح التعليم العائدة لكل الموظفين، والمتعاقدين، والمنتسبين        
إلى التعاونية على صعيد كل المحافظات، والتي يصل عددها الى            

 ألف معاملة منحة تعليم، وذلك لحين إصدار وزيرة           17أكثر من   
المال السابقة ريا الحسن الموافقة الخطية الالزمة على الملف، الذي           

والجدير ذكره أن هذا الملف      .  أعدته إدارة تعاونية موظفي الدولة     
الذي وافقت عليه إدارة التعاونية يتضمن تحسين التقديمات الصحية          

 .واالجتماعية الخاصة بموظفي التعاونية
  5947/node/ar/org.lkdg://http 
 

ـ  بالشركة بين الجامعة اللبنانية     "  برنامج التعليم المستدام  "مقر ل
 األميركية ومؤسسة الصفدي

، اتفاق  "مؤسسة الصفدي " و LAUوقّعت الجامعة اللبنانية األميركية     
، الهادف إلى   "CEPبرنامج التعليم المستدام    "شركة بينهما من خالل     

توفير فرص أفضل للتعليم، عبر تنفيذ دورات وحلقات عمل وفقاً           
لتقويم حاجات المجتمع، بهدف إيجاد فرص عمل تلبي هذه             

 node/ar/org.lkdg://http/5967. الحاجات

متعاقدو األساسي يطالبون بإقرار قانون التثبيت في مالك           
 الوزارة 

أكدت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين الناجحين في مباراة          
مجلس الخدمة للتعليم األساسي أن ما يتعرض له المتعاقدون في           
التعليم األساسي منذ سنوات يفوق الوصف، ويشكل انتهاكا للحد          

 الذي  442األدنى من حقوق اإلنسان، مطالبةً بإقرار القانون رقم       
وضع في األدراج، وإال فإنها ستقوم بإتخاذ عدد من الخطوات           

 node/ar/org.lkdg://http/5955.التصعيدية
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 التعليم للجميع تحركات ونشاطات تربوية 

 الصحة للجميع سياسة حكومية



ويعد ..  »يوم النكبة «مستشفى بنت جبيل الحكومي يتجاوز اختبار       
 خطة طوارئ

شكل الخامس عشر من أيار الماضي، يوم النكبة، يوماً مفصلياً            
مستشفى بنت جبيل   "لإلداريين واألطباء والممرضين العاملين في      

، حيث استطاع المستشفى أن يشكل رافداً مساعداً على         "  الحكومي
ـ   . في بنت جبيل  "  مستشفى الشهيد صالح غندور   "صعيد المنطقة، ل

5938/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الصحة للجميع سياسات صحية

 التحقيق في وفاة طفلة رفض مستشفى حلبا الحكومي استقبالها
أثار نبأ وفاة الطفلة خديجة الكك من بلدة فنيدق البالغة من العمر             
سنة وشهرين جدالً حول مسؤولية الوفاة بين أهلها من جهة              

من جهة أخرى، الذي كانت الطفلة قد       »  مستشفى حلبا الحكومي  «و
نقلت إليه نتيجة تعرضها لالختناق بسبب ارتداد الطعام في المجاري  

 ...التنفسية، ما استدعى فتح تحقيق بالحادث
 5983/node/ar/org.lkdg://http  

 بناء صدعته الوعود: مستشفى مشغرة
 عاماً مرت على بناء مستشفى مشغرة الحكومي، وإلى اآلن لم           19

و يبدو إن المسؤولين والمعنيين نسوا، أو لم يصل إلى             .يفتتح
مسامعهم، أن في منطقة مشغرة في البقاع الغربي مستشفى بني مع           
 .تعيين أول حكومة بعد الطائف، ولم يباشر العمل حتى اآلن              

5979/node/ar/org.lkdg://http 
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 والخليل يعد بتفعيل خدمات وزارة الصحة....
أعلن وزير الصحة العامة الجديد علي حسن خليل في مؤتمر صحافي تناول خالله موضوع االستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة                    

غير المسموح ألحد أن يكون فوق القانون بالتعاطي مع صحة            "والعالقة مع المستشفيات، وموضوع مراقبة سالمة الغذاء، انه من            
  node/ar/org.lkdg://http/5984...، واعداً بتفعيل خدمات وزارته"المواطن

 الوزير السابق يقر خطة إصالح مستشفى البترون
أعلن وزير العمل بطرس حرب في بيان صدر عنه إقرار خطـة            
إلصالح مستشفى البترون الحكومي من شأنها أن تضع حداً لحالته          
المتداعية وتحسن مستوى خدماته الطبية، بحيث يصـبـح هـذا            
المستشفى مركزا طبيا جامعيا رائدا يوفر للبنانيين وللبترونيـيـن          
خصوصاً أرفع مستوى من الخـدمـات اإلسـتـشـفـائـيـة               

   node/ar/org.lkdg://http/5986...والطبية

 اعتكاف مدير مستشفى بنت جبيل ومطالبة أهلية بالعودة
طالب أبناء بنت جبيل مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي الدكتور           
زياد عساف بالعودة إلى ممارسة عمله المعتاد في المستشفى بعد           
اعتكافه في منزله احتجاجاً على تكرار تدخّل مجلس إدارة             
المستشفى في صالحيات المدير القانونية مما أدى إلى إعاقة العمل          

 ...، وتقويض دور المدير وإحباط الموظّفين
 5987/node/ar/org.lkdg://http 

 مساعد قاعد: إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي
ال يزال مجلس إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي مستمر في عمله          
رغم إقفال المستشفى أبوابه امام المرضى وكذلك انتهاء صالحيته         

، كما ال يزال يقوم     2009منذ الرابع والعشرين من حزيران عام       
في »  تخمة«بالتوظيف خالفاً للقانون مع أن المستشفى تعاني           

  node/ar/org.lkdg://http/5988 .الموظفين



 حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة

  ألف مدمن من فئة الشباب25: الوزير خليل يفتتح ورشة عمل مكافحة المخدرات
افتتح وزير الصحة العامة الجديد علي حسن خليل ورشة عمل حول مكافحة اإلدمان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كشف خاللها                    

 ألف مدمن من فئة الشباب، مضيفاً أنه حتى لو لم يكن الرقم دقيقا، لكن خطورته تكمن في أن حوالي                    25تقدير أولي بوجود حوالي "عن  
  node/ar/org.lkdg://http/5981. في المئة هم من تالمذة المدارس 3,5

 الرعاية واألمان االجتماعي

 »جمعيات المعوقين«و» الشؤون«خطوات لتنظيم العالقة بين 
عرض وزير الشؤون االجتماعية السابق سليم الصايغ في حضور         

 جمعية تعنى بشؤون المعوقين، للخطوات التي        72ممثلين عن   
تحققت في تنظيم العالقة بين الوزارة والجمعيات وحصيلة أعمال         
اللجنة المشتركة الخاصة بنظام الرعاية، والتي أوكل إليها تحديد          

، إضافة الى سائر القضايا المتصلة      2011سعر كلفة جديد للعام     
بالعقود وقرار ديوان المحاسبة األخير والقاضي بتقليص            

 المساهمات المقدمة الى الجمعيات لستين يوماً
.5941/node/ar/org.lkdg://http 

 بالمناطق" الشؤون"الوزير السابق والصلح أطلقا مشروع ربط 
دشن وزير الشؤون االجتماعية السابق سليم الصايغ ونائب رئيس           
مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة          
مشروع ربط الوزارة مع مراكزها المنتشرة في لبنان الذي مولته            
ونفذته مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية والذي يعتبر مشروعا رائداً          

   node/ar/org.lkdg://http/5978...على صعيد الوزارات
 

 دور اإلعالم في ميثاق وزارة الشؤون االجتماعية
نظّم المركز الكاثوليكي لإلعالم ندوة عن الميثاق الذي أعدته           
وزارة الشؤون االجتماعية تم البحث خاللها في دور اإلعالميين         
في العمل االجتماعي، حيث شدد وزير الشؤون اإلجتماعية           
السابق سليم الصايغ على ضرورة الرعاية بالشراكة ما بين            

 .الدولة والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم
  5973/node/ar/org.lkdg://http 
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 الرعاية واألمان االجتماعي سياسات حكومية 

 العمل والضمان

 دعوى مقامة على مضمونين        3000الضمان يتراجع عن      
 اختياريين

وافقت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على          
المذكرة التطبيقية التي وضعها المدير العام في الصندوق والتي تنهي          
مشاكل المضمونين االختياريين الذين توقفوا عن الدفع عبر إعفائهم          

 3000من سداد الغرامات والديون المتراكمة من جراء ذلك، وإلغاء          
 .دعوى قضائية مع حجز كان قد أقامها الضمان ضدهم

  5980/node/ar/org.lkdg://http  

 المضمونون تحت مقصلة المستشفيات الخاصة
مرة جديدة يقع المضمونون تحت رحمة تهديدات أصحاب           
المستشفيات الخاصة؛ الذين طالبوا بتسديد السلفات المالية           
الشهرية، وإال أوقفوا استقبال مرضى الصندوق الوطني للضمان        

ويالحظ ان ال إدارة الصندوق تمكنت من ردع          .  االجتماعي
أصحاب المستشفيات، وال هم أبدوا اهتماماً بغير مصالحهم في          

  .سوق االستشفاء وتعزيز نسب ربحيتها
5975/node/ar/org.lkdg://http  

 الرعاية واألمان االجتماعي

  مؤسسة معنية بشؤون المعوقين تطلق صرخة احتجاج43
 مؤسسة وجمعية معنية بشؤون المعوقين كتاباً مفتوحاً الى 43رفعت 

رئيس الجمهورية ميشال سليمان تضمن صرخة احتجاج على تخلّف 
الدولة ووزارة الشؤون االجتماعية عن إنصافها مما يقوض العمل 
 .االجتماعي والتأهيلي مع األشخاص المعوقين ويهدد بتراجع خدماته

  5939/node/ar/org.lkdg://http 



 السنوي عن حقوق فلسطينيي لبنان»  شاهد«تقرير 
تقريرها »  شاهد  -المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      «أطلقت  

» أوضاع حقوق اإلنسان الفلسطيني في لبنان     «  2010السنوي للعام   

ـ         على »  شاهد«يمكن اإلطالع عليه كامالً على الموقع اإللكتروني ل
 org.pahrw.www: الرابط التالي

5976/node/ar/org.lkdg://http  

 مركز رعاية لذوي االحتياجات الخاصة في بنت جبيل وعيتا
في بنت جبيل، التابع للجنة اإلمداد الخيرية اإلسالمية، بات اليوم          »  مركز التأهيل لرعاية ذوي الحاجات الخاصة     «بعد عامين على افتتاح     

 بلدة وقرية جنوبية تقع في قضاء بنت جبيل وبعض قرى وبلدات مرجعيون وصور، مقدماً لهم العناية                   40 مريض من    100يحتضن  
  node/ar/org.lkdg://http/5977 .المجانية

 ضمان الحد األدنى للفلسطينيين:  حول تعويض الخدمة437المذكرة 
ما :  الضمان االجتماعي كحقٍّ من حقوق اإلنسان     «نظمت لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان ومنظمة العمل الدولية ندوة تحت عنوان              

 التي أصدرها صندوق الضمان      437، تركز فيها النقاش على المذكرة األخيرة رقم           »هي الخيارات لالجئين الفلسطينيين في لبنان؟      
 االجتماعي والمتعلّقة بإخضاع الالجئ الفلسطيني العامل على األراضي اللبنانية لفرع تعويض الخدمة

. 5940/node/ar/org.lkdg://http  

  !حلم؟..الجامعة الفلسطينية في لبنان
حملة لتأسيس  )  اشد(يقود اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني      

جامعة فلسطينية مجانية تمولها األونروا ومنظمة التحرير           
ولهذا الغرض وقع على عريضة عشرة آالف طالب        .  الفلسطينية

% 100فلسطيني ال يتطلعون إلى أن تكون الجامعة فلسطينية           
بطالبها وكادرها التعليمي، لكن أن يعامل الطالب الفلسطينيون         

 node/ar/org.lkdg://http/5954.فيها معاملة عادلة
 

 "الوطنية للمعوقين"الوزير السابق يرأس اجتماع  الهيئة 
رأس وزير الشؤون اإلجتماعية السابق سليم الصايغ إجتماعاً للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين خصص للبحث في قضايا تتصل بمشاريع                   

ات وما آلت إليه مشاريع الشراكة بين الجمعيات المعنية بشؤونهم والوزارة             /الدمج اإلجتماعي المعتمدة التي تستهدف أسر المعوقين       
 node/ar/org.lkdg://http/5974. 2000 / 220وتفعيل خدمات بطاقة المعوق التي صدرت بموجب  القانون 
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 الحلول رهن بالميزانية: عن الواقع الصحي لالجئين» األونروا«
) األونروا(»  وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    «نظّمت  

ماضياً، حاضراً  :  األونروا الصحية «خدمات  «مؤتمراً عنوانه   
عرضت خالله لتقريرها الجديد حول الواقع الصحي        »  ومستقبالً

لالجئين، والذي لفتت من خالله إلى أن أي تحسين في مستوى            
 ... خدماتها الصحية يبقى رهن زيادة مواردها المالية

5982/node/ar/org.lkdg://http  

 محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام: » األونروا«تعليقاً على » شاهد«
في بيان لها على    »  شاهد«علقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      

المؤتمر الذي عقدته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين           
محاولة فاشلة لتضليل الرأي     «معتبرةً أنه   »  األونروا«الفلسطينيين  

 .»العام عن الحقيقة المؤلمة التي يلمسها الالجئون كل يوم
5985/node/ar/org.lkdg://http 

  

ات /حقوق فلسطينيين أوضاع وشجون  

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
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 » شؤون الالجئين«ترحيب بتعيين مدير لـ
بعد مرور أسبوع على شغور مركز مدير شؤون الالجئين الفلسطينيين وتأخر إصدار المعامالت الرسمية للفلسطينيين، أصدر وزير                    
الداخلية الجديد مروان شربل مرسوماً،  لقي ترحيباً من الفصائل الفلسطينية، وقضى بتعيين الياس خوري مديراً بالتكليف للمركز الذي                    

 node/ar/org.lkdg://http/5989. شغر إثر إحالة العميد نقوال الهبر على التقاعد
 

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  

 أوضاع وشجون
ات /حقوق فلسطينيين  

 . الهرملوحاصبيا، جزين، العجز االداري الناتج أساساً عن التجاذبات السياسية كما هو الحال في مستشفيات  •
 2000 الذي ال يزال يفتقر منذ تدشينه في العام          قانا الحكومي العجز في التجهيزات والمعدات في مستشفيات عدة كمستشفى          •

 .تبنين وصورإلى التجهيز بالمعدات الطبية الالزمة لتشغيله، وكذلك مستشفيات 
 الشيخ خليفة بن زايد آل      مستشفى  التقاعس في افتتاح مستشفيات عدة مخطط لها بالرغم من إنجاز بناءها أو تأهيلها مثل               •

بتمويل من دولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار مشروع إعادة         في العرقوب الذي مر عامين على إنجازهنهيان الحكومي  
 .   الذي أقفل مرات عدة ثم أعيد تأهيله ولكنه لم يفتتح بعدخربة قنافارإعمار لبنان، ومستشفى 

يعمالن   كإستثناء عن القاعدة بحسب المصادر، حيث     تنورين   ومستشفى   النبطيةيذكر أن هناك مستشفيين حكوميين فقط وهما مستشفى         
بانتظام ودرجة من الفعالية، واللذان لم يسجل فيهما أي شكوى من انقطاع الرواتب أو اي تأخير كما يحصل عادة في المستشفيات                       

وتبقى الحلول لمشاكل المستشفيات الرسمية المتفاقمة غير واضحة، تتأرجح بين توجه سابق وهو الخصخصة كما               .  الحكومية األخرى 
حيث قام وزير العمل السابق بطرس حرب بالضغط على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان                البترون الحكومي   يحصل في   

االجتماعي ليتراجع عن قراره بإعادته إلى وزارة الصحة من أجل تلزيمه للقطاع الخاص بذريعة أن عجزه يكبد الصندوق مبالغ                      
 . كبيرة، وبين الوعود القديمة الجديدة من قبل الوزارة بتفعيل عملها وتحسين وضعها

وفي النهاية، ال بد من السؤال عن مصدر األموال التي من الواجب على الدولة تأمينها للمستشفيات الحكومية، وعن مصير أموال                      
 المواطن الضخمة التي تنفق على المستشفيات الخاصة، عوضاً عن تحويلها الى المستشفيات الحكومية؟

 الصحة للجميع تتمة المقال 


