
 

 
 

 
سنواصل العمل بالخطة : وزير التربية-

 اإلستراتيجية الخمسية  
 أستاذ 500التعليم الثانوي بحاجة إلى -

 في مختلف المواد للحلول محل المتعاقدين 
 لجنة المال أقرت تعيين األساتذة الناجحين -
رخص مدارس : مطران االرثوذكس بعكار-

مجانية تؤجر وأصحابها يسرقون الدولة 
 بالماليين

غوغل تمول مشروعاً مشتركاً بين جامعة -
 " معبر"البلمند و

 
 
 

وزير الصحة يكشف بالمستندات تورط -
 ! أطباء مراقبين مع المستشفيات

سجل حافل : مستشفيات لبنان الحكومية-
 من الفساد والهدر والمحسوبيات  

إطالق مشروع رعاية األم الحامل في -
 مرجعيون الحكومي بدعم إيطالي 

المحسوبيات السياسية تخرب مستشفى -
 حاصبيا الحكومي

وموظفو مستشفى الضنية يشكون ...-
 ! التجاوزات االدارية

 
 
 

أبو فاعور التنمية أوالً ولمنظومة  -
 تقديمات ثابتة للمواطنين المعوزين

هل الضمان قادر في وضعه الراهن على -
 استيعاب سائر شرائح المجتمع صحياً؟

إلزام المستشفيات باستقبال األشخاص -
 المعوقين بغض النظر عن السقف المالي 

ندوة في المجلس : "حقوق ذوي اإلعاقة-
 "االقتصادي ـ االجتماعي

تحرك سياسي فلسطيني يطالب الحكومة -
 بالحقوق اإلنسانية 

تحرك ضد نشاط لالنروا : عين الحلوة-
 مدعوم أميركياً

 أشد كرر مطالبته بجامعة فلسطينية -

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان ااإلجتماعي

 

 ؟!ات فقط فما السبيل لتعميمه على الجميع؟/الضمان اإلجتماعي المأزوم يغطي ربع المواطنين

 راصد الحقوق االجتماعية
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على وظيفته االجتماعية    في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي سلباً          تنعكس األزمات اإلدارية والمالية   
الرئيسية وعلى حجم الدور الذي تؤديه هذه المؤسسة حاضراً أو مستقبالً، ليس على الصعيد اإلجتماعي فقط، بل            

لكن الصندوق يبقى وسط كل نقاط ضعفه مؤسسة وطنية إجتماعية شديدة األهمية، ولو ان               .  اإلقتصادي أيضاً 
 .حجم تأثير هذه المؤسسة يظل عملياً محدوداً بالمقارنة مع ما يؤمل منه

على الصعيد اإلجتماعي، يبين تقرير أوضاع معيشة األسر االخير الصادر عن وزارة الشؤون اإلجتماعية أن                
%44.9أقل من نصف السكان المقيمين في لبنان، يستفيدون من أحد أشكال الحماية الصحية المتوافرة، أي نحو 

 .ال يتوافر لهم أي نوع من أنواع التغطية الصحية% 53.3فقط، في مقابل 
من مجموع المقيمين يستفيدون من      %  23.4:  ويتوزع المستفيدون من أحد أشكال الحماية الصحية كالتالي        

يستفيدون من خدمات الجيش وقوى األمن الداخلي الصحية،          %  9الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،      
من تأمين خاص في إطار مؤسسة      %  2.2من تأمينهم الخاص، و   %  2.6من تعاونية موظفي الدولة، و    %  4.3و

 .من أنواع أخرى من التأمينات% 1.7من تأمين على نفقة صاحب العمل، و% 1.7أو نقابة أو هيئة، و
فرع تعويض نهاية الخدمة، فرع التقديمات      :  ومن المعروف، ان صندوق الضمان يتألف من ثالثة فروع عاملة         

العائلية والتعليمية، فرع تقديمات ضمان المرض واألمومة، وفرع اخير لم يبدأ العمل به حتى اآلن هو فرع                   
كما انه من المعلوم للجميع أن الوضع المالي للصندوق بلغ الخط األحمر، إذ             .  طوارئ العمل واألمراض المهنية   

أي نحو  ( مليار ليرة    700أن العجز المتراكم الظاهر في فرعي المرض واألمومة والتعويضات العائلية تجاوز            
 . ، تجري تغطيته بسحوبات من أموال تعويضات نهاية الخدمة)نصف مليار دوالر

إن هذا العجز في صندوق الضمان ليس مستجداً، فقد بدأت تظهر بوادره في النتائج المالية لفرعي ضمان                    
وقتها تكاتفت الحكومة مع ممثلي أرباب العمل في         .  2001المرض واألمومة والتعويضات العائلية منذ عام        

من دون أي دراسة واقعية لتداعيات      %  50مجلس إدارة الصندوق لخفض معدل االشتراكات في هذين الفرعين          
هذا القرار، مما أدى إلى اختالل مالي وعجز بنيوي في السنوات الالحقة، وال سيما أن هذا المستوى الحالي من                   
االشتراكات ليس كافياً لتغطية التقديمات، علماً ان األوضاع المالية الصعبة يعاني منها خصوصاً فرعي المرض               

 .واألمومة والتعويضات
وهنا، تجدر اإلشارة إلى انه وعلى الرغم من عدم توفر رقم رسمي لموجودات الضمان الفعلية، إال ان بعض                   

، ) مليون دوالر  744أي ما يعادل مليار و     ( مليار ليرة،    2616.28األرقام تشير الى إن قيمتها تبلغ نحو         
 .في الودائع المصرفية% 7.12منها موظفة في سندات خزينة بالليرة و% 92.87

على الرغم من التقصير الكبير في وظيفته اإلجتماعية وأزماته المالية، إال ان بعض المراقبين ال يزالون يأملون  
بان تتسع دائرة تغطية الصندوق الضمان لتغطي كافة أبناء الشعب اللبناني، ولكن إلى أي حد يبدو هذا الطرح                   

  ) 6. تتمة ص( منطقياً؟ 
 



 خطط حكومية

 التعليم للجميع التعليم الرسمي

 الحقوق وإال التصعيد في مطلع السنة الدراسية  ": روابط التعليم"
أعطت روابط التعليم في لبنان وزير التربية والتعليم العالي حسان    
دياب مهلة محددة لمعالجة الملفات التربوية العالقة والمطـالـب          
النقابية واألكاديمية المتراكمة، وإال فإن مطلع العام الـدراسـي         
المقبل سيشهد تصعيداً وتحركات ميدانية، ستكون بالمرصاد لكـل      

 .مماطلة أو إهمال في الموضوع
 6078/node/ar/org.lkdg://http  

 األساتذة المتعاقدون يعتصمون لتثبيتهم ورفضاً للطائفية
" لجنة بيروت للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم األساسي       " أيدت   

دعوة اللجنة العليا لالعتصام امام وزارة التربية، ودعت جـمـيـع            
المدرسين المتعاقدين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنـيـة    

رفضاً للتوجهات الطائفية لبعض نواب لجنة      " للمشاركة في االعتصام    
المال والموازنة، وتأكيداً لحقهم في الدخول الى مالك وزارة التربية          

 ".لتوافر كل الشروط القانونية لذلك
 6081/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع

 لجنة المال أقرت تعيين األساتذة الناجحين 
أقرت لجنة المال والموازنة تعيين أساتذة في مالك المديرية العامـة           
للتعليم المهني والتقني وعرضت مسألة تعيين من تبقى من األساتـذة        

، مطالبة وزارة التربية تزويدها عدد    2009الناجحين في مباراة عام     
 .األماكن الشاغرة لملئها

 6079/node/ar/org.lkdg://http 
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 سنواصل العمل بالخطة اإلستراتيجية الخمسية  : وزير التربية
قال وزير التربية حسان دياب أن العمل سيستمر في الخطة             
اإلستراتيجية الخمسية التي وضعت في عهد الوزير السابق           
الدكتور حسان منيمنة، في محاورها العشرة وبعضها سيكون من         
األولويات، الفتاً إلى أن قضية الجامعة اللبنانية التي تعاني وضعاً          

 .استثنائياً، ستجري معالجتها بالتوافق مع أهل الجامعة
 6074/node/ar/org.lkdg://http 
 

 وزارة التربية لن تقفل مؤسسات التعليم العالي الخاصة: دياب 
أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ان الوزارة لـيـسـت         
بصدد إغالق مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ولكن، سيجري تدقيق         
أكاديمي يشمل خططها اإلستراتيجية، وبناء عليه ستعطى المؤسسات        

 node/ar/org.lkdg://http/6076. الوقت لتصحيح مسارها

 أستاذ في مختلف المواد للحلول  500التعليم الثانوي بحاجة إلى     
 محل المتعاقدين 

شدد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب على أهمية التعاون          
بين وزارته وروابط األساتذة في لبنان من أجل وضع خطة عمل           
تتضمن األولويات وبغية رفع مستوى التعليم الثانوي ليحافظ على         
مكانته ومعالجة الثغر، كاشفاً عن أن التعليم الثانوي في حاجة إلى           

 أستاذ في مختلف المواد للحلول محل المتعاقدين، إضافة إلى 500
 .ألف أستاذ في المواد اإلجرائية

 6077/node/ar/org.lkdg://http 
 

 " دراستي"دياب تابع والسفيرة األميركية مراحل تنفيذ مشروع 
تابع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب مع سفيرة الواليات المتحدة األميركية في بيروت مورا كونيللي مشاريع التعاون التربوي                    

الممول بهبة من الوكالة األميركية للتنمية، إضافة إلى المشروع الذي يشمل تدريب األساتذة               “  دراستي”بين البلدين، وأهمها مشروع     
 node/ar/org.lkdg://http/6075. والمدربين وتطوير اإلدارة المدرسية وتنفيذ النشاطات الالصفية



 التعليم للجميع جامعات ومهنيات

3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

 " معبر"غوغل تمول مشروعاً مشتركاً بين جامعة البلمند و
 ورشة عمل   تنظيم، عن   "معبر"أعلن قسم علوم الكمبيوتر في جامعة البلمند والمركز العربي لدعم البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر                

بتمويل من شركة غوغل العالمية، والتي      "  إتباع نَهج البرمجيات الحرة     -تجربة علوم الكمبيوتر ومسابقة لتالمذة المدارس الثانوية     "بعنوان  
تهدف إلى توفير فرصة لتالمذة المدارس الثانوية ومعلمي الكمبيوتر الخوض في تقنية مثيرة واكتساب خبرة حقيقية في علوم الكومبيوتر،                   

 .ولتشجيع التالمذة على اختيار مهنة في علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو نظم المعلومات
 6073/node/ar/org.lkdg://http 

 " مستحقات صناديق المدارس"دياب اقر دفع 
وقع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب القرارات الرامية الى          
إعطاء مستحقات صناديق المدارس المتبقية لها عن السنة الدراسية         

وأحال .   من إجمالي المستحقات%   70 والتي تمثل 2011  –  2010
الجداول والتصفية الى وزارة المالية تمهيدا لدخولها الـمـسـار            
التنفيذي، داعياً مديري المدارس الى مراجعة المصارف ابتداء مـن    

 node/ar/org.lkdg://http/6082 .مطلع شهر آب المقبل
 

رخص مدارس مجانية تؤجر      :  مطران األرثوذكس بعكار   
 وأصحابها يسرقون الدولة بالماليين

طالب مطران أبرشية عكار للروم األرثوذكس المطران باسيليوس        
منصور بسحب رخص المدارس المجانية التي تعطى ألناس ال           
يستحقونها وال يستخدمونها بل يقومون بتأجيرها، ويقوم أصحابها         

 .بسرقة الدولة والناس بمئات الماليين
 6080/node/ar/org.lkdg://http 
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 التعليم للجميع      التعليم الرسمي

وزارة الصحة تعتمد مختبرات جامعة الكسليك لتحليل جودة األدوية   
  المصنَّعة والمستوردة

الكسليك اعتماد وزارة     –نالت مختبرات جامعة الروح القدس        
الصحة العامة لتحليل جودة األدوية المصنّعة في لبنان والمستوردة         

وقد طالب رئيس نقابة مستوردي األدوية أرمان خالل ندوة          .  إليه
مختبرات جامعة الروح   :  صحة ووقاية "في الجامعة حملت عنوان     

الكسليك في خدمة الجودة الدولة باعتماد سياسة دوائية           –القدس  
وطنية مسؤولة توفّر الجودة المضمونة واألسعار المنضبطة           

 .ومساواة الجميع في العالج األفضل لهم
 6094/node/ar/org.lkdg://http 

وزير الصحة يكشف بالمستندات تورط أطباء مراقبين مع            
 ! المستشفيات

كشف وزير الصحة علي حسن خليل عن وجود عالقات تواطؤ           
بين أطباء مراقبين ومستشفيات خاصة تمر من خاللها فواتير            
وهمية وتضخّم فواتير وتهدر فواتير، مؤكداً وجود أعمال غير           

وقد أقر عدد من المستشفيات بما      .  مشروعة لمصلحة المستشفيات  
نُسب إلى األطباء المراقبين، مشيرين إلى ان عدد التسجيالت التي          

 100تؤكد االتفاقات بين األطباء المراقبين والمستشفيات تصل إلى         
 node/ar/org.lkdg://http/6093.وأكثر أيضاً

 

 الصحة للجميع سياسات صحية



 ! وموظفو مستشفى الضنية يشكون التجاوزات االدارية...
أصدرت لجنة متابعة شؤون الموظفين في مستشفى سير الضنية          
الحكومي بياناً تحدثت فيه عن الممارسات السلبية التي تجري في           
المستشفى والتي لم تعد مقبولة، وليس باإلمكان السكوت عنها بعد           
اليوم، نظراً النعكاسها سلباً على سمعة المستشفى وعلى صحة           

 node/ar/org.lkdg://http/6091. المواطنين

 مستشفيات ومراكز حكومية

 اإلستراتجية اإلجتماعية

 الصحة للجميع
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سجل حافل من الفساد والهدر       :  مستشفيات لبنان الحكومية   
  والمحسوبيات 

تحقيقاً حول أوضاع المستشفيات الحكومية     "  السفير"نشرت صحيفة   
في لبنان، والتي تتسم غالبيتها بانتهاء والية مجالس إداراتها، وتئن          
تحت وطأة عجوزات مالية كبيرة، ألسباب بعضها معروف            
ومعلن، ويتفشي مظاهر الفساد والهدر من أعلى الهرم وصوالً           
حتى قاعدته، وأبرز هذه المستشفيات مستشفى رفيق الحريري          

 node/ar/org.lkdg://http/6095 .الجامعي 

 المحسوبيات السياسية تخرب مستشفى حاصبيا الحكومي
 مليون ليرة مودعة في مصرف لبنان باسم مستشفى حاصبيا           300

الحكومي، لم يصل منها شيء إلى المستشفى لسداد رواتب             
الموظفين بسبب المناكفات بين السياسيين، وقد تطورت المشاكل في         

" نفض"المستشفى بطريقة دراماتيكية في الشهرين األخيرين، بعدما        
الزعماء السياسيون يدهم عنها، رغم أنهم كانوا المحرك الرئيسي          

 node/ar/org.lkdg://http/6092. لها خالل السنوات الماضية

 الرعاية واألمان االجتماعي

 التنمية أوالً ولمنظومة تقديمات ثابتة للمواطنين المعوزين:  أبو فاعور
أولويات عمله في الوزارة، وأهمها متابعة مراحل تنفيذ مشروع " النهار"حدد وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور في حديث لـ

إحصاء األسر الفقيرة ومساندة هذه الفئة من خالل توفير سلة خدمات تقدمها مؤسسات الدولة، وصوالً الى تعزيز المؤسسة العامة   
وفي ملف المعوقين ،اجتمع أبو فاعور مع مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات اإلجتماعية المتعاقدة مع الوزارة .لإلسكان وتنشيط عملها

وأعضاء المجلس الوطني للخدمة االجتماعية في لبنان بفرض تسهل  مهماتها من خالل إصدار تعميم وزاري على كل األقسام في  
 node/ar/org.lkdg://http/6108.الوزارة يقضي باإلسراع في تمرير معامالت هذه المؤسسات 

 ليلى الصلح تدشن مستوصف بلدية زيتون الكسروانية 
 ليلى الصلح حمادة مستوصف بلدة زيتون في فتوح كسروان الذي تولت المؤسسة             "مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية    "دشنت نائبة رئيس    

 .تجهيزه ، في احتفال حضره رئيس البلدية فادي فهد وقائمقام كسروان جوزف منصور وأهالي المنطقة
 6090/node/ar/org.lkdg://http 

 إطالق مشروع رعاية الحامل في مرجعيون الحكومي بدعم إيطالي 
" رعاية األم الحامل  "أطلقت وزارة الصحة العامة مشروع برنامج        

في مستشفى مرجعيون الحكومي ،بدعم من برنامج التعاون            
اإليطالي وذلك خالل لقاء أقامته إدارة المستشفى للتعريف بالبرنامج         
والخدمات التي يقدمها لألم الحامل ، وذلك للحد من المشاكل             
الصحية التي قد تواجه األم أثناء الحمل وتؤدي إلى وفاتها أو وفاة             

 node/ar/org.lkdg://http/6104. الطفل 

 



 العمل والضمان

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
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 إلزام المستشفيات باستقبال األشخاص المعوقين بغض النظر عن السقف المالي
أي شخص معوق، بمجرد وصوله إلى أي مستشفى خاصة، وإبـراز بـطـاقـة           « قال وزير الشؤون اإلجتماعية وائل أبو فاعور إن         

اإلعاقة،يجب أن  يحصل على الرعاية الطبية الكاملة، وتلك مسؤولية األطباء المراقبين من قبل وزارة الصحة في تلك المستشفـيـات،                     
إن كل ما ذكر يحتاج إلى تعاميم، وقـرارات،         "  في المئة على نفقة وزارة الصحة في جميع تلك المستشفيات            100والدخول يغطى بنسبة    

والحكومة الحالية أمام امتحان في إثبات مدى جديتها        . .   ومراسيم تطبيقية بعضها يتخطى وزارة الشؤون إلى الصحة، واالقتصاد، والمالية         
 node/ar/org.lkdg://http/6107  ) .19البند (في تحويله إلى واقع، ال سيما أنها نصت عليه في بيانها الوزاري 

 هل الضمان قادر في وضعه الراهن على استيعاب سائر شرائح المجتمع صحياً؟
مقاالً حول وضع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ، أكدت فيه صعوبة نهوضه في ظل وضعه اإلداري                 "   السفير"   نشرت صحيفة   

ي الراهن وان الوضع المتفاقم لمديونية الدولة ال يسمح لها بأن تزيد أعباء إضافية على ماليتها العامة من خالل زيادة مساهماتها المالية ف                     
الصحية هي من خالل إعتماد مشروعـي         فرعي ضمان المرض واألمومة وعليه فإن المقاربة،  الممكنة والسليمة لتوسيع مظلة الحماية              

 node/ar/org.lkdg://http/6103. التقاعد والحماية االجتماعية و البطاقة الصحية 

 “ندوة في المجلس االقتصادي ـ االجتماعي”: حقوق ذوي اإلعاقة
ندوة مشتركة  حول دور  كل من البلديات و الهيئة "الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان"و " إتحاد جمعيات المعاقين اللبنانين" عقد 

الوطنية لشؤون المعوقين في دعم قضية اإلعاقة  تم خاللها عرض أنشطة المنظمات التي تعنى بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة مؤكدين 
 node/ar/org.lkdg://http/6099. على دور اإلعالم للتوعية حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 الرعاية واألمان االجتماعي

 الرعاية واألمان االجتماعي

حرك سياسي فلسطيني يطالب الحكومة بالحقوق اإلنسـانـيـة           ت
إعتصامات أمـام    "     الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   " نظمت

اإلسكوا في بيروت وأمام مكتب األونروا في مخيم البداوي وذلـك           
بالتزامن مع انعقاد جلسة الثقة في المجلس النيابي للمطالبة بترجمة          
وعود البيان الوزاري بإجراءات تضمن إقرار الحقوق اإلنسانـيـة          
للفلسطينيين وبتنفيذ  وعود الحكومات السابقة بالعمل على إنـهـاء           

 . معاناة أبناء مخيم نهر البارد 

 6101/node/ar/org.lkdg://http 
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اعتراضاً على سياساتها   “ األونروا” اعتصام فلسطيني أمام مكاتب     
عتصم الالجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في كافـة         إ

لـجـنـة    ” ، بدعوة من    “ األونروا” أرجاء لبنان أمام مكاتب مدراء      
مؤسسات المجتمع الـمـدنـي       “ ، و “ المتابعة العليا للجان األهلية   

على “ ، وذلك اعتراضاً على سياسات األونروا     “ الفلسطيني في لبنان  
   node/ar/org.lkdg://http/6100.مختلف األصعدة 

 
 

 تحرك ضد نشاط لالنروا مدعوم أميركياً: عين الحلوة
، منعاً الستخدامها " التلحيم الكهربائي" بإقفال األبواب الحديدية لمدارس الوكالة في مخيم عين الحلوة  بواسطة "   اللجان" قام عدد من أعضاء     

المدعوم من وكالة التنمية األميركية "   برنامج نلعب ونتعلم  " وذلك في إطار تحرك يهدف إلى  إيقاف         .   في فصل الصيف  "   األونروا" من قبل   
 .والذي وصفته اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع األهلي الفلسطيني بالمشبوه

 6102/node/ar/org.lkdg://http 
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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  

 أشد كرر مطالبته بجامعة فلسطينية
حملته للمطالبة بتأسيس جامعة فلسطينية في لبنان، فنفذ اعتصاماً أمام الـمـركـز              "   أشد" واصل اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني      

في بئر حسن، حيث رفع المشاركون الفتات تطالب المنظمة الدولية           "   األونروا  -وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      " الرئيس لـ   
 " .تحمالً لمسؤولياتها تجاه معاناة الطالب الفلسطينيين"ومديرها في لبنان سلفاتوري لومباردو، بالعمل على إنشاء هذه الجامعة 

6105/node/ar/org.lkdg://http 
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إن البدء في توسيع نظام ضمان المرض واألمومة في قانون الضمان االجتماعي ليشمل سائر فئات المجتمع اللبناني التي ما زالت خارج                     
 :هذا النظام، يبدو بحسب المراقبين اآلخرين أمراً مستحيالً لسببين أساسيين

أن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بوضعه اإلداري الراهن، في فرع ضمان المرض واألمومة، ال يمكنه النهوض بمهمات                 :  أوال
 .إضافية ثقيلة وهو الذي ينوء حاليا بالحمل األخف

ان الوضع المتفاقم لمديونية الدولة ال يسمح لها بأن تزيد أعباء إضافية على ماليتها العامة من خالل زيادة إسهاماتها المالية في فرع     :  ثانيا
 .من تلك التقديمات كما يقترح البعض% 40من مجمل التقديمات الصحية، إلى % 25ضمان المرض واألمومة من 

استناداً الى ما سبق، فإن إستحالة إمكانية أن يغطي الضمان اإلجتماعي سائر فئات الشعب اللبناني صحياً، دفع بعض األوساط السياسية                     
واإلجتماعية إلى إقتراح توسيع مظلة الحماية الصحية عبر مشروع البطاقة الصحية الذي يرمي إلى تغطية الفئات المكشوفة من                       
المواطنين وفقاً لنموذج رائد في تمويل مشترك يشترك فيه الجهد الفردي مع جهد القطاع العام، وفي إدارة يشترك فيها جهد القطاع العام                      
مع خبرة وجهد القطاع الخاص، على أن يتحول هذا المشروع فيما بعد إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عندما يصبح الصندوق                  

من جهة ثانية، يرى البعض اآلخر ان الحل يكمن أيضاً في إعتماد مشروع التقاعد والحماية االجتماعية الذي يؤمن تغطية . مؤهالً إلدارته
 .صحية ألصحاب معاشات التقاعد من متقاعدين أو من ذوي الحق بالمعاش التقاعدي من األشخاص المعالين

ال شك ان مشكلة الحماية اإلجتماعية الشاملة في لبنان تعتبر من اهم االمشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية التي تعاني منها أغلب األسر                      
اللبنانية، وألن حلها يبدو غير ممكن من خالل الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي فقط، ال بد أن تلتزم الحكومة اللبنانية بوضع                        

 .إستراتجية جديدة طويلة األمد تأخذ باإلعتبار سلة بدائل مضمونة، وقابلة لإلستدامة

 الرعاية واألمان االجتماعي تتمة المقال 


