
 

 
 
 

مجلس النواب أقر قانون التعليم العالي         
 الخاص بمنح الرخص للجامعات ومراقبتها

مدارس االبتدائية والمتوسطة الرسمية في       
 راسبة...الضاحية

عدد :  الوزير بو صعب في اجتماع واشنطن      
ات /ات فاق عدد اللبنانيين   /التالمذة السوريين 

 في الرسمية
إلى "  المؤسسات التربوية الخاصة  "مذكرة من   

مجلس النواب تعترض على مشروع سلسلة       
 الرتب والرواتب 

هكذا تُرهق الجامعة األميركية طالبها بزيادة       
 االقساط

ـ       يستحضر  63احتفال اللبنانية بعيدها ال
 مشكالتها المزمنة

 
 
 

من االنفاق على   %  59ة يتكفل بـ    /المواطن
من الناتج القومي   %  5الصحة الذي يمثل     

 االجمالي
 يحتضر والعجز في كافة     »مستشفى الفقراء «

 المجاالت 
: وزير الصحة يهدد المستشفيات الخاصة      
 ملفات الفواتير المضخّمة ستحال الى القضاء

 

هيئة التنسيق النقابية تجتاح العاصمة مصعدة      
 مواقفها 

واألحزاب حشدت قواعدها تحضيراً       .....
 الجتياح العاصمة

لجنة دراسة السلسلة ترفض اي تكلفة تتجاوز   
  مليار ليرة2000

تمويل :  أيهما أهم  ":  للسفير"تحقيق   
 او جمعيات زوجات المسؤولين؟» السلسلة«

أجبروني على االختباء   أهلي  :  معوقة تروي 
 عند حضور زوار إلى بيتنا

وثيقة مدنية مشتركة للحوار اللبناني         
 الفلسطيني بهدف ضمان حقوق الفلسطينيين

 
 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 الى متى استمرار التعمية السياسية باثارة النعرات والتهويل بملف النزوح من سوريا؟

 راصد الحقوق االجتماعية

2أ يـا ر  ا لـعـد د   ا لـو ا حـد   و ا أل ر بــعـو ن  0 1 4 

ات الى لبنان عتبة المليون، ال تزال       /ات الوافدين /ات السوريين /على الرغم من تخطي اجمالي عدد النازحين      
الحكومة اللبنانية عاجزة عن مقاربة ذلك الملف بشكل جدي، مكتفية بالتهديد من تداعياته االقتصادية                   
واالجتماعية السلبية، ومستجدية المساعدات من الدول المانحة، التي يبدو انها قررت التنصل من مسؤولياتها،               

 . ظروف معيشية واجتماعية صعبةن في /ات يتخبطون/ات والسوريين/ات اللبنانيين/تاركة المواطنين
 

وبصرف النظر عن السياسة التي ينتهجها بعض المسؤولين في لبنان، المتمثلة بالتهويل المستمر من التداعيات               
ات على كافة االراضي اللبنانية، ال بد من        /ات المتوزعين /إلقتصادية والمعيشية، نتيجة لتزايد عدد النازحين     ا

ات الى لبنان عند بدء     /ات السوريين /التذكير ان الكثير من أولئك كانوا السباقين في تسهيل ولوج النازحين           
ن الوعود  /، وذلك خدمة الهداف سياسية ال تخفى على احد، مغدقين عليهم            2011الحرب في سوريا عام     

 .ن في المناطق اللبنانية، بحسب االعتبارات الطائفية والسياسية/بالمساعدات، ومواكبين لعملية استقبالهم
 

، السوريةات، وكذلك قوى المعارضة        /ن من النازحين  /وبعد ان استقبل هؤالء والبيئة الحاضنة ضيوفهم       
ن في لبنان، بما يتناسب مع      /ن حلفاء سياسيين، برحابة صدر، رافضين أي محاولة لتنظيم اوضاعهم     /باعتبارهم

ضبط االمن وتوفير الحماية، تحول موقفهم، بعد انقالب موازين اللعبتين السياسية في لبنان والعسكرية في                 
سوريا، وبعد أن تعاظمت المشكالت االقتصادية واصبحت تستأثر باإلهتمام العام، خصوصاً مع تردد الجهات               

وبنتيجة ذلك التحول،   .  الدولية المانحة في تحمل المسؤوليات المالية، وفي ضوء االمكانات المحدودة للدولة           
ات الذي اصبح، بحسب قولها، يهدد البلد باالنفجار        /باتت تلك الجهات تطالب اآلن بوضع حد لتدفق النازحين        

وفي ذلك السياق، يتابع فريقٌ من السياسيين النفخ في مزمار التهويل، واثارة النعرات                .  والكيان بالضياع 
ن في مخيمات خارج    /ات ورميهم /ات، وصوالً اآلن إلى المطالبة بجمع النازحين      /تجاه السوريين "  العنصرية"

 .لبنان، على الحدود مع سوريا
 

ات فاق بكثير ما كان متوقعاً له في بداية االزمة           /ات السوريين /وعلى الرغم من ان اجمالي عدد النازحين       
السورية، اال ان معظم المسؤولين ال يزال يغض النظر عن المكاسب التي جناها البعض، في خضم الركود                   

ات للعجلة اإلقتصادية، بفعل االستهالك وزيادة الطلب       /اإلقتصادي العام، وذلك نتيجة لتحريك أولئك النازحين      
ات الكثر من   /، حيث اشارت االحصاءات الى شراء الوافدين       2012في القطاع العقاري الجامد منذ العام        

 .  شقة، وكذلك لجهة تحريك سوق إيجارات الشقق ورفع أسعارها1200
 

كما ال يغيب عن بالنا مسألة انخراط اليد العاملة السورية في االقتصاد اللبناني والذي اثار شكوى بعض                    

ن /ات منه، علماً ان ذلك االنخراط ولّد فائضاً كبيراً من االرباح على الذين واللواتي يوظفون                  /اللبنانيين

 .  ة/ة اللبناني/تتقاضاه العامل/تتقاضى اقل ما يتقاضاه/ة يتقاضى/ة السوري/ات، ال سيما وان العامل/السوريين

 )13.تتمة ص(

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 مناهج تربوية حول التنوع الديني للمرة األولى في لبنان
منهج التربية على المواطنة الحاضنة      "،  "أديان"اطلقت مؤسسة   

، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي         "للتنوع الديني 
في لبنان والمركز التربوي للبحوث واإلنماء، وبتمويل من الحكومة   

أنه سيتم إدخال عناصر ذلك      "إلى  "  أديان"وقد لفتت   .  البريطانية
ات والبرامج التربوية    /المنهج في البرامج التدريبية للمعلمين      

ات والتالمذة، على أن تكون مادة      /ووضعها في متناول المدرسين   
 "....الفلسفة والحضارات أولى الكتب المدرسية المعدلة

11333/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

مجلس النواب أقر قانون التعليم العالي الخاص بمنح الرخص            
 للجامعات ومراقبتها

 نيسان، قانون تنظيم التعليم العالي،      1أقر مجلس النواب في جلسة      
 وزير التربية السابق، الدكتور حسن       2010الذي اعده في العام     

، والذي يتصدى في بنوده     "منيمنة  قانون"منيمنة، الذي عرف باسم     
للكثير من المشكالت التي يعانيها التعليم العالي، بدءاً من التقويم،           

 ....ترخيص الجامعات وانشائها ودور اللجنة الفنية
11332/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 التعليم للجميع     

ات /عدد التالمذة السوريين  :  الوزير بو صعب في اجتماع واشنطن     
 ات في الرسمية/فاق عدد اللبنانيين

أكد وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، خالل اإلجتماع          
الذي عقد في واشنطن للدول المتضررة من النزوح السوري، ان           
لبنان يقع في مقدمة تلك الدول قياساً على صغر مساحته وعدد             
سكانه، وأن القطاع التربوي مهدد ما لم تكن هناك مساعدات             

ات /سريعة من جانب المانحين، الفتا إلى ان عدد التالمذة النازحين         
/في المدارس الرسمية أصبح اكثر من عدد التالمذة اللبنانيين           

 ....ات
11335/node/ar/org.lkdg.www://http 

 راسبة...مدارس االبتدائية والمتوسطة الرسمية في الضاحية
في تحقيق اعدته حول المدارس الرسمية في       "  السفير"قالت صحيفة   

الضاحية الجنوبية، انه لم يكن ينقص تالمذة المدارس الرسمية           
االبتدائية والمتوسطة في تلك المنطقة سوى اإلضرابات، خصوصاً        
وانهم يتلقون العلم ضمن شروط بائسة، انعكست سلباً على نسب            
النجاح، وفاقمت من ظاهرة التسرب المدرسي، مؤكدة ان الدليل           
على ذاك الوضع البائس، العالمات المدرسية المتدنية لتالمذة           

 .....الشهادة المتوسطة في تلك المدارس
11334/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مدرسة رسمية في البقاع     50اليونيسيف تجدد البنى التحتية لـ      
 الجنوب وعكار

ات في المدارس   /في ظل التزايد الكبير في أعداد الطلبة السوريين       
في اطار مشروعها الذي    "  اليونيسف"الرسمية اللبنانية، اختارت    

، الجمعية  "اعادة ترميم المدارس الرسمية وتأهيلها     "يحمل عنوان   
للقيام باعمال    IOCC"  المسيحية األرثوذكسية الدولية الخيرية    "

 مدرسة، تتوزع في البقاع وجبل لبنان       50الترميم، وكلفت بترميم    
 .....الجنوبي، وعكار 

11337/node/ar/org.lkdg.www://http 

ة في مدارس عكار الرسمية التي      /ة سوري / آالف تلميذ  10و.....
 ات/تكتظ باللبنانيين

افادت مسؤولة االعالم في مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين         
ة /ة سوري / االف تلميذ  10في الشمال، بتول احمد، ان هناك نحو        

ة في المدارس الرسمية في عكار، االمر الذي يشكل عبئاً           /مسجل
/من األطفال اللبنانيين % 75إضافياً على تلك المدارس التي تستقبل  

ن في سن الدراسة، علماً ان اجمالي عدد          /اللواتي هم /ات الذين 
ات لدى المفوضية في عكار     /ات المسجلين /ات السوريين /النازحين
 ..... ألف شخص98تجاوز 
11336/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس رسمية
 وحدة اليونيفيل االيطالية تأهل مدرسة خربة سلم في الجنوب

، أشغال  »اليونيفيل«دشنت الوحدة اإليطالية العاملة في إطار          
الترميم والتأهيل في مدرسة خربة سلم الرسمية، بما فيها جزء من           

وبالمناسبة، أشاد مدير المدرسة،    .  البنى التحتية للصرف الصحي   
معروف رحال، بالوحدة اإليطالية وعملها على تحقيق األمن           
واإلستقرار في جنوب لبنان وكذلك بدعم الجنود االيطاليين            

 ....المستمر لطالب وطالبات مدارس الجنوب
11338/node/ar/org.lkdg.www://http 

بطرابلس يحتجون على قرار     »  أندريه نحاس «تالمذة مدرسة   
 هدمها

عاود طالب وطالبات ثانوية أندريه نحاس في ميناء طرابلس،            
 نيسان، أمام المقر المؤقت للثانوية في المعهد         26االعتصام، في   

الفندقي في الميناء، بمشاركة األهالي والمدارس المجاورة وهيئات         
اجتماعية وتربوية والهيئة االستشارية لمجالس األهل في الشمال،         

ات مرة جديدة /وذلك احتجاجاً على قرار هدم مبنى الثانوية، مؤكدين
تم الكشف عليه وتبين أنه غير مهدد باالنهيار وال يلزمه          «على أنه   

 "سوى إعادة ترميم
11339/node/ar/org.lkdg.www://http 

 والمدارس الكاثوليكية لضبط انعكاساتها على األقساط.....
طالبت المدارس الكاثوليكية في لبنان، اعضاء المجلس النيابي،          
المنكبين على دراسة سلسلة الرتب والرواتب، المبادرة أوال بحملة         
اصالحية تطال كافة قطاعات الدولة تحاشياً للهدر ولالنفاق غير          
المجدي، وبتحمل مسؤوليتهم في ضبط انعكاسات هذه السلسلة على   
األقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ومراعاة االوضاع          
االقتصادية التي يرزح تحتها األهل، والتي ستؤثر على استمرارية         

 .....المؤسسات التربوية
 11340/node/ar/org.lkdg.www://http 

إلى مجلس النواب    "  المؤسسات التربوية الخاصة   "مذكرة من    
 تعترض على مشروع سلسلة الرتب والرواتب 

وجه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، مذكرة الى رئيس          
مجلس النواب، نبيه بري، والنواب اعتبر فيها ان البحث عن             
االيرادات لتمويل السلسلة يصب في مصلحة أفراد الهيئة التعليمية          
في المدارس الرسمية، بينما سيرتّب عنه زيادة على األقساط في            

وقد طالب االتحاد   .  المدارس الخاصة بما ال طاقة لألهل على تحمله       
بتعليق البحث في موضوع السلسلة حالياً ريثما يتم االستماع إلى ما           

 ....لدى تلك المؤسسات من مخاوف
11341/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 ترفض نقل المدرسة من العاصمة" لجنة أهل ليسيه عبد القادر"
جميع “أن  ”  لجنة أهل مدرسة الليسيه عبد القادر       “أوضحت  

أعضائها متفقون على رفض مشروع نقل المدرسة إلى خارج           
ال تتعامل  "ولفتت في بيان، إلى أنها      ”  العاصمة بيروت ألسباب عدة   

مع الموضوع بطريقة سياسية، والدليل على ذلك رفضها القيام           
 .....”بالتظاهرات واالعتصامات العشوائية

 11343/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !فيما تستمر المدارس الخاصة بتحقيق ربح وافر......
في تحقيق نشرته حول االرباح التي يجنيها       "  االخبار"كشفت صحيفة   

 2300أصحاب المدارس الخاصة في لبنان، ان في لبنان نحو            
من التالمذة، نصفها تقريباً تابعة لشبكة      %  71مدرسة خاصة، تضم    

المدارس الكاثوليكية، والبقية تتوزع على اإلرساليات المسيحية          
األخرى والطوائف اإلسالمية والجمعيات الدينية التابعة لها وبعض         

 مدرسة علمانية أو إرساليات أجنبية أو         511األحزاب، ومنها   
مدارس فردية، علماً ان تلك المدارس تستفيد من مزايا وإعفاءات           

 !.....ضريبية سخية، بحجة أنها مؤسسات ال تتوخى الربح
11342/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 مدارس خاصة

 " المستقبل"ونهاية سعيدة للقضية بعد تدخل .....
ونقلها إلى خارج بيروت،    »  مدرسة ليسيه عبد القادر   «أثمرت االتصاالت التي تواصلت على أعلى المستويات إليجاد حل لموضوع بيع            

، بعد التسريبات التي تحدثت عن تقدم الرئيس        »المستقبل«وبحسب صحيفة السفير، جاء تدخل كوادر       .  الى إبقاء المدرسة داخل العاصمة    
، وبعض  »المستقبل«نجيب ميقاتي والوليد بن طالل، بعروض لشراء المدرسة، من هند رفيق الحريري، االمر الذي أدى إلى استفزاز                   

 .....الشارع البيروتي
11344/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هكذا تُرهق الجامعة األميركية طالبها بزيادة االقساط
 نيسان، بدء   2أعلن طالب وطالبات الجامعة األميركية، في         

ن المفتوح داخل حرم الجامعة، إلى حين تجميد زيادة          /اعتصامهم
وبحسب صحيفة  .  األقساط وتحقيق باقي المطالب المرفوعة      

ونقالً عن مصادر مطّلعة على تفاصيل الميزانية          »  األخبار«
المرفوعة الى مجلس األمناء، فان الميزانية تتضمن زيادة في           

، كما اُشير الى وثائق اكدت أن كلية الطب    %9.3االقساط مقدارها  
ومدرسة التمريض الجديدة تغطيان نفقات المركز الطبي التابع          
للجامعة، أي إن مستشفى الجامعة األميركية يمول على حساب           

 ....ات الجامعة/جميع طالب
11345/node/ar/org.lkdg.www://http 

تهدد نائب رئيس الحكومة الطالبية      ”  االميركية“واالدارة  .....
 المعارضة لزيادة االقساط

عن مصادرها ان إدارة الجامعة األميركية      "  االخبار"نقلت صحيفة   
تخلت عن جميع قيم الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير التي            
تدعي حملها، ولجأت إلى الترهيب واالبتزاز بحق طالب وطالبات         

ن في الحكومة الطالبية، وال سيما نائب       /الجامعة، وتحديداً ممثليهم  
رئيس الحكومة، جنان أبي رميا، اذ خيرها أحد األساتذة خالل             
اجتماع الحكومة الطالبية بين االستقالة من منصبها، أو إعطائها           

 ....!الذي قد يدمر مسيرتها األكاديمية» إنذار العميد«
 11346/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعليم عالي

 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع     

 ات في الجامعة االميركية عن استقالته /عودة عميد الطالب
تراجع عميد الجامعة األميركية أحمد دالل عن استقالته، وذلك بعد ان نجح رئيس الجامعة وعدد من أعضاء مجلس األمناء من إقناعه                      
بالبقاء في منصبه، مؤكدين له بأن هناك تغييراً سيحصل على صعيد اإلدارة الداخلية للجامعة، علماً انه بوشر بإعداد ميزانية جديدة                       

 ....للجامعة فور عودته
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
  يستحضر مشكالتها المزمنة63احتفال اللبنانية بعيدها الـ

 نيسان الماضي، إحتفاالً مركزياً،     17نظمت الجامعة اللبنانية، يوم     
ـ   ، "النهار" لتأسيسها، تحول، بحسب صحيفة       63بمناسبة العيد ال

ات، الذين  /إلى منصة للمطالبة بالحقوق المزمنة لألساتذة المتعاقدين      
ن /، ليطلقوا "تفريغ المتعاقدين "ن تحت عنوان     /واللواتي حضروا 

. ن أمام وسائل اإلعالم     /صرخات مناشدة إلظهار قضيتهم     
وبالمناسبة، إعتبر وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب          

إن الخطأ الكبير والمميت حصل عندما تدخلت السياسة في شؤون          "
 ".....42/1997الجامعة اللبنانية، وخصوصاً فيما يتعلق بالقرار 

11348/node/ar/org.lkdg.www://http 

إدارة الفروع من قبل شخص واحد       :  »الجامعة اللبنانية «رئيس  
 شبه مستحيل

اشار رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، خالل          
، الى  "استراتيجية تطوير الجامعة اللبنانية   "محاضرة حملت عنوان    

 كلية وفرعا، وان إدارة هذا العدد       89ان الجامعة باتت تضم حالياً      
من الفروع من قبل شخص واحد، هو رئيس الجامعة، أصبح عمال           
شبه مستحيل، خصوصاً في غياب التعيينات للعمداء التي توقفت منذ   

 ....، وقيام الوزير ورئيس الجامعة بدور مجلس الجامعة2004
11349/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الجامعة اللبنانية ترشّد اإلنفاق بعد خفض المالية اعتماداتها
أصدر رئيس الجامعة اللبنانية، عدنان السيد حسين، قراراً يحمل          

 حصر بموجبه تعويضات المراقبة واللجان        669/2014الرقم  
الفاحصة في امتحانات سنوات اإلجازة والماستر باالمتحانات          
الفصلية النهائية وامتحانات الدورة الثانية، علماً ان ذلك القرار           

، وبعد ان قررت وزارة     »تماشياً مع سياسة ترشيد اإلنفاق    «يأتي  
 .....المالية خفض االعتمادات المرصودة للجامعة

11350/node/ar/org.lkdg.www://http 

هل اشتقتم إلى منظر     :  ن مجدداً /ات اللبنانية اعتصموا  /متعاقدو
 الخيم أمام المؤسسات؟

ـ          ، نفذ  63مرة جديدة، وقبل يوم واحد من االحتفال بعيد الجامعة ال
ات اعتصاماً  /ات في الجامعة اللبنانية والطالب    /االساتذة المتعاقدون 

عند مستديرة الصياد، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء،            
ـ /مطالبين وبالمناسبة، تال  ".  التثبيت والبت بموضوع التفرغ   "ات ب

امين االعالم لرابطة االساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية،           
إن كنتم قد اشتقتم إلى منظر      : "الدكتور جوزف شريم، بياناً، قال فيه     

الخيم أمام المؤسسات الرسمية فنحن مستعدون وغدا لناظره            
 ....."لقريب
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ات الذين واللواتي    /قطاع العزم الجامعي لتفريغ المتعاقدين      
 من الجسم االكاديمي  % 70ن /يشكلون

ضرورة "شدد المكتب التربوي في قطاع العزم الجامعي، على           
اللواتي /ات في الجامعة اللبنانية الذين    /انصاف االساتذة المتعاقدين  

 في المئة من الجسم االكاديمي      70ن اكثر من    /ن يشكلون /اصبحوا
في الجامعة، وهو ما يتناقض مع قانون انشاء الجامعة لجهة عدد            

 ......"ات في مالكها/المتفرغين
11352/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن /ن ويحذرون /ن للمطالبة بعقودهم  /ات اللبنانية يعتصمون  /مدربو
 من التصعيد

ات في الجامعة اللبنانية، أمام وزارة      /ات العاملون /اعتصم المدربون 
للمطالبة "ات صرخة / نيسان، مطلقين16التربية في األونيسكو، يوم 

ات المضي  /ن رسميا في مجلس الوزراء، ومؤكدين     /باقرار عقودهم 
 ".....لتحقيق كافة المطالب من دون أي تنازل"في التحرك 
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

من االنفاق على الصحة الذي يمثل      %  59ة يتكفل بـ    /المواطن
 من الناتج القومي االجمالي% 5

كشف المستشار لشؤون التخطيط في وزارة الصحة، الدكتور بهيج         
عربيد، خالل المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية لألمراض           

ن تغطية  /ات ال يملكون   /من اللبنانيين %  52"الصدرية، أن    
اجتماعية، االمر الذي يدفع الدولة منذ السبعينات الى محاولة تولي          

من %  59يتكفل بـ    ال يزال    ة/المواطن"، موضحا أن    "تلك المهمة 
 مليار دوالر    2.7إجمالي االنفاق على الصحة الذي قارب          

 ...."سنوياً
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وهم اصالح القطاع الصحي في لبنان وحلم البطاقة الصحية            
 الضائع

صالح القطاع  اان    ،"المستقبل"اكد الدكتور اسد فايز عيسى لصحيفة       
ايجاد حلول جذرية   :  الصحي في لبنان يتطلّب عدة اجراءات ابرزها      

ات، تفعيل  /الغطاء السياسي عن المستفيدين      لمشاكل الهدر، رفع  
الرقابة والمحاسبة، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب،         

واكد الخبير انه من    .  ة/حقوق المواطن   وسن القوانين التي ترعى   
» الشيخوخة  البطاقة الصحية وضمان  «دون ذلك سيبقى مشروعا      

ات مع كل حكومة جديدة وبعد كل          /حلمين يراودان اللبنانيين   
 ....انتخابات
11355/node/ar/org.lkdg.www://http 

  دواءاً باهظ الثمن 261السعار % 17خفض جديد 
 دواءاً،  261كشف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، عن قرار جديد ينص على خفض اسس تسعير الدواء، ليطال قائمة جديدة بـ                      

من سعر المبيع، علماً ان     %  17وقد اوضح ابو فاعور ان متوسط التخفيض يبلغ         .  جلها من االدوية باهظة الثمن واالعلى سعراً في السوق        
  % ....20 دواءاً بمعدل وصل الى 628هذا القرار الجديد هو الثاني من نوعه، بعد قرار سابق صدر قبل اسابيع خفضت بموجبه اسعار 

11356/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 المستشفيات الخاصة تتّهم المستوردين بعدم تسليم المغروسات الطبية بأسعار الضمان
يبدو ان المعركة بين نقابتي المستشفيات وتجار المعدات والمواد الطبية والمخبرية ومستورديها على أشدها، وذلك على خلفية المذكرة                    

 التي أصدرها الضمان االجتماعي، والتي نصت على تخفيض اسعار المغروسات المستعملة في جراحة العظم، بعد ان امتنع                   507رقم  
 ......بعض المستوردين عن تسليمها وذلك بحسب مصادر نقابة المستشفيات

11357/node/ar/org.lkdg.www://http 

الدولة ال تقوم   :  وأبو فاعور "  مستشفى الحريري "استقالة مدير   
 بواجباتها 

اكد وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، أن استقالة رئيس مجلس          
، الدكتور وسيم الوزان،    "مستشفى رفيق الحريري الجامعي   "إدارة  

وضع المستشفى المأسوي الذي يعود الى اسباب       «تأتي على خلفية    
عدة، منها ما يتعلق بتخلف الدولة عن الكثير من مسؤولياتها تجاهه،      

وفيما اشاد ابوفاعور بنزاهة     ".  ومنها ما يتصل بمشاكل داخلية     
الوضع ال يمكن أن يستمر بهذا االستنزاف        "الوزان، لفت الى ان     

 "....الدائم
11359/node/ar/org.lkdg.www://http 

  يحتضر والعجز في كافة المجاالت »مستشفى الفقراء«
مستشفى رفيق الحريري   «ان األمور في    "  السفير"كشفت صحيفة   

ـ  »  الحكومي الجامعي  ، تتجه إلى   »مستشفى الفقراء «التي توصف ب
الحائط المسدود مجدداً، مع عودة األزمة المالية، استمرار سوء           

. اإلدارة، والنقص الحاد في المعدات الطبية واألدوية الالزمة          
ن /ات البالغ عددهم  /ات والعاملين /الموظفين"وبحسب الصحيفة فان    

ن للسير في خطوات      /ة، يتحضرون / عامالً 1064حوالي  
إيجاد حل جذري ألزمة      احتجاجية تصعيدية، إذا لم يصار إلى      

 "....المستشفى 
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 نقص األدوية في مستشفى الحريري يتسبب بوفاة مريضين
بسبب النقص في المعدات الطبية واألدوية، تضطر مستشفى رفيق         

ن /الحريري الجامعي الى رفض استقبال المرضى، فيموت بعضهم       
على ابوابها، وكان آخر ضحاياها مريضين توفيا في شهر نيسان           
الماضي، أحدهما اثر ارتفاع بالضغط في قسم الطوارئ نتيجة           

 ".....االهمال والثاني لرفض استقباله

11360/node/ar/org.lkdg.www://http 

ومستشفى حلبا الحكومي الوحيد في عكار يواجه تحديات         ......
 النزوح

، الوحيدة في   »في حلبا   عبد اهللا الراسي الحكومي   «تواجه مستشفى   
وتجدر االشارة الى ان المستشفى يفترض أن       .  عكار، ضغطاً كبيراً  

 ألف نسمة من سكان      500على    تؤمن الخدمات الطبية لما يزيد     
مترامية   ن على أربع مناطق    /عكار الذين واللواتي يتوزعون    

لكن لغاية اليوم، ال    ).   الجومة، السهل، الدريب، والقيطع   (األطراف  
عدة من المستشفى تفتقر إلى التجهيزات الالزمة، إضافة          تزال اقسام 

إلى افتقارها لقسم رعاية أطفال، واخرى للعناية الفائقة، ولمرضى          
 .....القلب
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 أسود ناشد أبو فاعور إلنقاذ مستشفى جزين والداود ناشد سالم انقاذ مستشفى راشيا
ناشد النائب، زياد اسود، وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، القيام باجراءات ملحة وضرورية النقاذ مستشفى جزين الحكومي من                    

من جهة اخرى، طالب النائب السابق فيصل الداوود، رئيس          .  الوضع السيء الذي وصلت اليه، نتيجة األخطاء المتراكمة والسرقات         
الحكومة، تمام سالم، بايقاف قرارات وزير الصحة، المتعلقة بمستشفيي راشيا وحاصبيا، بعد ان عمد االخير الى تشكيل لجنتين                       

 ...للمستشفيين، أقصى عنهما الكفاءات، واستبعد التوازن الطائفي، واتى بمن يخصه سياسيا في إطار المحسوبية والزبائنية
11362/node/ar/org.lkdg.www://http 
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  ازاء المستشفيات الخاصة"  العصا والجزرة"الحكومة تعتمد سياسة 

اكد وزير الصحة العامة، وائل ابوفاعور، مرة جديدة، ان الوزارة           
لن تتهاون مع اي من المستشفيات التي ستخل باالتفاقية الموقعة مع         "

وزارة الصحة حتى لو وصلت األمور إلى أقصى اإلجراءات            
لكن في مقابل ذلك التحذير، وعد أبو فاعور القيمين          ".  والقرارات

لدى ديوان المحاسبة والجهات     "على تلك المستشفيات بالسعي       
المعنية إلعفاء المستشفيات الخاصة من الكفالة المالية المطلوبة          

 ".....منها
11364/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

ملفات الفواتير  :  وزير الصحة يهدد المستشفيات الخاصة       
 المضخّمة ستحال الى القضاء

ان فواتير اإلستشفاء   "كشف وزير الصحة، وائل ابو فاعور، عن         
الخاصة مضخمة جداً، وفيها      التي ترد من عدد من المستشفيات      

 واعلن ابو فاعور ان تلك الحقائق     ".  هدر وفساد وسرقة موصوفة   

، التي  "لجنة تدقيق فواتير المستشفيات في وزارة الصحة       "كشفتها  
وسرقات   الحظت طوال الفترات السابقة، زيادات غير مبررة        

 في المئة من القيمة     40 و 20 و 10يتراوح اجمالي حجمها ما بين      
لن يتم االكتفاء بالحسم من اآلن      «لتلك الفواتير، مؤكداً أنه       العامة

 "......فصاعدا، ولن تكون هناك إنذارات تمهيدية
11363/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هيئة التنسيق النقابية تجتاح العاصمة مصعدة مواقفها 
نعت هيئة التنسيق النقابية، خالل االعتصام الحاشد الذي نفذته يوم          

، في ساحة رياض الصلح، عشية الجلسة الثانية        2014 نيسان   29
النتخاب رئيس الجمهورية، تقرير اللجنة النيابية المكلفة دراسة          
مشروع سلسلة الرتب والرواتب ووصفته بالمولود الميت، معتبرة        

، ومعلنة انها بعد تلك      "المعركة بدأت االن واآلتي اعظم     "ان  
التظاهرة لن تطالب بتمويل السلسلة فقط، بل ستصر على تمويل           
مؤسسة الضمان االجتماعي والتغطية الصحية الشاملة لتشمل          

 .....الدواء والمستشفيات
11365/node/ar/org.lkdg.www://http 

باالضراب في المدارس الخاصة والطائفية      "  غير مسبوق "التزام  
 وخرق مضاد في المقاصد والـمبرات 

 29اظهرت خالصة يوم االضراب العام لهيئة التنسيق النقابية في          
الخاص وإلتزام كامل   ات  /نيسان، إلى تضامن غير مسبوق لمعلمي     

. للقطاع الرسمي الثانوي واالساسي والمهني والتقني واإلداري        
ـ   /فأن معلمي "  النهار"وبحسب صحيفة      حزب "ات المدارس التابعة ل

ن هذه  /والمدارس الكاثوليكية واإلنجيلية التزموا   "  أمل"وحركة  "  اهللا
المرة بدعوة اإلضراب، في حين لم تلتزم به كل من مدارس جمعية            
المبرات الخيرية والمقاصد الخيرية اإلسالمية وبعض المدارس         

 ....الخاصة في المناطق
11366/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      موضوع سلسلة الرتب والرواتب

 تحركات هيئة التنسيق النقابية

 واألحزاب حشدت قواعدها تحضيراً الجتياح العاصمة.....
ان ثمة قوى سياسية ال تريد أن تكون         "  االخبار"كشفت صحيفة   

بعيدة عن حركة الشارع التي تقودها هيئة التنسيق النقابية، فتستعد          
لتعبئة قواعدها وحثّها على المشاركة وإثبات الوجود في قلب            
تحركات الهيئة، واضافت الصحيفة قائلة ان بعض القوى الحزبية         

داخل الهيئة النقابية، ال سيما حركة أمل وتيار             "  تطحش"
 .....المستقبل
11367/node/ar/org.lkdg.www://http 

اللجان مقبرة  :  ورابطة األساسي دعمت التحرك وحذرت      .....
 المشاريع

اكدت الهيئة االدارية لرابطة التعليم االساسي الرسمي خالل            
اجتماعها الدوري، الذي خصصته لدراسة مسار مشروع سلسلة          

في القطاع العام   ات  /حق كل العاملين  "الرتب والرواتب، انه من     
ات في التعليم االساسي الرسمي، الحصول على       /ن المعلمين /ومنهم

ن بالنسبة عينها التي اعتمدت لرفع الحد االدنى        /زيادة في رواتبهم  
 الفاً، او اقله بنسبة التضخم      675 الف ليرة الى     300لالجور من   

، داعية مجالس المندوبين في المحافظات      " في المئة  121التي بلغت   
 ... نيسان29الى االجتماع التخاذ الخطوات الكفيلة بانجاح اضراب 
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 » السلسلة«ن زيادة ساعات العمل وتجزئة مشروع /ات اإلدارة العامة يرفضون/موظفو
 نيسان والتظاهر الذي نظم في محيط مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد هيئته             15عشية االضراب الذي نفذته هيئة التنسيق النقابية بتاريخ         

ن في مختلف المناطق    /ن وتحركاتهم /ات االدارة العامة من نشاطاتهم    /العامة لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، كثف موظفو        
 .....ن لزيادة دوام العمل وتجزئة السلسلة/ات رفضهم/ات بادخال الدرجات في صلب الراتب، ومعلنين/اللبنانية، مطالبين
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      موضوع سلسلة الرتب والرواتب

 تحركات هيئة التنسيق النقابية

  مليار ليرة2000لجنة دراسة السلسلة ترفض اي تكلفة تتجاوز 
نقال عن مصادر نيابية بارزة، ان لبنان        "  الحياة"كشفت صحيفة   

يستطيع ان يتحمل تكلفة إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب،          
شرط أن تبقى نفقاته تحت سقف ألفي مليار ليرة لبنانية، وان أي             
زيادة يمكن ان تتجاوز ذلك السقف، ستؤدي الى تراجع القدرة            
الشرائية لليرة اللبنانية وستزيد من نسبة التضخم االمر الذي            

 ......سينعكس سلباً على النمو االقتصادي
11370/node/ar/org.lkdg.www://http 

النائب كنعان المشكلة ليست بزيادة الرواتب بل بوضع رؤية            
 اصالحية شاملة

افاد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، بعد لقائه           
وفداً من صندوق النقد الدولي، ان لبنان والمجلس النيابي والحكومة          
اللبنانية بحاجة الى النظر بكثير من الجدية في وضع اإلصالح            
اإلداري في لبنان، مؤكداً انه من المفروض العودة الى العمل             
بموازنات وحسابات مالية سليمة، تفعيل أجهزة الرقابة، ووضع          

 .....سياسة ضريبية جديدة
11371/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المواقف الرسمية 

اللجنة المكلّفة دراسة سلسلة الرتب والرواتب تعمل على تخفيض         
 كلفتها وربما تقسيط المستحقات 

الوزارية على البحث في مصادر       -فيما تعكف اللجنة النيابية    
االيرادات التي من شأنها تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وفيما           
تضاربت االرقام حول التكلفة النهائية للسلسلة، أكد عضو اللجنة،         

ان كلفتها ستكون قريبة من االرقام التي        “النائب غازي يوسف،    
 مليار  1669توصل اليها مشروع الحكومة االساسي، أي الى          

اما الخبير االقتصادي، غازي وزني، فاقترح تقسيط          .  ”ليرة
 ....لفترة اربع سنوات“ تعديالت سالسل الرتب والرواتب“

11372/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بال توافق سياسي ال سلسلة وال اتفاق: الوزير بو صعب
ان سلسلة  "كشف وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب،          

الرتب والرواتب كما وصلت الى المجلس النيابي ال ترضي أحدا،           
 "....بال توافق سياسي ال سلسلة وال اتفاق"مؤكدا انه 
11373/node/ar/org.lkdg.www://http 

  يوماً ودفع لتشكيل لجنة العادة الدراسة15قذف بالسلسلة " مستقبلي -عوني "حلف 
، ضحية التوافقات السياسية، بعدما نجح تقاطع 2014 نيسان 15سقطت سلسلة الرتب والرواتب، في الجلسة النيابية التي عقدت بتاريخ 

 يوماً، وفي تشكيل لجنة للتدقيق في صدقية أرقام الواردات 15في ترحيلها " المستقبل"وتيار " التغيير واالصالح"مصالح جديد بين تكتل 
، "انا ضد تشكيل لجنة لبحث السلسلة: "في المقابل، انهى الرئيس بري الجسلة قائالً. والرسوم التي وضعت من أجل تغطية كلفتها

 ".....أعرف نتائج التأجيل منذ اآلن"و
11374/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      موضوع سلسلة الرتب والرواتب

 مواقف اخرى

يطالبون بالمساواة في الرواتب التقاعدية     "  قدامى موظّفي الدولة  "
 بين العسكريين والمدنيين 

كشف المدير العام السابق لقوى االمن الداخلي، اللواء عثمان            
المعاشات التقاعدية ليست سوى     "أن  "  النهار"عثمان، لصحيفة   

حاصل الحسومات التقاعدية التي تقطتعها الدولة من رواتب           
ن في الخدمة الفعلية من دون أن         /ات عندما كانوا  /المتقاعدين

تشارك الحكومة، في تلك المعاشات، باي مقدار من أموالها            
ن /ات والذين واللواتي يبلغ عددهم    /المتقاعدين"، مؤكداً ان    "الخاصة
ن /ن بشتى الوسائل للحصول على حقوقهم      / سيتحركون 82300

والسيما المساواة في الرواتب والمعاشات التقاعدية بين             
 .....ن من المدنيين/ات وبين من يماثلهم/العسكريين
11375/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الهيئات االقتصادية تقبل ما يقبله رياض سالمة 
اشار رئيس جمعية تجار بيروت، نقوال شماس، في مقاربته             
لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، إلى أن الحّل االول يكمن في           
خفض النفقات، والثاني في تحسين الجباية للضرائب، اما الحل           

 ......الثالث، فيتمثّل في إقرار ضرائب جديدة
11376/node/ar/org.lkdg.www://http 

وتشدد »  السلسلة«جمعية المصارف توضح لعون موقفها من         
 على اإلصالح

اكد رئيس جمعية المصارف، فرنسوا باسيل، خالل زيارته لرئيس         
تكتل التغيير واالصالح، العماد ميشال عون، ان االصالح هو           
االساس، متمنيا ان تتوصل اللجنة النيابية الى الحلول المناسبة           

 ....وليس فقط لفرض الضرائب االستثنائية على المصارف
11377/node/ar/org.lkdg.www://http 

لجان األهل في المدارس الكاثوليكية ترفض السلسلة واإلضراب         
 وتعد شكوى ضد محفوض

حملت لجان األهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح           
مسؤولية اقفال العديد من المدارس      "وجبيل، الحكومة والنواب،     

الخاصة وتشريد االف التالميذ اذا اقر قانون سلسلة الرتب             
والرواتب بالشكل المطروح، من دونِ ايجاد االمكانيات في دعم           

ات، وذلك  /التعليم الخاص وتأمين موارد لتمويل مستحقات المعلمين      
، وكشفت  "تفادياً للزيادة الباهظة التي ستطرأ على االقساط المدرسية       

كلفت مكتبا للمحاماة للمباشرة في تحضير شكوى ضد نقيب          "انها  
المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، بحجة اتخاذه من          

 "..... ن رهائن في مطالبته الدولة بإقرار السلسلة/أبنائهم
11378/node/ar/org.lkdg.www://http 

إفراط في  :  شماس فنّد مـوقف الهيئـات مـن تمويل السلسلة       
 الضرائب والرسوم ال يتحملها االقتصاد

أعلن رئيس جمعية تجار بيروت، نقوال شماس، عن الموقف            
الرسمي للهيئات اإلقتصادية من البنود التمويلية في مشروع قانون         
سلسلة الرتب والرواتب، الذي أعدته جمعية تجار بيروت وتبنّته          
الهيئات مجتمعة، الفتاً إلى أن الصيغة البرلمانية المقترحة، اختارت     
أن تكرس البذخ الحكومي المستشري واإلنفاق غير المجدي           

الرضى في  "واالهدار المقونن، ضاربة بعرض الحائط مفهوم         
إلفراطها في فرض المزيد من الضرائب والرسوم       "  تسديد الضريبة 

 ."التي ال يتحملها االقتصاد
11380/node/ar/org.lkdg.www://http 

او جمعيات زوجات   »  السلسلة«تمويل  :  أيهما أهم ":  للسفير"تحقيق  
 المسؤولين؟

في مقال اعدته حول ملف سلسلة الرتب       "  السفير"تساءلت صحيفة   
"والرواتب، قائلة  أال تؤثر في التضخم االموال  التي تخصص         : 

للجمعيات التي تديرها زوجات مسؤولين في الدولة، ويصل اجماليها 
 ؟»السلسلة«ألف مليار ليرة، أي أكثر من ثلث قيمة 

11379/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية اخرى
 ات الكهرباء /المجلس النيابي يقر اخيراً القانون المتعلق بمياومي

 نيسان الماضي، نص اقـتـراح       2اقر مجلس النواب في جلسته يوم       

القانون المعجل المكرر المعدل لملء المراكز الشاغرة في مؤسسـة          

كهرباء لبنان من خالل مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجـبـاة       

وقد حصر القانون المعدل االشتراك في المباراة المـنـوي          .  االكراء

اقامتها بعمال غب الطلب وجباة اإلكراء العاملين لمصلحة مؤسسـة          

ن شروط االستخدام العامة والـخـاصـة        / الكهرباء ممن تتوافر فيهم   

المعمول بها في المؤسسة المذكورة باستثناء شرط السن، علـى أال            

ها فـي تـاريـخ        / ة الستة والخمسين من عمره    / يتجاوز المتباري 

 ...المباراة
11382/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن /ن الى الشارع دعماً لقضيتهم/ات الكهرباء نزلوا/ومياومو...
 31ن التحذيري، في /ات وجباة االكراء اعتصامهم/نفذ المياومون

، امام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة كورنيش     2014اذار  
وفي بـيـروت، قـطـع        .  النهر وفي مناطق اخرى في لبنان     

ات اوتوستراد النهر في االتجاهين، اال انه اعيد فتحه،         / المحتجون
فيما استمر االعتصام امام المؤسسة، وذلك تلبية لنداء وزيـر           

ات، / ات المعتصميـن  / العمل، سجعان قزي، الذي فاجأ المياومين     
/قضية المياوميـن  " ن ان   / ن لفض االعتصام، مؤكداً لهم    / ودعاهم

ات / ات يجب ان تعالج بطريقة هادئة وسياسية وان تعطى للعمال         
  ....."ن/حقوقهم
11381/node/ar/org.lkdg.www://http 

 نيسان ضد   30يفيق من سبات ويدعو الى اضراب في         "  العمالي"
 السياسات الرسمية 

بعد غياب طويل عن ساحة التحركات المطلبية، دعت هيئة مكتب            
تنفيذ إضراب عام   "المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام، إلى         

 نيسان، احتجاجاً على السياسات      30تحذيري، يوم األربعاء في      
وقد رأت الهيئة في بيان       ".  الضريبية واالقتصادية واالجتماعية   

المماطلة والمراوغة "أصدرته بعد اجتماعها برئاسة غسان غصن، أن 
في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تدفعان إلى المزيد من حرمان            

ن المشروعة، وتؤديان إلى     /ات القطاع العام من حقوقهم     /موظفي
 ".....إضعاف بنية اإلدارة العامة وإفقاد الوظيفة العامة اعتبارها

11383/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وقيادته تراهن على هزيمة هيئة التنسيق النقابية.....
كشفت صحيفة االخبار، ان الحكومة اللبنانية واالتحاد العمالي          
العام والهيئات االقتصادية راهنت مجتمعة على أن هيئة التنسيق،         
المستفردة في مطالبها وتحركها، سوف تصل الى الجدار            
المسدود، وبالتالي ستضطر إلى اإلذعان، خصوصاً أن تركيبة         
الهيئة من الناحية الحزبية والطائفية ال تختلف كثيراًَ عن االتحاد           

 ....العمالي العام
11384/node/ar/org.lkdg.www://http 

 السائقون العموميون يهددون بشل البلد اذا لم تتحقق مطالبهم 
مسيرة « نيسان،   28نفّذ عشرات السائقين العموميين في بيروت، يوم        

، »المزمنة«، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم       »سيارة رمزية 
وأبرزها غالء أسعار البنزين، ارتفاع تكلفة الرسوم المختلفة،            
الفوضى التي يعاني منها قطاع النقل، والمخالفات القانونية الفاضحة         

 .....في مسألة تسهيل عمل السائقين غير اللبنانيين
11385/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن في  /ن بشمولهم /ات يطالبون /ات المتقاعدون /والموظفون.....
  زيادة غالء المعيشة

وجه رئيس دائرة محافظة جبل لبنان سابقا، ادوار شقير، كتابا           
مجلس النواب، للمطالبة بان يرافق اقرار غالء         مفتوحا الى رئيس  
ته /ة بتعويض صرف، اسوة بزميله    /ة المتقاعد /المعيشة الموظف 

 ....شهري ة على اساس راتب تقاعدي/ة المتقاعد/الموظف
11386/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن/ن صندوق الضمان بحّل مشكلتهم/ات الفاتورة طالبوا/وعمال.....
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، محمد كركي، وفدا من لجنة المتابعة لعمال الفاتورة في الصندوق، طالبه                    

 من جهته، وعد كركي بمتابعة الموضوع مع االجهزة والسلطات          .ن/ات وايجاد الحلول المناسبة الوضاعهم    /باعادة العمل بنظام المياومين   
 .....المعنية ال سيما مجلس ادارة الصندوق ووزارة العمل

11387/node/ar/org.lkdg.www://http 
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أجبروني على االختباء عند حضور زوار إلى       أهلي  :  معوقة تروي 
 بيتنا

 المجتمع اللبناني   نظرةكشفت صحيفة النهار في تحقيق اعدته حول        
لذوي االحتياجات الخاصة، انه في حال رزق احدهم مولوداً            
معوقاً، يرفض البعض تقبل الواقع، بينما تحاول فئة منهم التخلص          

 وقد حاورت    .منه، فيما البعض اآلخر يعتبره نعمة من اهللا          
رغم قسوة الظروف   "  برأس مرفوع "ز التي تحدثت    .الصحيفة ك 

كنت اسيرة غرفتي، حتى في      "التي واجهتها منذ والدتها، قائلة       
المناسبات لم تسمح لي عائلتي بان ارافقها، اذ خجل اهلي بي امام            

 "......المجتمع
11323/node/ar/org.lkdg.www://http 

  في المئة٨٣ات تصل إلى /البطالة في اوساط المعوقين
انه على الرغم من صدور القانون رقم        "  الحياة"اشارت صحيفة   

 الخاص بالحقوق االساسية لذوي االحتياجات الخاصة،       220/2000
ات ال تزال   /بما فيها الحق بالعمل، فأن نسبة البطالة بين المعوقين         

 ٨٣مرتفعة وتصل، بحسب مصادر ائتالف جمعيات االعاقة، إلى          
وقد نقلت الصحيفة عن تقرير اصدره المحامي نزار          .  في المئة 

/صاغية، ان الدولة لم تدعم فعلياً عملية دمج األشخاص المعوقين          
ات في أماكن العمل، بل اكتفت بتقديم دعم مالي للمؤسسات              
الرعائية من خالل وزارة الشؤون االجتماعية، مما شجع على            

 ....ن/ن وقلص فرص دمجهم/استمرار عزلهم
11324/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مدرسة  70اليوم الوطني لذوي الصعوبات التعليمية في           
 فهل يزداد عددها؟ ... دامجة

رعى وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، اإلحتفال           
 نيسان يوماً وطنياً للتالمذة ذوي الصعوبات        22بتكريس تاريخ   

التعلمية، وذلك بمشاركة كل من وزارة التربية، المركز التربوي          
وقد ".  سكيلد"للبحوث واإلنماء، المجلس الثقافي البريطاني ومركز       

اكد المدير العام للتربية، فادي يرق، على ان وزارة التربية سوف           
تعمل بما بقي من عمر الحكومة على وضع مسألة ذوي               
الصعوبات التعلمية على طريق التطور ليزداد عدد المدارس           

 ..... الرسمية الدامجة
11325/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وإطالق دليل ارشادي لدمج ذوي الصعوبات التعليمية......
أطلق وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، دليالً للمدارس  
الدامجة لذوي الصعوبات التعلمية ليصبح أداة في أيدي االهالي           

وحول ذلك اوضح   .  ن صعوبات تعلمية  /اللواتي يعاني اوالدهم  /الذين
، الدكتور نبيل قسطه، ان الدليل يحتوي على         "سكيلد"مدير مركز   

اسماء وعناوين لجميع المدارس الدامجة، فضال عن اسماء وعناوين      
المدارس المختصة والجمعيات غير الحكومية التي توفر خدمات          

 ......ومساعدة للتالمذة ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة
 11326/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 قزي يحيل مشاريع للحماية االجتماعية إلى رئاسة مجلس الوزراء
ات من تقديمات العناية الطبية، في      /ات المتقاعدين /أحال وزير العمل، سجعان قزي، مشروعي قانون االول يرمي الى إفادة المضمونين           

، والثاني يقترح انشاء نظام التقاعد والحماية االجتماعية الوارد          »الصندوق الوطني للضمان االجتماعي   «حالتي المرض واألمومة، من     
من جهة ثانية، رفض الوزير قزي الموافقة على استخدام شباب وشابات     . إلى الوزارة، ليدرجان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 

/ات في لبنان، للعمل في المستشفيات كممرضات وممرضين أسوة باللبنانيين           /ات المقيمين /ات، من النازحين السوريين   /غير لبنانيين 
 .....ات
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 نحو الحقوق المدنية 

وثيقة مدنية مشتركة للحوار اللبناني الفلسطيني بهدف ضمان          
 ات/حقوق الفلسطينيين

، 2014 نيسان   16الفلسطيني، في     –اطلق منتدى الحوار اللبناني     
الفلسطينية   -رؤية مشتركة للعالقات اللبنانية       "وثيقة بعنوان    

تهدف الى التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن العالقات          "  2014
الفلسطينية، ومن ضمنها االقرار بالحقوق األساسية          -اللبنانية  
ن /ات في لبنان وتحسين أوضاعهم       /ات الفلسطينيين /لالجئين

المعيشية، وكذلك حول المسائل السياسية والدبلوماسية ذات الصلة        
 "......بالقضية الفلسطينية
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ات لبنان الحق   /الستعادة فلسطينيي "  حملة حقوق الملكية  "و.....
 االساسي في التملك العقاري

حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في       "افادت منسقة   
، فرح الكرزلي، في حوار لصحيفة السفير، ان الحملة التي           "لبنان

انطلقت منذ سنتين، تهدف الى إعادة الوضع على ما كان عليه قبل            
ة، / الذي حجب حق التملك للفلسطيني      2001تعديل القانون لعام    

ات أضراراً كبيرة، اذ    /خصوصاً وان القانون رتب على الفلسطينين     
، صار بعد ذلك العام، ال يستطيع 2001ان الشخص الذي تملك قبل 

 لكنه  2001أن يورث أوالده، وحتى ذلك الذي اشترى وتملك قبل          
 .....لم يسجل العقار وقتها، اذ بات اليوم امام مأزق
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 ونشاط للحملة في الجامعة األميركية.....

ندوة لطالب وطالبات الجامعة األميركية في بيروت، تخللها عرض         "  حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان       "نظمت  
الخاصة بالحملة لمطالبة المعنيين في الدولة      "  المذكرة"فيلم وثائقي، شرح لدراسة ميدانية وقانونية حول الموضوع، وتوقيع العريضة            

 ......ات من التملك/اللبنانية بإلغاء التعديالت القانونية التي منعت الفلسطينيين
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 شؤون وشجون

 !ال سبيل سوى الهجرة للعيش بكرامة: شباب عين الحلوة
بعدما تفاعلت قضية الدعوة إلى الهجرة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، حاورت صحيفة السفير عدداً من الشباب والشابات                      

ن هيثم الغُزي، الذي يعيش في مخيم عين الحلوة، والذي طالب بالهجرة إلى أي بلد، النه يريد أن يعيش بكرامة،                    /ات، ومنهم /الفلسطينيين
تظاهرت من أجل المطالبة بالهجرة، وتحركي كان فردياً، وبعدما نصبت           : "وقد اوضح الغُزي قائالً   .  وأن يعمل ويربي أوالده ويعلمهم    

خيمة وجدت أن هناك حراكاً شبابياً يطالب بالهجرة أيضاً، وأنا كنت من ضمن اللجنة الشبابية في مخيم عين الحلوة، وألنني ال أحب                        
 ".......الصمت صرخت
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 الكورية تربط مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة في العباسية بالطريق العام " اليونيفيل"
أنجزت الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، تعبيد الطريق الذي يربط مفرق العباسية طورا بمدرسة الحنان لذوي االحتياجات                   

ن المرورية،  /الخاصة، وذلك بعد تعذر استخدامه من قبل الطالب والطالبات بسبب سوء حالته، االمر الذي شكل خطراً على سالمتهم                   
 ...... ألف دوالر20كلفة االجمالية للمشروع بلغت تعلماً ان ال
11327/node/ar/org.lkdg.www://http 
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  تتمة االفتتاحية   
وكما .  ات/ات السوريين /السياسي العميق في لبنان، ادى الى بروز آراء متباينة حول مسألة النازحين              –يبدو جلياً ان الشرخ الطائفي      

سرت العادة كلما برز ملف وطني شائك وحساس، ال يتم اإلتفاق على رؤية وطنية مشتركة، فال تجد السلطة مخرجاً سوى ترحيل                        
 .  المشكلة اوالترقيع اواالستغاثة بالخارج

وعليه، ال يمكن ان نعول كثيراً عن االنباء، التي تواردت مؤخراً، حول تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمام سالم،                     
ات، اذ نتوقع ان يكون مصير ذلك الملف كمصير مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي تنقّل من                 /ات السوريين /لمتابعة ملف النازحين  

 . لجنة الى لجنة حتى تعثّر وسقط
اخيراً، نختم بالقول؛ حبذا لو ركزت الجهود السياسية على بلورة موقف وطني موحد حول االزمة في سوريا، بدل من توسيع االنقسام                      

وتأجيج الصراع، وان يجهد السياسيون للدفع بإتجاه وضع حد لتلك الحرب المأسوية، االمر الذي ال شك سيؤدي الى تسريع عملية عودة                     

ن، والى وضع حد لمعاناة الشعب السوري، وتخفيف األعباء اإلضافية التي ترزح تحتها                /ات الى مناطقهم  /ات السوريين /النازحين

 .  المجتمعات اللبنانية المضيفة

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

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  


