
 

 

 

 

 

 

" التعليم لجميع االطفال في لبنان     "مشروع  

 ! ينتظر عطف المجتمع الدولي

 كليات  6طلب نقابي بسحب قرار فتح        
اإلفراط في إنشائها يهدد     :  صيدلة جديدة 

 مستقبل المهنة 

هل يعرف البطريرك الراعي ماذا يجري في       

 المدارس الكاثوليكية؟ 
مجلس الوزراء يفشل في ملفي العمداء        

 والتفرغ والجامعة تعود إلى اإلضراب

: الجامعة األميركية تضج بالخبر اليقين      

 الرئيس بيتر دورمان استقال

بوصعب للعمل على تطوير المناهج         
 التعليمية واللغاء بعضها 

 

 

 
للتغطية "  المستقبل"مزيداً حول اقتراحات     

 الصحية 

مصير مستشفى الحريري الحكومي ال يزال      

 في  دائرة الخطر 
المستشفيات الخاصة تطالب بمستحقاتها 

  مليار ليرة1200التي تجاوزت 

الصحة توقف العمل بعقد مستشفى الهيكلية 

 بالكورة لعدم استقبال مريضة

التنسيق النقابية تستمر في تحركاتها وفي      

 مقاطعة تصحيح االمتحانات

الكتل التي  :  المكاتب التربوية لألحزاب   
تقاطع الجلسات التشريعية تتحمل         

 المسؤولية

هل تتلطى الحكومة خلف البنك الدولي        

 لخصخصة الكهرباء قريبا؟
: قزي واالجتماع التنسيقي للقطاع الصحي      

 بدأنا حملة تنزيه العمل
التكتل الوطني لحقوق المعوق يعرض 

مشكالت المؤسسات الرعائية ويحذّر من 
 اإلقفال

ال قضية تتقدم   :  “أونروا”لبنان في مؤتمر     
 ات/ات الفلسطينيين/على احتياجات الالجئين

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الجامعة اللبنانية تستغيث فيما الجامعات الخاصة تفرخ وتوسع إنتشارها

 
مصير الجامعة اللبنانية في خطر، في ظل المشاكل المتراكمة، ترهل الدولة التي لطالما تقاعست عن حمايتها                 

وتنتشر فروعها بكافة االتجاهات    "  تفرخ"وتطويرها، وخصوصاً مع تنامي مضاربة الجامعات الخاصة التي          
قوي وفعال، يستطيع فرض ضغوطه     "  مدني"، ومحصنة بلوبي    إلى دعم سياسي وطائفي   والمجاالت، مستندة   

الترخيص الذي  ولعل ابرز ما يدل على ذلك رفض نقابة الصيادلة، مؤخراً،            .  لوقف اي قرار تتخذه الحكومة    
 . كليات صيدلة جديدة، حتى ولو كانت لجامعات خاصة6منحه وزير التربية، الياس ابو صعب، النشاء 

 
اما الجامعة اللبنانية، فال من يدعمها ويحميها، حالها في ذلك حال التعليم الرسمي اجماالً، اذ ال تمتلك لوبي                    

 .  ويحل المشكالت العالقة باستثناء أساتذة الجامعة للتدخالت السياسية،مدني قوي يتصدى
 

نتيجة لالهمال تعاني الجامعة اللبنانية، منذ سنوات، من وضع مأزوم آخذ في التدهور، فيما ينخرها الفساد،                  
وخير دليل على ذلك، طريقة تعاطي كافة األطراف السياسية مع ملفي العمداء              .  الهدر ومطامع السياسيين  

هما، خالل الجلسة االخيرة لمجلس     اقرارالحزبين االشتراكي والكتائب،    فمؤخراً مثالً رفض كل من      .  والتفرغ
 .، اذ اختلفا على عدد من األسماء والتوزيع الطائفي2014 تموز 3عقدت بتاريخ الوزراء التي 

 
، تعيش النتائج السلبية لتعطيل عمل مجلس االدارة،        2004والجدير ذكره ايضاً، أن الجامعة اللبنانية منذ العام         

وذلك بسبب عدم تعيين عمداء أصيلين لكلياتها المختلفة، فضالً عن استمرار مشكلة األساتذة المتعاقدين بدون                

 في المئة من المتعاقدين،     80 في المئة فقط من الطاقم التعليمي، مقابل         20ات يمثلون   /حل، إذ بات المتفرغون   

 في المئة كحد أقصى للتعاقد، وفيما      20 وذلك في مخالفة واضحة للقوانين الجامعية التي ال تسمح بأكثر من           

 .يتقاعد سنوياً أكثر من مئة أستاذ، وال يتفرغ أي أستاذ بديل

 

ويبدو ان مشكالت الجامعة المتشابكة، من اقرار السلسلة الى التفرغ ووضح حد للتعاقد، مروراً بتطوير                  
المستوى التعليمي وغيرها، جميعها مسائل معلقة في ضوء االزمات المختلفة التي تشهدها البالد، والنتيجة                
واحدة، اضرابات، تعطيل نتائج االمتحانات ومستقبل الطالب والطالبات، واستمرار تدهور المستوى االكاديمي            

 .الذي ال شك يصب بمصلحة الجامعات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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اإلفراط في  :   كليات صيدلة جديدة   6طلب نقابي بسحب قرار فتح      
 إنشائها يهدد مستقبل المهنة 

اكدت نقابة صيادلة لبنان، خالل مؤتمر صحافي عقده نقيب            
الصيادلة، ربيع حسونة، رفضها الترخيص العشوائي لكليات          
صيدلة جديدة، مستغربة موافقة وزير التربية والتعليم العالي،           

 كليات من دون دراسة جدوى،       6الياس بو صعب، على انشاء       
وحتى سؤالها في الموضوع، علماً انه سبق لنقابة الصيادلة ان            
ابلغت وزارة التربية رفضها اعطاء أي رخصة جديدة النشاء           
المزيد من كليات الصيدلة، معللة ذلك الرفض بأسباب تتصل            

ن فئة  /ات ومن ضمنهم  /ات والشباب /بالمصلحة الوطنية للبنانيين  
 .......الصيادلة
11605/node/ar/org.lkdg://http 

 قضايا تربوية

ينتظر عطف المجتمع   "  التعليم لجميع االطفال في لبنان    "مشروع  
 ! الدولي

اطلق وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، يوم امس،            
تأمين الحق في التعليم لجميع األوالد في       "خطة للوزارة تهدف إلى     

ات من سوريا في المدارس      /لبنان بمن فيهم األطفال النازحين     
وقد صرح بو   .  RACE LEBANON، تحت عنوان  "الرسمية

صعب ان الخطة ليست بجديدة، بل وضعتها الحكومة السابقة،            
برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وبالتعاون مع مجموعة من             
المؤسسات الدولية، منها البنك الدولي، اليونيسف، الوكالة األميركية        
للتنمية الدولية، منظمة اليونيسكو، المفوضية العليا لألمم المتحدة          
لشؤون الالجئين، االتحاد األوروبي، والوكالة البريطانية           

 ...........للتنمية
11607/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع     

 بوصعب للعمل على تطوير المناهج التعليمية واللغاء بعضها 
اعلن وزير التربية، الياس بوصعب، خالل حفل تخرج تالمذة           

بترومين   -الصفوف الثانوية في مدرسة األنترناشونال سكول         
يجب أال نبقى متمسكين بالمناهج القديمة، وال         :  "الكورة، قائالً 

 مادة دراسية ضمن المنهج المخصص       12نجعلكم ملزمين بـ    
وقد ".  لالمتحانات الرسمية بينما العالم كله تطور وغير مناهجه         

اعطى بوصعب مثاال على ذلك كتاب التاريخ الذي لم يتغير منذ            
، حيث ال يوجد محتل يهودي لفلسطين، والبعض ما          1943العام  

 ........ات ما زالوا في فلسطين/زال يعتقد أن الفلسطينيين
11624/node/ar/org.lkdg.www://http 

: امتحانات البريفيه انطلقت في أجواء هادئة ووزير التربية           
 إجراؤها انتصار للوزارة، األساتذة والتالمذة

انطلقت االمتحانات الرسمية في يومها األول المخصص للشهادة          
 ألف تلميذ في مادتي     61 حزيران، وامتحن نحو     13المتوسطة في   

وقد اعتبر وزير   .  الجغرافيا والرياضيات، في أجواء هادئة وطبيعية     
التربية، الياس بوصعب، الذي جال على عدد من مراكز              
االمتحانات، متفقداً التالمذة وسير االمتحانات، إن ما حدث انتصاراً         
لألساتذة، األهالي، التالمذة وللوزارة ايضاً، مكرراً موقفه بانه لن          

 ........يتخلى عن هيئة التنسيق النقابية وال عن مطالبها
11606/node/ar/org.lkdg://http 

 ن/ن بتثبيتهم/ات التعليم الرسمي في النبطية يطالبون/مياومو
ات في المدارس والثانويات والفروع     /ات المياومون /طالب العمال 

ن في وزارة التربية    /الجامعية الرسمية في منطقة النبطية، بتثبيتهم     
الصندوق ”واالفادة من الضمانات الصحية واالجتماعية التي يقدمها        

، أسوة  »تعاونية موظفي الدولة  «أو  “  الوطني للضمان االجتماعي  
ات في المؤسسات واإلدارات الرسمية       /ات المثبتين /بالموظفين

األخرى، علماً ان ما يتقاضونه ال يتجاوز عشرين ألف ليرة عن            
 .........كل يوم عمل

11608/node/ar/org.lkdg://http 

من التنكر للحريات الشخصية     "  سابيس"لمنع مدارس   "  القوات"
 فرض ثقافة أوروبيةمن و

بيانا "  القوات اللبنانية "اصدرت الدائرة اإلعالمية في حزب         
استنكرت فيه تعامل  مدارس سابيس مع موضوع الحريات الدينية           

إن القوات اللبنانية، التي تضع الحريات العامة، وحرية         :  "جاء فيه 
الدين والفكر والمعتقد في أولويات ثوابتها، ال سيما الحرية             
الشخصية، تستهجن إصرار مدارس سابيس، على التمادي في           
التصرف كأنها جزيرة معزولة عن لبنان ومجتمعه، ال سيما حيال           

 "..........الرموز واالشارات الدينية
11623/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس خاصة
أهالي صور عجزوا عن دفع أقساط المدارس الخاصة فتوجهوا          

 أو االستدانة...“الرسمية”إلى 
ات المدارس الخاصة والمعاهد في     /يجمع اكثرية أصحاب ومديري   

ن /منطقة صور، أن معظم االهل الذين لم يسددوا أقساط اوالدهم          
ن /ات بمواعيد دفع منحهم/مرتبطينن من االساتذة ال/حتى االن، هم

 والتي  السنوية من المؤسسات الخاصة والعامة التي يعملون لديها،       
 ......ن بين عشرة وعشرين في المئة/تترواح نسبتهم

11620/node/ar/org.lkdg.www://http 

  في المئة40العجز عن تسديد األقساط : المدارس الخاصة شماالً
تتفاوت نسبة التزام األهالي بتسديد أقساط أوالدهم بين مدرسة            
خاصة وأخرى، وبين منطقة وأخرى شماالً، وسط تأكيد بعض           
إدارات تلك المدارس االرتفاع الملحوظ في منسوب العجز لدى           

 . في المئة إجماال40ًاألهالي مقارنة بالعام الماضي بمقدار 
وإذا كانت تلك المدارس قد نفت قيامها بأي إجراء إداري بحق             

ن بقية أقساط العام الماضي،     /اللواتي لم يسددوا  /ات الذين /الطالب
إال أنها أعربت عن عدم قدرتها تحمل أي تأجيل إضافي لالقساط            

 ........المتراكمة من عام الى آخر
11621/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هل يعرف البطريرك الراعي ماذا يجري في المدارس الكاثوليكية؟ 
ن /ن بعد االقساط المدرسية، اعلن هؤالء انهم      /اللواتي لم يسددوا  /فيما عمدت ادارات بعض المدارس الكاثوليكية الى تهديد االهالي الذين         

ن وفدا لزيارة البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لوضعه في اجواء التصرف غير الالئق من قبل                   /سينظمون
 .........ات تصرف الرهبان /ادارات المدارس، ميستغربين

11622/node/ar/org.lkdg.www://http 

سلّموا أسئلة  !:  ن/متعاقدو اللبنانية اذ انتظروا اقرار تفرغهم       
 االمتحانات وعلّقوا تصحيح المسابقات

 25ات في الجامعة اللبنانية، في         /اعلن األساتذة المتعاقدون   
ن المفتوح، وتسليم أسئلة      /، تعليق اضرابهم   2014حزيران  

االمتحانات مع التوقف عن إعالن النتائج، إلى حين إقرار ملف           
 حزيران،  26التفرغ في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في          

وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو        وذلك بعد وعود من      
صعب، أن يتم طرح ملف التفرغ في أول جلسة لمجلس               

 .......الوزراء
11617/node/ar/org.lkdg.www://http 

مجلس الوزراء يفشل في ملفي العمداء والتفرغ والجامعة تعود           
 إلى اإلضراب

مجلس الوزراء كما كان منتظراً، ملفي العمداء والتفرغ، في          لم يقر   
 حزيران، مما استدعى    26جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في        

إعالن رابطة األساتذة المتفرغين اإلضراب العام طوال األسبوع          
 تموز الماضيين، علماً ان  اتصال        4 حزيران حتى    27الممتد من   

صباحي اجراه رئيس كتلة المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، بوزير          
الملفين، اللذين كان مقرراً طرحهما     “  طير”التربية، الياس بو صعب،     

 .............من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
11616/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 وحبل التعاقد مستمر فيما الحقوق مهدورة....... 
كشفت صحيفة االخبار ان وزارة التربية والتعليم العالي تعاقدت           
مؤخراً، وتحديداً في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، مع           

ة جديداً في التعليم األساسي في منطقة الشمال وحدها،         / متعاقداً 169
ات /مضيفة ان ذلك يجري في وقت لم يقبض فيه المعلمون             

ن عن ذلك الفصل، التي ال      /ات مستحقاتهم /ات الحاليون /المتعاقدون
 ........تزال ضائعة بين وزارتي التربية والمال

11641/node/ar/org.lkdg.www://http 

 “اللبنانية“محافظة عكار تطالب بإنشاء فرع لـ
التابعة لكلية العلوم في     ال يزال مطلب تجهيز وتوسيع شعبة العلوم      

في طرابلس، من أبرز المطالب التي يسعى        »  الجامعة اللبنانية «
وعلى الرغم من النداءات التي أطلقت منذ       .  العكاريون إلى تحقيقه  

، بهدف العمل على تطويرها أقله      2009تأسيس الشعبة في عام     
لجهة تأمين مبنى مالئم لها يتناسب مع االختصاصات العلمية           
واألبحاث المطلوبة، إال أن أياً من المطالب لم يتحقق، طوال الستة   

 ......أعوام الماضية
11619/node/ar/org.lkdg.www://http 
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الرئيس بيتر دورمان   :  الجامعة األميركية تضج بالخبر اليقين     
 استقال

لفساد الذي تعيشه الجامعة األميركية وهـدر        لفي سياق متابعتها    
معلومات حول استقـالـة     "   االخبار" األموال فيها، نشرت صحيفة     

بمديرة مـكـتـب       “األخبار”وقد اتصلت . رئيسها، بيتر دورمان 
اإلعالم، مهى العازار، للتأكد من صحة الخبر، فأجابت بـأن ال            
تغييرات حصلت على صعيد كبار اإلداريين، وعندما ألـحـت           
الصحيفة للحصول على جواب، استمهلتهم حتى اليوم التالي لتعطي       

 .......الجواب الدقيق
11615/node/ar/org.lkdg.www://http 

  حجر األساس لمستشفى تعليمي جامعي في البلمند
أزاح بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم االرثوذكس، يوحنا          

ـ       مركز جامعة البلمند   "العاشر اليازجي الستار، عن حجر األساس ل
والجدير ذكره، ان   .  ، الذي سيشيد عند سفح التلة البلمندية       "الطبي

، “جامعة البلمند ”المركز الجديد هو مستشفى جامعي لكلية الطب في         
سيكون مجهزاً بأحدث المعدات الطبية، ليصبح أول مستشفى           

 ............جامعي لمعاينة جميع الحاالت المرضية في شمال لبنان
11612/node/ar/org.lkdg.www://http 

 )األلبا(وآخر لمبنى عصري في األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ........
التابعة لجامعة البلمند في سن الفيل، على ان يستكمل ) األلبا(وضع حجر االساس لحرم عصري متطور لألكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 

، أندره بخعازي، في كلمة القاها بالمناسبة، على عمل الجامعة الدؤوب لتطوير            "األلبا" وقد ركز عميد     .بناؤه خالل السنوات الثالث المقبلة    
 .....البرامج وتحديثها

11613/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 الصحة للجميع قضايا صحية

 للتغطية الصحية " المستقبل"مزيداً حول اقتراحات 
، أن التغطية الصحية واالجتماعية يشوبها      "التغطية الصحية "أكد رئيس اللجنة البرلمانية للصحة، النائب عاطف مجدالني، خالل ندوة عن            

وقد لفت . ات في ابواب العناية الصحية، التقاعد، العجز والوفاة/الكثير من النقص، داعياً الى توسيع شبكة الحماية لتشمل جميع المواطنين
قانون نظام    -2قانون نظام التقاعد والعجز والوفاة،        -1:  مجدالني الى ثالث اقتراحات تقدم بها تيار المستقبل لمواجهة ذلك الوضع وهي           

قانون افادة المتقاعدين والمسجلين في الضمان االجتماعي من تقديمات فرع ضمان              -3،  )البطاقة الصحية (التغطية الصحية الشاملة    
 .......المرض واالمومة

11625/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 مصير مستشفى الحريري الحكومي ال يزال في  دائرة الخطر 
 20ات في المستشفى، في     /ات والمتعاقدون /تستمر ازمة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في التأرجح، اذ علّق الموظفون            

عادت المستشفى لتستقبل المرضى    ن لما يشهده البلد من أوضاع أمنية متوترة، و         /، وذلك تحسساً منهم   "مؤقتاً"ن  /حزيران، اعتصامهم 
ات، فان قرار تعليق االعتصام، تزامن مع /ونقال عن بعض الموظفين.  حزيران19والحاالت الطارئة، بعد اقفال دام ليوم واحد وذلك في 

ن المستحقة عن شهري نيسان     /ات تعهداً جازماً من قبل إدارة المستشفى نقال عن وزيري المال والصحة، بأن رواتبهم              /تلقي الموظفين 
 ....... حزيران23وأيار الماضيين، ستدفع بدءا من 

11630/node/ar/org.lkdg.www://http 
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وأبو فاعور يكشف عن خطوات لتأمين استمرارية .......
 المستشفى 

ات /حقوق موظفي ”افاد وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، أن         
، مؤكداً ان   “مستشفى رفيق الحريري، مكرسة وسيتم دفع الرواتب      

وشدد ابو فاعور   .   حزيران 24وزارة المالية ستحول األموال في      
المعالجات المتعلقة بالمستشفى ليست مؤقتة، إنما تأتي        "على أن   

ضمن خطة نهوض متكاملة وواضحة وضعها مجلس إدارة           
 "..........المستشفى مع وزير الصحة، على ان يتم تنفيذها تباعاً

11631/node/ar/org.lkdg.www://http 

  شهور3وعن اتفاق مع الموردين مدته ........
اعلن وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، التوصل إلى اتفاق بين           
إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وموردي األدوية        
والمعدات، تدفع بموجبه المستشفى جزء من السلفة التي حصلت           

من ديون الموردين التي    %  15عليها من الحكومة اللبنانية لتغطية      
 مليار ليرة، في مقابل أن يسلم هؤالء          53تبلغ قيمتها االجمالية    

للمستشفى حاجتها من المواد والمعدات واألدوية لمدة ثالثة أشهر،          
 ........بما يؤمن مخزوناً كافياً يضمن استمرارية العمل

11629/node/ar/org.lkdg.www://http 

 1200المستشفيات الخاصة تطالب بمستحقاتها التي تجاوزت 
 مليار ليرة

ديـون  " ، إلـى أن        " نقابة المستشفيات الخاصة  " اشار مجلس   
 1200المستشفيات في ذمة الجهات الضامنة الرسمية تجاوزت         

وذكّر البيان ايضاً " .   مليار ليرة، االمر الذي يشكل أزمة مالية خانقة    
المستشفيات ملزمة بسقوف مالية يحددها مرسوم تـوزيـع          " بأن  

االعتمادات الذي تعده وزارة الصحة العامة، وبالتالي فإن تجـاوز          
تلك السقوف يعرض المستشفى لضياع حقوقها أو نسيانها لفتـرات          

 ".........قد تتجاوز العشر سنوات
11634/node/ar/org.lkdg.www://http 

الصحة توقف العمل بعقد مستشفى الهيكلية بالكورة لعدم استقبال 
 مريضة

اوقف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، العمل بالعقد الموقـع           
بين وزارة الصحة ومستشفى الهيكلية في الكورة، وذلك على خلفية          

 حزيران، للمريضة ريما محمد خالد، التـي        14عدم استقباله، في    
وصلت إلى قسم الطوارئ وهي حامل في شهرها الرابع، وبحالـة           

وعليه، أحال أبو فاعور الملف كامال الى النيـابـة          .   صحية حرجة 
العامة التمييزية لمتابعة التحقيقات واتخاذ اإلجراءات القانـونـيـة          

 ........المناسبة
11628/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 (!)وتعيد العمل بعقد مستشفى النيني في طرابلس........
أعاد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، العمل بعقد مستشفى النينـي           
في طرابلس، بعد تحقيقات أجرتها إدارة المستشفى لـتـحـديـد            

الخطأ الذي حصل في قضية الطفلة تاال، التي رفضت         مسؤوليات  
 في شهر ايار الماضي، وذلك بعد تعهد إدارة          المستشفى استقبالها 

المستشفى خطياً عدم تكرار أي مخالفة، تحت طائلة فسخ العـقـد            
 ......نهائياً واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة

11627/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تحضيرات إلطالق مستشفى الحبتور في حرار بعكار
في اطار انطالق اعمال التحضير في مستشفى الحبتور الذي انشىء    
في بلدة حرار في جرد عكار، عقد اجتماع داخل المستشفى، تـم             
: خالله البحث في حاجات المستشفى وتجهيز األقسام، التي تضـم         

الطبابة العامة، التوليد، الطوارئ، االشعة، العمليات الجراحـيـة،         
المختبر، والتعقيم، وفي كافة البنى التحتية، على ان تنجز األقسـام           

 .........خالل نصف عام على أبعد تقدير
11633/node/ar/org.lkdg.www://http 

 افتتاح مركز الرحمة الطبي واالسالمي في شبعا
رعى رئيس اتحاد بلديات العرقوب، رئيس بلدية شبعا، محمد صعب، حفل افتتاح مركز الرحمة الطبي، الذي مولته جمعية اإلصـالح                     

وبالمناسبة، القى سفير دولة الكويت في لبنان، القنصـل         .   اإلجتماعية في الكويت، والواقع في مركز الجمعية اإلسالمية للرعاية واإلنماء         
/ات السوريين / لمة السفارة التي اكد فيها على استمرار دولة الكويت في تقديم الدعم والمساعدة للشعب اللبناني وللنازحين               احمد السبتي، ك  

 ......ات
11632/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
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هيئة التنسيق تستبق أي اتفاق للكتل السياسية على حساب             
 حقوقها وتواجه باإلضرابات ومقاطعة التصحيح

استبقت هيئة التنسيق النقابية أي محاولة لتمرير نسخة مسخ عن            
ات، /مشروع سلسلة الرتب والرواتب ، بهدف ضرب حقوق العمال        

 حزيران،  فكثفت حراكها قبل انعقاد        19في الجلسة النيابية في      
التمسك بالحقوق التي ال تخضع       "الجلسة بيوم واحد، مؤكدة       

من اي اتفاق على حساب       "للتفاوض وال للمساومة، ومحذرة       
 ".....حقوقها
11643/node/ar/org.lkdg.www://http 

التنسيق النقابية تستمر في تحركاتها وفي مقاطعة تصحيح           
 االمتحانات

 حزيران، في مقر    28عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا، في        
رابطة التعليم االساسي الرسمي، دعت بنتيجته إلى إقفال الوزارات         

 تموز، وإلى عقد لقاءات مشتركة      2 و 1واإلدارات العامة، يومي    
 تموز المقبل،   3مع لجان األهل وطالب الشهادات الرسمية، في         

مؤكدة انها لن تتراجع في موضوع عدم التصحيح لالمتحانات           
الرسمية، ما لم يقر المجلس النيابي مشروع السلسلة وفق المذكرة          

 ......التي سبق أن قدمتها الهيئة إلى النواب
11645/node/ar/org.lkdg.www://http 

 امتحانات رسمية بال نتائج: يتراجعان“ النقابية“وزير التربية و
إضطُرت هيئة التنسيق النقابية إلى التراجع عن قرار مقاطعة           
االمتحانات الرسمية، تحت وطأة إصرار وزير التربية والتعليم          

 حزيران، اي   13العالي، الياس بوصعب، على إجرائها بدءاً من        
بتأخير يوم واحد عن المقرر سابقاً، وذلك حفاظاً من بو صعب             
على ماء وجه هيئة التنسيق، علماً ان االتفاق اقتصر على اجراء            
االمتحانات ولم يشمل التصحيح واصدار النتائج اللذين سيظالن          
عالقين بانتظار الجلسة النيابية المقبلة المخصصة الستكمال درس        

 ......السلسلة
11644/node/ar/org.lkdg.www://http 

الكتل التي تقاطع الجلسات التشريعية     :  المكاتب التربوية لألحزاب  
 تتحمل المسؤولية

عقدت المكاتب التربوية لألحزاب اللبنانية، لقاءاً تضامنيا مع هيئة          
، "تيار المستقبل :  "التنسيق النقابية، حضره ممثلون عن كل من        

حركة أمل، حزب اهللا، حزب الكتائب، الحزب الشيوعي، المؤتمر          
الشعبي اللبناني، تيار المردة، الحزب التقدمي االشتراكي، الحزب         
القومي، حزب البعث، التنظيم الشعبي الناصري، حزب االتحاد،         
الحزب الديموقراطي اللبناني، حزب الوطنيين االحرار، وحركة         

 وقد حمل المشاركون الكتل النيابية التي         .اليسار الديموقراطي 
 حزيران، مسؤولية استمرار     29تتخلف عن حضور جلسة       

االضراب العام في الوزارات واالدارات العامة واستمرار مقاطعة         
 ......تصحيح االمتحانات الرسمية

11646/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      مسلسل سلسلة الرتب والرواتب

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 هل تتلطى الحكومة خلف البنك الدولي لخصخصة الكهرباء قريبا؟
كشفت صحيفة االخبار، ان زيارة رئيس البنك الدولي، جيم يونغ           

 حزيران، تجاوزت اهدافها    4كيم، الى بيروت التي انتهت في        
ات /المعلنة حول دعم لبنان في مواجهة ضغوط الننازحين           

ات، مركزة على سبل دعم الحكومة الطالق اوسع           /السوريين
عمليات الخصخصة في الكهرباء والمياه وقطاعات اخرى تحت         

 ........عنوان االصالحات
11647/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات الكهرباء من دون رواتب للشهر الثالث          /ومياومو.........
 ن المساعدات/يستغيثون

على حالها  "  مؤسسة كهرباء لبنان  "ات في   /ال تزال أزمة المياومين   
من التأزم خصوصا بعدما رفضت وزارة المال، للمرة الثانية، عقد          

، بسبب قيمتها الزائدة عما هو وارد       "مؤسسة لينا متى  "الصفقة مع   
ات لم  /، علماً ان المياومين    2014في ميزانية المؤسسة لعام       

ات، /وقد ناشد المياومون  .  ن منذ ثالث اشهر   /ن رواتبهم /يقبضوا
" اإلعاشات"ن عبر توزيع     /منظمات المجتمع المدني، مساعدتهم    

 ......ن المادية/لمواجهة تدهور اوضاعهم
11648/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات بعشرات اآلالف من دون ضمانات وحقوق/المياومون: الحاج حسن
ـ             “اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان      “تطرق وزير الصناعة، الدكتور حسين الحاج حسن، خالل رعايته للمؤتمر الثالث ل

أين العدالة في قضية    ”:  ات متسائالً /، الى موضوع المياومين   “التأمينات الصحية واالجتماعية حق لنا    ”:  الذي عقد في بعلبك تحت عنوان     
 ".....ن؟/ن عشرات اآلالف، فيما ال ضمان وال حقوق وال تعويضات لهم/ات، عددهم/المياومين
11649/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بدأنا حملة تنزيه العمل: قزي واالجتماع التنسيقي للقطاع الصحي
تحذو نقابة االطباء وكذلك نقابة الصيادلة حذو الضمان في صون شفافية العمل النقابي             "دعا وزير العمل، سجعان قزي، الى ضرورة ان         

جاء تصريح قزي خالل ترأسه اجتماعاً      ".  ومالحقة كل مرتكب تزوير أو مسيء الى هاتين المهنتين المميزتين وهما الطب والصيدلة             
مشتركاً للقطاع الصحي، من أجل تنسيق العالقة بين تلك المكونات الصحية والتأسيس لنوعية عالقة جديدة ترتكز على الشفافية والنزاهة                   

 ......واحترام الرسالة االجتماعية واالنسانية المناطة بكل من الضمان واالطباء والصيادلة والمستشفيات
11650/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التكتل الوطني لحقوق المعوق يعرض مشكالت المؤسسات الرعائية ويحذّر من إقفالها
كشف التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق، ان الكثير من المؤسسات العضوة فيه قررت االقفال الرمزي التحذيري لمدة أسبوع، ابتداء 

وتخلل المؤتمر عرضاً للمشكالت التي تعاني منها . ، ال سيما عدم قبضها لمستحقاتها“نتيجة المشاكل التي تعاني منها” حزيران، 18من 
عدم تحديد سعر كلفة الخدمات االجتماعية التي تؤديها المؤسسات، عدم قبض المستحقات على اساس آخر : تلك المؤسسات وابرزها

 .......، عدم إصدار الفواتير في مواعيدها2012دراسة أجريت عام 
11626/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

ال قضية تتقدم على احتياجات       :  “أونروا”لبنان في مؤتمر     
 ات/ات الفلسطينيين/الالجئين

، الدكتور حسن   “الفلسطيني  -لجنة الحوار اللبناني    ”عاد رئيس   
منيمنة، من األردن بعد ترؤسه اجتماعات الدورة العادية للمؤتمر          
السنوي للجنة االستشارية لوكالة األونروا، مع سلّة جديدة من           

ات تلبية النداء   /وقد ناشد منيمنة المشاركين   .  الوعود بمساعدة لبنان  
ات /لالستجابة الحتياجات النازحين     الصادر عن األونروا    

ات من سوريا إلى لبنان، ولتأمين الموارد المطلوبة         /الفلسطينيين
 ......إلتمام إعادة إعمار مخيم نهر البارد

11638/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ندوة جديدة في األونيسكو .. حقوق العمال الفلسطينيين
، “لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان      ”بدعوة من منظمة     

البرنامج الوطني واالجتماعي والنقابي     "ورشة نقابية عن     اقيمت  
، في قاعة االونيسكو، عرض خاللها      "للعمال الفلسطينيين في لبنان   

، عبداهللا ذيب، واقع العمال والعامالت         “لجان الوحدة ”عضو  
وقد شددت الكلمات على ضرورة       .  ات في لبنان   /الفلسطينيين

، كما  ن/ات في لبنان واعطائهم حقوقهم    /انصاف العمال الفلسطينيين  
مواصلة النضال المشترك، لبنانياً وفلسطينياً، القرار       ”الى  دعت  

 "......ات بشكل كامل في اطار الحقوق االنسانية/حقوق العمال
11635/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

التملك ليس  :  حملة حقوق الملكية العقارية للفلسطينيين للسكن      
 توطيناً

حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في         "نظمت  
 حزيران، ندوة في كلية سبلين للتدريب، للتعريف         25، في   "لبنان

بالحملة وأهدافها، عرضت خاللها منسقة الحملة، فرح الكزلي،          
مراحل التحضيرات للحملة وخطة عملها المقبلة، مشددة على          

واشارت الكزلي الى ان    ".  ملكيتي ال تلغي عودتي   "شعار الحملة   
ن حق تملك شقة     /ات ومنحهم /ات الفلسطينيين /تمكين الالجئين 

سكنية ال يعني توطيناً، وأن هدف الحملة األساسي هو تعديل             
 ........296/2001القانون 
11639/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات /مركز دولي لبناني مشترك  لتحسين ظروف العمل للفلسطينيين        
 ن اجتماعياً/وحمايتهم
 حزيران، حفل إطالق مركز العمل لتحسين الحماية         25اقيم في   

االجتماعية لالجئين الفلسطينيين، الذي تشرف عليه لجنة عمل           
" األونروا"الالجئين الفلسطينيين ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع        

الفلسطيني، والذي يحظى بدعم مالي من        –ولجنة الحوار اللبناني    
وقد تخلل حفل االطالق عرض حول كيفية تحسين          .  األوروبي

ات /ات الفلسطينيين /فرص العمل والحماية االجتماعية لالجئين      
ات في لبنان، إلى عروض اخرى موجزة حول التحديات          /المقيمين

 ........والتوصيات
11640/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات من سوريا بالتقدم     /ات النازحين /مطالبة بحق الفلسطينيين  
 لالمتحانات الرسمية

الدولة اللبنانية إلى التعاطي اإلنساني     "دعا مركز التنمية اإلنسانية،     
ات من سورية، واتخاذ    /النازحينات  /ات الفلسطينيين /مع الطالب 

ن امكانية التقدم   /اإلجراءات والتسهيالت الالزمة التي تكفل لهم      
، مطالباً كل من وكالة      “لالمتحانات الرسمية في لبنان وسورية     

االونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية تحمل المسؤولية الكاملة تجاه        
ات وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة النقاذ      /ات الالجئين /الطالب
 .......ن الدراسي/عامهم
11636/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الترخيص لكلية سبلين للتدريب المهني: بعد جهد جهيد
، يوسف  )اشد(اعلن رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني        

احمد، خالل لقاء تربوي عقد في مدينة صيدا، موافقة الدولة اللبنانية       
ووزارة التربية في لبنان، على االعتراف والترخيص لكلية سبلين          
 .التابعة لوكالة االونروا، كمركز تدريب مهني معترف به رسميا         

ان اتحاد الشباب يضغط منذ اكثر من عشر سنوات         "والجدير ذكره،   
على الوكالة ودائرة التربية والتعليم لتأمين الحصول على معادلة          

 .........“لشهادة المعهد
11637/node/ar/org.lkdg.www://http 

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  


