
 

 

 
لجنة المال تقر قانون تعيين متعاقدي -

 "األساسي"

التربية أعدت مشروع قانون إلنصاف -

 معلمي  التخصصات الجديدة 
معاناة المتعاقدون بالتراضي في المركز -

 التربوي للبحوث

هل ينجح لبنان يوماً بإقرار كتاب تاريخ -

 مدرسي موحد ؟
المؤسسات الخاصة ترفض إقرار -

والنقيب “ األساسي”الدرجات ألساتذة 

 !محفوض يستغرب

 

 
 

الصحة في لبنان ليست : رئيس الصيادلة-

 أولوية واألدوية ليست سلعة

مستشفى بشري الحكومي يواجه اإلقفال -
 بسبب الضائقة المالية

خدمات ": جزين الحكومي"انجازات -

 (!) مريض شهرياً 1000لـ

عن األخطاء الطبية “ للبنانية”دراسة -
 ومسؤولية الطبيب 

 

 

 
نعم لزيادة الحد األدنى : تجار بيروت-

 لألجور ضمن سلة اجتماعية متكاملة

اختتام مؤتمر شبكة األمان االجتماعي -

 لألوالد والشباب الخاص بطرابلس

الضمان يقر الموافقة على قرار تصويب -
 سلفات المستشفيات 

 معاناة ذوو االحتياجات الخاصة في التعليم -

تدرج ملف التوحد ضمن " الشؤون"-

 أولوياتها
تجار مخيم نهر البارد يناشدون الحكومة -

 الجديدة فك الحصار عنهم

خطة أهلية فلسطينية جديدة لتحديد  -

 أولويات التنمية في المخيمات 
موظفو التعاونية طالبوا المالية باقرار -

منح التعليم واالستشفاء والمساعدات 

 المرضية 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان ااإلجتماعيي

 

 باعتماد نظام رعاية شامل للمواطنين إقتراح جريء للوزير نحاس 

 راصد الحقوق االجتماعية

2أ يـلـو ل    ا لـعـد د   ا لـتـاـسـع    0 1 1  

تشهد البالد نقاشاً سياسياً وإقتصادياً كبيراً حول موضوع تصحيح األجور الذي كان قد طرحه اإلتحاد العمالي                 
 ألف ليرة، تصحيح األجور     250العام مؤخراً ضمن سلسلة مطالب منها رفع الحد األدنى لألجور إلى مليون و            

على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات االجتماعية من بدل نقل، من            1996التراكمي منذ عام  وفقا لنسبة التضخم  
 في المئة من    75 ألف ليرة، ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بمقدار يمثل             16خالل رفعه إلى    

 . الحد األدنى لألجر وفك االرتباط بين تصحيح األجور وقانون اإليجارات
وفيما رفضت الهيئات اإلقتصادية مستوى هذه المطالب، حذّرت من أن أي زيادة غير واقعية على األجور                  
ستؤدي إلى زعزعة قدرة المؤسسات على الصمود واالستمرار، فضالً عما سوف تتسبب به من تضخم وبطالة                

 . نتيجة اضطرار المؤسسات لتسريح العديد من عمالها
ونتيجةً لذلك، ومن أجل الخروج بحل وسط يرضي الطرفين، شكّل وزير العمل شربل نحاس لجنة المؤشر التي                 
يحضرها ممثلون عن الهيئات اإلقتصادية واإلتحاد العمالي العام وبعض الخبراء ويترأس نحاس اجتماعاتها               
بغرض دراسة موضوع زيادة األجور وإقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية وبدائل للتخفيف من أعباء                 

 . التقديمات
ما يلفت اإلنتباه في المناقشات التي تدور حاليا، المقاربة الجديدة والجريئة لتحسين المعيشة التي قدمها وزير                  
العمل والتي تعد استراتيجية حقوقية بعيدة االثر، حيث ال تكتفي باقرار زيادة على الرواتب والتقديمات بل                   

ويتضمن .  تتعداها إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وتعميم الرعاية الصحية على الجميع             
 :طرح الوزير نحاس االقتراحات التالية

 . في المئة على كامل المعاش32تصحيح األجور بنسبة  -
إلغاء فرع الضمان الصحي وتسوية نهاية الخدمة، وتحويل المضمونين الى وزارة الصحة من ضمن سياسة                 -

 . في المئة من اشتراكات الضمان12صحية شاملة، ما يخفض على أصحاب المؤسسات نحو 
فرض ضرائب على قطاعات جديدة ال سيما الريعية منها كالقطاع العقاري وزيادة الضرائب على الفوائد                   -

 . في المئة3بنسبة 
وفي سياق متّصل، بحث الوزير شربل نحاس مع وزير الصحة كيفية تأمين التغطية الصحية الكاملة للبنانيين                 
الممولة من الخزينة على أن ترفد الخزينة بإيرادات من خالل وضع ضرائب على األرباح الريعية على تجارة                 

، الذي اعده البنك الدولي     »MILES«ويذكر أن نتائج دراسة اعتمدها برنامج        .  العقارات والفوائد المصرفية  
بالشراكة مع وزارة العمل، كانت قد أظهرت وجود تشوهات اقتصادية حادة ناتجة عن السياسات العامة التي                 

وتشمل االصالحات االجتماعية التي   . اعتُمدت طيلة العقود الماضية والتي أدت إلى اختالل كبير في سوق العمل 
، اصالح نظام   2012، والتي توقع مسؤول في البنك الدولي ان تتضمنها موازنة           »MILES«يقترحها برنامج   

الضمان االجتماعي بهدف تحقيق التغطية الشاملة، كذلك وضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مربوطة                 
مباشرة باالشتراكات ومعدالت االشتراك موزعة على شطور، وايضا استحداث نظام لمواجهة البطالة للتخفيف             

 . من انكشاف القوى العاملة على مخاطر السوق



 قرارات حكومية

 التعليم الرسمي

 "األساسي"لجنة المال تقر قانون تعيين متعاقدي 
 442أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، االقتراح المتعلق بالقانون         

الخاص بالمباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية سنة         
ات لمرحلة  /ات المتعاقدين / ونجح فيها عدد من المدرسين      2009

ة والذين لم يتم    / مدرساً 707التعليم األساسي، والذي بلغ عددهم       
ن اعتصاما في ساحة    /ات قد نفذوا  /وكان المدرسون .  تعيينهم في حينه  

ن شعارات  /ن، ورفعوا /رياض الصلح، بهدف الضغط لتنفيذ مطلبهم     
ترفض سياسة المحاصصة الطائفية التي تؤخر تعيينهم في مالك           

 node/ar/org.lkdg://http/6265 . وزارة التربية

 “للثانوي” ورابطات المعلمين تشيد بإقرار الدرجات األربع ... 
 نقابات المعلمين وقطاعاتهم بإقرار مجلس الوزراء األربع        أشادت

 القضية المحقة   درجات، الفتين في الوقت عينه، إلى عدم إهمال       
لألساتذة والمعلمين من الفئة الرابعة والذين ستتم متابعة قضيتهم          
المحقة حتى إقرار مشروع القانون الرامي لمساواتهم بأساتذة          

 .التعليم الثانوي والتعليم المهني
 6227/node/ar/org.lkdg://http 

 هل ينجح لبنان يوماً بإقرار كتاب تاريخ مدرسي موحد ؟
نشرت صحيفة النهار تحقيقا جديداًً حول كتاب التاريخ المدرسـي        
الموحد في لبنان، مشيرة إلى أن صعوبة تأليف هذا الكتاب تكمن           
في عدم اتفاق ممثلي جميع الطوائف التي تتكون منها لـجـان             
التأليف على رواية واحدة للحوادث ال تنتقص من انـجـازات            

وأضافت الصحيفة انه وعلى    .   وبطوالت أٍي من الطوائف اللبنانية    
الرغم من صعوبة المهمة إال ان عدداً من هذه اللجان نجح فـي             

 .تأليف منهج موحد تم التصديق عليه من قبل حكومات سابقة
6228/node/ar/org.lkdg://http 

 

 معاناة المتعاقدون بالتراضي في المركز التربوي للبحوث
ة بالتراضي  / متعاقداً 126نشرت صحيفة األخبار تحقيقاً حول معاناة       

وعامالً على أساس األجر اليومي وبالفاتورة في قسم المعلوماتية في          
المركز التربوي للبحوث واإلنماء التابع لوزارة التربية، وذكرت          
الصحيفة أن هذه المعاناة ناتجة عن إجحاف حقوقي بسبب اإلستنسابية 
في التعامل معهم، موضحة أن هؤالء المتعاقدين يحملون بطاقة            
الضمان االجتماعي، وال يطبق عليهم قانون العمل، يستفيدون من           
االستشفاء والمعاينة الطبية، ويحرمون إجازة األمومة واإلجازتين         

 سنة على بداية     16السنوية والمرضية، على الرغم من مرور         
 node/ar/org.lkdg://http/6260 .الحكاية

 سلسلة مشاريع قوانين واقتراحات لالصالح التربوي
أكد وزير التربية الدكتور حسان دياب السير في عملية النهوض          
بالقطاع التربوي وإصالحه، مشيراً إلى انه سيضع قريباً على           
طاولة البحث قضايا تربوية مهمة وأساسية، ومجموعة من           
 .مشاريع القوانين التي أحيلت إلى مجلس الوزراء السابق           

6256/node/ar/org.lkdg://http 

2ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2أ ـ�ـ� ل     0 1 1  

 التربية تعد بخطة إنقاذية لحل مشكلة التعثر المدرسي في لبنان
في لبنان، وأصبح واقعاً ال مفر منه في حياة عدد كبير من التالمذة وأسرهن في لبنان، وذلك نتيجة الفقر                      "  التعثر المدرسي "توسع  

وتبين الدراسات العالمية أن حاالت التعثر المدرسي عموماً تصل إلى          .  والحرمان الذي يعاني منهما التلميذ في البيت وعدم اهتمام األهل         
 node/ar/org.lkdg://http/6257 .من مجمل تالمذة الصف % 30 أو 20ثلث أعداد التالمذة في الصف الواحد أي 

 التربية أعدت مشروع قانون إلنصاف معلمي  التخصصات الجديدة 
أنهت اللجنة التي كلفها وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب            
إعداد مشروع القانون الهادف إلى اعتبار اإلجازات الجامعية التي           

ويعتبر هذا  .  أدخلت إلى المناهج التربوية الجديدة إجازات تعليمية       
المشروع الجديد من المطالب القديمة لألساتذة، إذ ان حملة الشهادات          
الجامعية للمواد التي استحدثت في المناهج الجديدة لم تكن تعتبر             

 node/ar/org.lkdg://http/6299 .إجازات جامعية

 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع     



 الجامعة اللبنانية

3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

 وزير التربية ال يتعامل  مع ملف الجامعة بجدية: رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري عن قرار الرابطة التحرك من خالل                    
خطوات تصعيدية، إلعادة تصويب أوضاع األساتذة المالية إلقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب لألساتذة الذي رفعته الرابطة وتبناه                  

وصرح كفوري قائالً إن وزير التربية حسان دياب ال         .الوزير السابق منيمنة وأحاله الى مجلس الوزراء قبل انفراط عقد الحكومة السابقة           
 node/ar/org.lkdg://http/6263  .يتعامل بجدية مع ملف الجامعة، ويقدم ملفات أخرى كأولوية عليها

التربية سمحت لتالمذة المدارس غير المرخصة بالتقدم استثنائياً         
 إلى االمتحانات 

اتخذت اللجنة المتخصصة في وزارة التربية والتعليم العالي المكلفة         
بمرسوم إيجاد حل للتالمذة الذين درسوا في مدارس غير مرخصة           
قانونا ، قرارا بالسماح لهؤالء الذين بلغوا صفوف الشهادات             
الرسمية بأن يتقدموا الى الدورة االستثنائية من االمتحانات الرسمية         
في صورة استثنائية ولمرة واحدة فقط ، محملة أهاليهم مسؤولية            
اإلهمال ، ودعتهم الى التنبه في المستقبل وعدم تسجيل أوالدهم في           

 node/ar/org.lkdg://http/6298!.مدارس غير موجودة قانونا
 

“ األساسي”المؤسسات الخاصة ترفض إقرار الدرجات ألساتذة        
 !والنقيب محفوض يستغرب

جدد إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان رفضه أي زيادة          
عشوائية غير مدروسة على الرواتب، ال تأخذ بعين اإلعتبار،           

 .المعطيات الموضوعية في ظل الظروف الراهنة
من جهته، إستغرب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة           
محفوض رفض البعض لمطلب رابطة معلمي التعليم اإلبتدائي          
الرسمي زيادة أربع درجات ونصف، رافضاً مقولة ان زيادة            

 .الدرجات تهدد مباشرة بإقفال المدارس المجانية الخاصة
  6264/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم  الخاص

2أ ـ�ـ� ل    0 1 1  

 التعليم الرسمي

 ورشة تربوية لتجمع معلمي عكار تلبية للمطالب وتعزيزاً للمدرسة الرسمية
طالب تجمع معلمي عكار الحكومة ووزير التربية خصوصا بإصدار قانون يعطي مدرسي التعليم األساسي أربع درجات كما حصل                     
بالنسبة الى التعليم الثانوي، مشيرين إلى قضية المتعاقدين في التعليم األساسي الذين خضعوا لمباراة منذ سنتين، موضحين أن هناك حاجة           

قانون إلدخال الناجحين من الفائض في مالك التعليم األساسي، وقانون يجيز دورة لمن لم يفوزوا بالمباراة تنتهي باختبار                   :  الى قانونين 
  node/ar/org.lkdg://http/6300. تمهيدا لتثبيتهم

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع     

 !ات المدارس والجامعات في الكورة يهاجرون بحثاً عن عمل/متخرجو
ات قضاء الكورة، من ثانويين وجامعيين، باتجاه دول الخليج أو إلى ما أبعد من ذلك ، وذلك                 /مع انتهاء كّل عام دراسي، يهاجر متخرجو      

 .بسبب عدم توفر الوظائف المناسبة لهم في منطقتهم بشكل خاص ولبنان بشكل عام
ويشرح الباحث في شؤون الهجرة العلمية الدكتور الياس زين أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة يعود إلى فشل مشاريع التنمية وخططها،                    
فالتنمية تتقدم عندما يحقق البلد مستوى من اإلنماء الشامل أو الكامل أو المتوازن، مشيراً إلى أن الحل يكمن باالستثمار في مشاريع                       

 node/ar/org.lkdg://http/6258 .إنمائية وتنفيذها بطريقة عملية وعلمية، كما تفعل البلدان المتقدمة في العالم



 سياسات صحية

الصحة في لبنان ليست أولوية واألدوية ليست        :  رئيس الصيادلة 
 سلعة

قال رئيس نقابة الصيادلة في لبنان زياد نصور ان الصحة ليست            
أولوية في لبنان بل تأتي في المرتبة العاشرة والدواء ليس سلعة             

وأعلن نصور ان هدف النقابة تطبيق       .  تجارية إنما مادة شفائية    
قانون مهنة الصيدلة للحد من االتجار بصحة الناس وترسيخ المفهوم          
الرسالي عند الصيدلي وتطوير النظام الصحي من خالل عملية           
ترشيد استعمال الدواء ومراقبة وصفة الطبيب والحد من اإلستعمال         

 node/ar/org.lkdg://http/6273. غير المبرر للدواء

 عن األخطاء الطبية ومسؤولية الطبيب “ للبنانية”دراسة 
أشارت أرقام دراسة للجامعة اللبنانية حول موضوع األخطاء           

مسؤولية الطبيب بين المفهومين النظري        "الطبية بعنوان    
، إلى أن عدد ملفات األخطاء الطبية يصل سنوياً إلى           "والتطبيقي

 ملفاً، تُرفع من مختلف المناطق اللبنانية إلى النقابة في           150نحو  
بيروت، لتبحث لجان التحقيقات فيها، واتخاذ القرار الذي تراه           

وقد سلطت الدراسة الضوء على أخطاء طبية       .  مناسباً في كل حالة   
تتسبب في أغلب األحيان بالموت، واألخطر أنه بعد الخطأ، ال تتم           

 node/ar/org.lkdg://http/6232 . محاسبتها

 الصحة للجميع

4ا � �ـ�ـ�ـ�  2أ ـ�ـ� ل     0 1 1  

 مستشفيات حكومية

أبرز مشاكله صغر حجمه وفريق عمله       :  مستشفى سير الضنية  
 غير المتجانس 

لم يكن مستشفى سير الضنية كغيره من المستشفيات الحكومية يوماً          
بمنأى عن التجاذبات السياسية وصراعات النفوذ، التي رافقته منذ          

ال تزال تلك التجاذبات حتى      .  والدته القيصرية قبل تسع سنوات     
يومنا هذا متحكمة بكل جوانبه، األمر الذي افقد المستشفى الكثير           

وعلى الرغم من كل المحاوالت التي بذلت في        .  من قدراته وطاقته  
السنوات الماضية لتحسين وضعه على مستوى التقديمات والخدمات        
الصحية بأحدث الوسائل والتقنيات، إال ان تلك المحاوالت جاءت          

في غياب الرؤية الموحدة لدى السياسيين      »  مورفين«بمثابة جرعة   
 حول طبيعة عمل المستشفى ودوره 

.6253/node/ar/org.lkdg://http 

 !مستشفى صيدا يضرب السقف المالي بعرض الحائط 
وعلى الرغم من أن الوالدة تقيم في صور، فهي لم تقصد أياً من مستشفياتها الخاصة الثالثة، بل                  .  حّل مخاض الوالدة على هيام دياب     

. توجهت مباشرة إلى صيدا، بسبب علمها المسبق بأن مستشفيات صور ال تستقبل حاالت الوالدة الطبيعية على حساب وزارة الصحة                    
وبعدما .  وبعد عناء طويل، ولدت هيام طفلتها زينب التي فضل الطبيب المعالج وضعها في الحاضنة ألنها تحتاج إلى عناية خاصة                     

 ألف  87، بدالً من    »فرق وزارة « الفاً   225استكملت األم عالجها واستعدت للخروج، فوجئت باشتراط المستشفى مليون ليرة لبنانية، منها  
 node/ar/org.lkdg://http/6278 .ليرة الحد المعمول به عادةً 

 مستشفى بشري الحكومي يواجه اإلقفال بسبب الضائقة المالية
اليوم وبالرغم من أن مستشفى بشري يشكل حاجة ملحة ألهالي المنطقة، إال انه بات، بعد أقل من سنتين على تجهيزه كامال مهدداً                         

والجدير ذكره انه   .  باإلقفال، بسبب الضائقة المالية التي يعانيها والناتجة من تأخر الجهات الضامنة في تسديد المستحقات المتوجبة عليها               
بحسب اإلحصاءات فإن المستشفى يستقبل نحو مئة حالة استشفاء شهريا في فصل الصيف وأكثر من ألف حالة بين طوارئ وعيادات                      

 node/ar/org.lkdg://http/6255. خارجية 

 مطالب بتأهيل مستشفى حلبا الحكومي الوحيد في عكار 
في حلبا جاهداً إلبقاء    »  مستشفى عبد اهللا الراسي الحكومي    «يسعى  

أبوابه مفتوحة أمام المواطنين، الذين يقصدونه من مختلف المناطق         
العكارية للحصول على الخدمات الصحية التي يعجزون عن تأمينها         

ويعد .  في المستشفيات الخاصة، بسبب إرتفاع فاتورة االستشفاء        
من المطالب الرئيسة   »  المستشفى الحكومي في حلبا   «تأهيل وتجهيز   

لسكان عكار الذي يضطر العديد منهم الى االنتقال الى المستشفى           
الحكومي في طرابلس أو بيروت حيث ان البنى التحتية قديمة غير           
صالحة لإلستعمال، وبسبب عدم تجهيزه بالشكل المطلوب، وذلك         

 سنة على انتهاء    13بالرغم من مضي خمس سنوات على افتتاحه و       
 node/ar/org.lkdg://http/6302.أعمال البناء فيه 

 الصحة للجميع



 مستشفى شبعا مغلق النعدام الميزانية
ثالث سنوات مضت على بناء مستشفى شبعا وتجهيزه على نفقة            

أما السبب في ذلك    .  اإلمارات العربية المتحدة، ولم يفتتح حتى اآلن      
فيعود، بحسب مصدر في وزارة الصحة، إلى أن المستشفى يحتاج           
إلى ميزانية كبيرة، وال سيما لجهة توفير الكادر الطبي واستمراريته،          

 وإالّ مصيره مثل باقي المستشفيات الحكومية في المنطقة
. 6252/node/ar/org.lkdg://http 

 الصحة للجميع مستشفيات ومراكز حكومية

مستشفى النبطية يتميز ببنائه الحديث وتجهيزاته المتـطـورة         
 واكتفائه المالي واإلداري

قد يكون مستشفى النبطية الحكومي من أهم المستشفيات الحكومية         
في لبنان بعد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، نظراً للمروحـة          
الواسعة من الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، في مختلف         
االختصاصات، إضافة الى أنه يتمتع بإكتفـاء مـادي إداري            

 node/ar/org.lkdg://http/6279.ووظيفي 
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 موظو مستشفى زحلة يعتصمون لعدم قبض رواتبهم منذ اشهر
نفذ الكادر التمريضي وموظفو المستشفى الحكومي في زحلة اعتصاماً يوم أمس احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم على مدى الشهور                      

وما ميز االعتصام عن غيره أن المستشفى أوصدت أبوابها تماماً في وجه المرضى فلم يجر استقبال أية حالة مرضية                   .  األربعة الماضية 
 . مريضاً متواجدين داخل المستشفى 13بحسب ما أكد أحد الموظفين المعتصمين تم اإلكتفاء بالعناية بـ 

6280/node/ar/org.lkdg://http 

 مستشفى الهرمل يعاني الحرمان واالهمال المزمنين
ال يبدو مستشفى الهرمل الحكومي خارج مشهد الحرمان الـذي          
تعانيه منطقتي الهرمل والبقاع الشمالي على الـمـسـتـويـات            
االجتماعية واالقتصادية والحياتية، وذلك بالرغم من الجهود التي        
يبذلها العاملون في االقسام المختلفة للمستشفى في مـواجـهـة           
مجموعة من العوائق التي تبقي اداء المستشفى لوظيفته الصحيـة   

 لمستشفى «الحكومي»وقد امتد االهمال    . عند مستوى الحد األدنى     
الهرمل الحكومي، ليطاول مجلس ادارتها الذي انتهت مدة واليته         

 . ولكنه مستمرا بموجب قرار من وزير الصحة       2007في العام   
6220/node/ar/org.lkdg://http 

  ألف مواطن من خدماته200يحرم » مستشفى خربة قنافار«
 ألف نسمة محرومون من العناية  الصحية الرسمية ، بعد توقف 200

العمل في مستشفى خربة قنافار الحكومي الوحيد، الذي لم يتعد دوره           
 . في أي مرحلة من مراحل تشغيله دور المستوصف 

لكن المهزلة التي ال يستوعبها عقل، هي عملية التأهيل الجارية حالياً           
في مستشفى الخربة عن طريق  إنفاق الهبة المقدمة من الحكومة             
اليونانية، التي تستهدف البنى التحتية من تمديدات صحية، ومراحيض    
ودورات المياه، واستبدال النوافذ واألبواب، لطابقين من أصل أربعة         

 node/ar/org.lkdg://http/6283. طوابق
 

 مستشفى سبلين في دائرة الخطر اآلن 
، إنجازات كبيرة على المستويين الطبي واالكاديمي، بفضل جهود القيمين عليه،           2006حقّق مستشفى سبلين الحكومي منذ انطالقته في        

ورعاية واحتضان فاعليات المنطقة، والمجتمع المدني له، وقد استطاع أن يثبت نفسه ويحتل مكانة كبيرة في منطقة قريبة من مجموعة                     
وعلى الرغم مما حققه المستشفى، وما يحظى به من دعم ورعاية محليتين، إال أنه بات اآلن ينوء،                 .  من المستشفيات الخاصة المنافسة له    

 node/ar/org.lkdg://http/6221.تحت وطأة أزمة مالية كبيرة، نتيجة عدم دفع الجهات الرسمية لمستحقاتها دورياً
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 الصحة للجميع مستشفيات ومراكز حكومية

 إنجازات كبيرة ومشكالت مالية : مستشفى صيدا
يعمل مستشفى صيدا الحكومي وسط سيل من الضغوطات           
السياسية، فضالً عن معاناته الكبيرة الناجمة من موقعه الجغرافي         

وهكذا يتعرض  .  بجوار مخيم عين الحلوة غير المستقر أمنياً        
العاملون في المستشفى ورواده لتوترات نفسية لدى سماع أي           
. طلقة نار او عند حصول أي إشكال امني صغيرا كان ام كبيرا           

كذلك يعاني المستشفى من المواجهات المستمرة التي يخوضها         
مجلس اإلدارة لرفع سقفه المالي اسوة بالمستشفيات المماثلة له،          
ان لجهة عدد االسرة، او عدد العمليات، او مستوى التصنيف            

 .الطبي الذي وصل اليه
 6303/node/ar/org.lkdg://http 

 (!) مريض شهرياً 1000خدمات لـ": جزين الحكومي "انجازات
يقدم مستشفى جزين الحكومي الخدمات الطبية إلى أهالي مـديـنـة            
جزين والقضاء، وقسم من الشوف األعلى وجانب من قرى وبلـدات          

. ويشير مدير المستشفى ورئيس مجلس اإلدارة د        .   البقاع الغربي 
بشارة حجار إلى أن من أبرز نقاط القوة في المستشفى، تمتعه ببنيـة    
تحتية حديثة والتزام راسخ من العاملين فيه، ودعم وزارة الصحـة           
والهيئات الضامنة، فضالً عن حاجة المواطنين الماسة له، مما يجعله         

 عائلـة،   ١٥٠مصدر أمل لالستشفاء ولتأمين فرص عمل ألكثر من         
 150 مريض شهرياً، بينهم حوالـي        ١٠٠٠في حين يقصده قرابة     

 . مريضاً يخضعون لعمليات جراحية
6307/node/ar/org.lkdg://http 

موظفو التعاونية طالبوا المالية باقرار منح التعليم واالستشفاء          
  والمساعدات المرضية

، مطالبتهم سلطة الوصاية     "تعاونية موظفي الدولة  "جدد موظفو   
وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية، بإقرار المطالب التي سبق          
ورفعوها، والمتعلقة بمنح التعليم واالستشفاء والمساعدات المرضية       

 node/ar/org.lkdg://http/6267.وتنظيم الجهاز التنفيذي
 
 

نعم لزيادة الحد األدنى لألجور ضمن سلة اجتماعية        :  تجار بيروت 
 متكاملة

أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس موافقة الهيئات            
اإلقتصادية على مبدأ زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتصحيح         
األجور، لكن ضمن سلة متكاملة من التدابير الهادفة لتحسين القدرة      
الشرائية، ومنها تفعيل الضمان االجتماعي من خالل إعادة المالءة         
الى الصناديق الثالثة للضمان، وتبني خطة النقل المشترك،           

مقراً أن اإلنفاق على االستشفاء     .  وتحسين أداء المدرسة الرسمية   
 .والنقل والمدارس يرتّب أعباء كثيرة على ميزانية األسر

  6269/node/ar/org.lkdg://http 

 الرعاية واألمان االجتماعي اإلستراتجية اإلجتماعية

 اختتام مؤتمر شبكة األمان االجتماعي لألوالد والشباب الخاص بطرابلس
" الذي عقد بعنوان" شبكة األمان االجتماعي لألوالد والشباب"إختتم وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور المؤتمر السنوي الثاني لـ

وقد أكد مدير البرامج في المنظمة الدولية للشباب جان بويسون أهمية الشركة مع معهـد    " . تحويل األمل الى واقع   :   الشباب في طرابلس  
المدن العربية للتنمية والتعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات لالرتقاء بمستوى الشباب وتمكينهم من اإلنتاج األفضـل وحسـن                    

 node/ar/org.lkdg://http/6230.استعمال الوقت لإلفادة من طاقاتهم الخالقة
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 الرعاية واألمان االجتماعي العمل والضمان

 الضمان يقر الموافقة على قرار تصويب سلفات المستشفيات 
وافق الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي على قرار إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفة على حساب معامالت االستشفاء                  

 أشهر، وأن يبرز لهذه الغاية إيصاالت دفع        3المتوجبة لكل منها، شرط أال يكون المستشفى مدينا للصندوق باشتراكات تزيد عن فترة               
كما قرر الصندوق وقف إعطاء السلف المقررة في حال امتناع المستشفى عن قبول المضمونين االختياريين أو مخالفة                   .  االشتراكات

 node/ar/org.lkdg://http/6272 .األنظمة المرعية وعدم تطبيق التعرفات المقررة

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 تدعو المعوقين للتقدم إلى وظائف القطاع العام " الشؤون"
مجلس "عقد وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور ورئيس           

الوزير السابق خالد قباني، مؤتمراً صحافياً أمس،        "  الخدمة المدنية 
دعوا فيه األشخاص المعوقين للتقدم إلى مباريات المجلس، التي           

ووعد أبو فاعور بمواصلة    .  تخولهم الحصول على وظائف رسمية    
 المتعلق  220/2000العمل على تطبيق القسم الثامن من القانون         

 في  3بحق العمل لألشخاص المعوقين، بموجب كوتا مقتطعة تبلغ          
المئة، وبذل جهد إضافي مع القطاع الخاص، عبر آلية تجمع بين            

 "المؤسسة الوطنية لالستخدام"ووزارة العمل، و" الشؤون"
.6233/node/ar/org.lkdg://http 

  معاناة ذوو االحتياجات الخاصة في التعليم
نشرت صحيفة األخبار تحقيقاً حول معاناة ذوي اإلحتياجات           
الخاصة في لبنان في التعليم، أوضحت فيه مصادر في وزارة            
التربية أن الوزارة تعي تماماً الدور المنوط بها في مجال تعليم هذه 
الفئة من المجتمع، لكن المشكلة تكمن في هيكليتها التي ال تسمح            

معالج نطق، مربٍّ تقويمي،    (بتوظيف الكادر البشري المتخصص     
، حيث ان الموظفين بحسب      )معالج نفسي، معالج حسي حركي     

أما التجارب الناجحة السابقة التي     .  المالك إما معلمون أو إداريون    
تحققت بالتعاون مع المنظمات األهلية وغيرها فكانت تعتمد على          

 node/ar/org.lkdg://http/6266. اندفاع المديرين ليس إالّ

خطة إستراتيجية لتمكين المعوقين     ":  جمعية الشبيبة للمكفوفين  "
 بصرياً
مؤتمرها العام الثاني للمعوقين     "  جمعية الشبيبة للمكفوفين  "عقدت  

بصرياً في لبنان في الجامعة االميركية في بيروت وبدعم من             
وقد جرى خالل المؤتمر    ".  مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع    "

تقويم وإعادة النظر بما توصلت إليه نتائج المؤتمر األول من             
انجازات وتحديات، ومناقشة األفكار واالقتراحات الجديدة وكيفية        

 . ترجمتها عملياً في خطة للسنوات المقبلة
6234/node/ar/org.lkdg://http 

 تدرج ملف التوحد ضمن أولوياتها" الشؤون"
أعلن وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور عن إدراج ملف           
التوحد ضمن أولويات وزارة الشؤون االجتماعية، حيث تقوم          

األول، تفعيل وتحسين   :  الوزارة بالعمل في هذا المجال على خطين      
تعاطيها مع األشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم في مختلف          

الثاني، توعية المجتمع بصورة عامة وحث الجهات         .  الميادين
المعنية كافة على تطوير برامجها واهتمامها ومعرفتها بموضوع         

 .التوحد ومضاعفاته واحتياجاته
 6271/node/ar/org.lkdg://http 

  أطفال مركز بدران لإلعاقة في البص مهددون بالشتات
نشرت صحيفة األخبار تحقيقاً حول مركز نبيل بدران لألطفال المعوقين في مخيم البص مشيرة إلى إحتمال إقفال المركز مع بداية                      

وقد أوضح مدير المركز عاطف أسعد أن األزمة المالية ليست مستجدة، بل             .العام الدراسي الحالي بسبب األزمة المالية التي تهدده          
وهي اليوم تتجه إلى    .  تعود إلى العام الماضي، عندما قررت الجهات الممولة للمركز خفض تحويالتها التي تقلصت أكثر خالل العام                

 node/ar/org.lkdg://http/6274. مزيد من التقليص
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 ضبط حركة البناء في المخيمات على طاولة مجلس الوزراء 
 وزارة الداخلية والبلديات اخيراً في مجلس الوزراء           عرضت

موضوع تزايد عدد مخالفات البناء في الضاحية الجنوبية وفي            
مخيمي شاتيال وبرج البراجنة ومحيطهما، وطلب السماح بترميم          

في .  األبنية المعرضة لالنهيار والمنشأة سابقاً بصورة مخالفة         
تفاصيل الملف أن وزير الداخلية تقدم الى حكومة الرئيس نجيب            
ميقاتي بطلب إقرار آليات ونظم تضبط عملية البناء في المخيمات           

 .الفلسطينية وتأمين السند القانوني لها
6229/node/ar/org.lkdg://http 

تجار مخيم نهر البارد يناشدون الحكومة الجديدة فك الحصار           
 عنهم

ال يزال أصحاب المحال التجارية في مخيم نهر البارد يكافحون           
للحفاظ على ما تبقى من تجارتهم، ومصدر رزقهم الوحيد في ظل           
الظروف االقتصادية الصعبة، التي يعيشونها منذ انتهاء المواجهات        
العسكرية قبل نحو أربع سنوات، والتي أوقعتهم بخسائر مالية           

وقد دفع هذا   .   مليون دوالر أميركي   200 و 100كبيرة تفاوتت بين    
الواقع بالتجار إلى إطالق الصرخة مراراً مطالبين بإلغاء نظام           
التصاريح وتخفيف اإلجراءات األمنية واإلسراع في دفع            
التعويضات المالية لتمكينهم من تطوير عملهم والعودة مجددا إلى          

 node/ar/org.lkdg://http/6231.المنافسة

  خطة أهلية فلسطينية جديدة لتحديد أولويات التنمية في المخيمات 
تسعى مبادرة اهلية فلسطينية جديدة، حظيت بدعم من االتحاد األوروبي، إلى تحسين نوعية حياة سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان،                    
خصوصاً أن جزءاً من األموال التي صرفت في المخيمات الفلسطينية في لبنان على مدى السنوات العشرين األخيرة لم تظهر آثارها                      

وترى هذه المبادرة أن جانباً من األسباب في ذلك يعود إلى أن كثيراً من األموال تدفقت من الجهات المانحة إلى المخيمات                . بشكل واضح 
 .الفلسطينية، بصورة اإلحسان، ولم تصب في مشروعات حيوية متكاملة يقررها الفلسطينيون بإرادتهم الحرة والواعية وبحسب أولوياتهم               

6268/node/ar/org.lkdg://http 

 أوضاع وشجون
ات /حقوق فلسطينيين  

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  


