
 

 
 
 
 

مليون دوالر من الجهات المانحة والتربية  56
 ة/تسمح بتسجيل مئة ألف الجئ
/ات السوريين/وزارة التربية للتالمذة النازحين

 ال تتسجلوا...تسجلوا: ات
ات من المدارس /استمرار نزوح الطالب

 الرسمية الى الخاصة
بمقاومة  64تبدأ عامها الدراسي الـ "  اللبنانية"

 " التقطير"سياسية 
تقليص في :  2014رسوم تسجيل اللبنانية في 

 الزيادة ال إلغاء
الجامعة االميركية في "  مزرعة"تجميد أعمال 

 البقاع
 

 
 

 مستشفى من الفئة االولى 14اسقاط تصنيف 
مستشفيات من الفئة الثانية تشّغل مرضى في 

 )؟(!اعمال التنظيف 
تبتعد عن دورها االساسي »  الصحة«:  سكرية

 لمصلحة الطوائف والقطاع الخاص
 

 
على اللجان  »السلسلة«بري احال مشروع 

 ن /يتوّعدون» الخاصة« ات/المشتركة ومعلمو
تقرر مبدأ وحدة التشريع والمساواة "  اللجان"

 بين القطاعين العام والخاص
غير متوفرة "  السلسلة"شروط اقرار :  شماس

(!) 
ات الكهرباء مستعدون للتجاوب على /مياومو

 اي مبادرة
ال يجوز ان يحرم أي انسان من :  وزير الزراعة

 الطبابة واالستشفاء والرعاية الصحية
مدفوعات الضمان للمستشفيات في :  كركي

 مليار ليرة 484بلغت  2014
ورش عمل مناطقية تحضيرًا لمؤتمر وطني 

 حول االعاقة
ات / قاء مـع الـدول الـمـانـحـة حـول الـالجـئـيـنل

ات اعدادًا الستراتيجـيـة مـتـوسـطـة / الفلسطينيين
 المدى

عائلة نازحة من سوريا خارج حسـابـات  1100
 "األونروا"

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 هل تنتهي زوبعة في فنجان في غياب الحلول الجدية؟ : حملة السالمة الغذائية

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

كشفت القنبلة التي فجرها وزير الصحة، وائل ابوفاعور، حول الفساد الغذائي في األفران، والمالحم والمتاجر وغيرها 
من المؤسسات، مرة اخرى، درجة الضعف في سلطة الدولة الرقابية، وخفة وتخبط في معالجة موضوع حيوي يطال 

وقد اثار نشر ابو فاعور السماء المؤسسات المخالفة لمواصفات الصحة العامة، عاصفة من .  ات/عامة المواطنين
 . ردود الفعل الرسمية واالقتصادية، وسط تعاطف ودعم شعبيين

ليس مفاجئًا ان تأتي ابرز ردود الفعل المنتقدة لخطوة الوزير، اوًال من بعض زمالئه في الحكومة، ومن اصحاب 
المطاعم والفنادق، الذين اعتبروا ان االعالن عن االسماء، يسيء الى القطاع السياحي، انما المستغرب ان تطالب 
تلك المؤسسات االقتصادية باالفراج عن قانون سالمة الغذاء، علمًا انها اول من استفاد من غيابه لسنوات طويلة، 
وعملت على تعطيل اقراره خدمة لمصالحها الخاصة، وربما لما يتضمنه من معايير واضحة وصارمة تمنع تلك 

 .المؤسسات من التزوير والتالعب
والجدير ذكره، ان مشروع قانون سالمة الغذاء الذي يحدد االطر، االنظمة، والمواصفات الخاصة بسالمة الغذاء، 

اما قانون حماية .  ، وذلك على الرغم من اهميته2005ال يزال في ادراج اللجان النيابية المشتركة منذ ما قبل العام 
مراسيمه  لكن، فيضمن حقوق المستهلك ويكرس حمايته من الغش واالعالن، 2005المستهلك الذي اقر في العام 

وأبرز ما يتضمنه قانون حماية المستهلك، استحداثه لمحكمة .  التطبيقية لم تستكمل، ومن ثم لم يضع موضع التنفيذ
التي ال تزال معطلة »  ومستهلك...)  تاجر(النظر في النزاعات الناشئة بين محترف «حماية المستهلك، المختصة بـ

  .ولم تجتمع ابدًا، والمجلس الوطني لحماية المستهلك، المعطل ايضًا والذي يترأسه وزير االقتصاد
حسين الحاج حسن، انذاك،  ،مشكلة سالمة الغذاء ليست بجديدة، بل طفت منذ سنتين، عندما كشف وزير الصحة

عن متاجر غير شرعية توضب لحومًا فاسدة، متوعدًا بمالحقة المعتدين واتخاذ اجراءات مشددة بحقهم، اال ان 
 . الزوبعة االعالمية التي احدثها وقتها همدت مع االيام، وسط استمرار االهمال في اعمال الرقابة اليومية

 : ة اال ان يطرح التساؤالت التالية حول مآل الحملة الجديدة للوزير ابو فاعور/وامام ما سبق، ال يسع المراقب
الى اي مدى ستتمكن السلطات الرسمية من مجابهة ضغوط الشركات الكبرى التي تضررت من الحملة، والتي :  اوال

 ة؟/قد تدفعها نحو تسويات ربما تكون على حساب صحة المواطن
 هل تستطيع الدولة مواكبة الحملة باشراف ورقابة مستمرين، حتى وبعد عقد التسويات؟: ثانياً 
ماذا عن مصير قانون سالمة الغذاء الذي يعترض اقراره، من ناحية، تضارب الصالحيات السياسية بين :  ثالثاً 

 الوزارات، وتعرضه للمصالح االقتصادية الكبرى، من ناحية اخرى؟
اخيرًا، كيف السبيل لحماية ودعم صغار التجار والمحالت والمطاعم والمصالح االقتصادية، من االثار السلبية 
لتنفيذ القانون، بحيث تتدرج الدولة في تطبيقه على تلك المؤسسات، وتفسح المجال لها لتتمكن تلك من تطوير 

 . اعمالها بادخال اجراءات السالمة الغذائية المطلوبة، عوضًا عن دفعها نحو حافة االفالس واالغالق؟
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ال ...تسجلوا:  ات/ات السوريين/وزارة التربية للتالمذة النازحين
 تتسجلوا

احدث التعميمان الذين اصدرهما وزير التربية، الياس بو صعب، 
ات في مرحلتي الروضة /والمتعلقان بتسجيل التالمذة غير اللبنانيين

/والتعليم االساسي في المدارس الرسمية، إرباكًا في صفوف المديرين
ايام فقط  10ات، خصوصًا وانهما صدرا دون مستند رسمي، وقبل 

ألف  157من انتهاء مدة التسجيل، علمًا انه سيتاح هذه السنة لـ
ة في عمر الدراسة دخول /ألف طفل 400ة من أصل /ة سوري/تلميذ

 ......المدرسة
12183/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مدارس رسمية

مليون دوالر من الجهات المانحة والتربية تسمح بتسجيل مئة  56
 ة/ألف الجئ

اعلن المكتب اإلعالمي لوزير التربية، عن تسلمه رسائل خطية 
رسمية من منظمة اليونيسيف، ومن مفوضية الالجئين، التزم فيها 

 45مليون دوالر، تكفي، وفق المكتب، لتعليم  56الطرفان، بتأمين 
ات في الدوام الصباحي في /ات السوريين/ة من النازحين/ألف تلميذ

ة في دوام ما بعد الظهر، أي ما /ألف تلميذ 57المدارس الرسمية، و
 .....ة/ألف تلميذ 102مجموعه 
12184/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 إبرة في كومة قش: حال المدارس الرسمية في راشيا
تشرين االول  27كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 

الماضي، ان المدارس الخاصة في منطقتي راشيا والبقاع الغربي، 
تحّولت إلى مركز استقطاب للتالمذة، نتيجة تعثر الدراسة في عشرات 
المدارس الرسمية، التي اهتز مستواها، نتيجة الفوضى التي أفرزتها 
األحداث اللبنانية، واستكملتها الدولة بغياب الرقابة والتفتيش 

 .....والمحاسبة، وباختالق بدعة التعاقد
12181/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات من المدارس الرسمية الى الخاصة/استمرار نزوح الطالب
تشرين االول  10كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 

الماضي، ان حجم التسجيل المنخفض في بعض المدارس الرسمية 
ات، مع /في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، استنفر بعض المديرين

التذكير ان المدرسة الرسمية ليست خيارًا أول للعائالت اللبنانية منذ 
"واضافت الصحيفة قائلة.  وقت طويل بين األمس واليوم، تغّير : 

، على نحو "نظام السوق"مفهوم الدولة وصار متماهيًا كثيرًا مع 
 "......اخضع قطاع التعليم برّمته لمصالح مالية وحزبية

12187/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بو صعب نّبه الجّهات المانحة من دعم مدارس غير مرّخص لها
كشف وزير التربية، الياس بو صعب، خالل ترأسه اجتماعًا للجهات 
المانحة التي تتعاون مع الوزارة في موضوع تأمين الدعم للبنان، أن 

ات من دون ترخيص /هناك جهات محلية تفتح مدارس لتعليم النازحين
وتلجأ إلى الجهات المانحة للحصول على دعمها المالي، منبهًا 
الجهات المانحة من مغبة الوقوع في فخ مساعدة تلك المدارس، 

 .......ومؤكدًا أن السلطات اللبنانية ستقوم باقفالها
 12186/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليون دوالر من بريطانيا للمدارس الرسمية عبر جهات اهلية  50
اعلن السفير البريطاني في لبنان، طوم فلتشر، عن تقديم دفعة 
جديدة من المساعدات المالية للبنان، تشمل باالضافة الى تغطية 
اثمان الكتب المدرسية، ترميم مدارس رسمية، وٕاضافة غرف دراسية 

واكد فلتشر أن تنفيذ المشاريع سيتم بالتعاون مع الجمعيات .  جديدة
األهلية المحلية والدولية، مستبعدًا تقديم تلك المساعدات مباشرة 
للحكومة اللبنانية، ومؤكدًا ان حجم الدعم البريطاني للقطاع التربوي 

 .....مليون دوالر 50في لبنان سيتعّدى 
12185/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وتأهيل مدارس رسمية في مرجعيون بتمويل تشيكي " اغصان"
الهبة التربوية التشيكية في "، الدكتور كامل مرقص، مشروع "أغصان"دّشن السفير التشيكي في لبنان، سفاتوبلوك تشومبا، ورئيس جمعية 

، التي شملت تأهيل سّت مدارس رسمية في القليعة، جديدة مرجعيون، ابل السقي، الخيام، عين عرب، وحاصبيا، "مرجعيون وحاصبيا
 ..... وتجهيزها بالمعدات الضرورية

12182/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 دراسة عن المواطنة توصي بتوحيد فرعي التربية 
خلصت الدراسة التي أعدها أستاذ التربية على المواطنة في كلية 
التربية في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي خليفة، الى ضرورة توحيد 
فرعي كلية التربية في الجامعة اللبنانية، من اجل توحيد الرؤية حول 
المواطنة والهوية، عن طريق تحفيز اللقاء باآلخر وتفعيل العالقات 
الضرورية للتربية المواطنية وٕايالء أهمية أكبر للموضوع في برامج 

 .......اإلعداد كافةً 
12194/node/ar/org.lkdg.www://http 

 (!)الزيادة مئة الف ليرة فقط : وخليل......
ات /أوضح وزير المال، علي حسن خليل، خالل لقائه لوفد من طالب

تشرين االول الماضي، أن الزيادة التي اقترحها وزير  7الجامعة في 
التربية على رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية، بناء على اقتراح 

ال يمكن "رئاسة الجامعة، هي بمقدار مئة ألف ليرة فقط، مؤكدًا أنه 
فرض اي زيادة اخرى أو تطبيق الزيادة المقررة إال بعد صدور 

المطلوب توضيحات بذلك "، وان "المرسوم الذي لم يصدر لتاريخه
 "......الشأن ومناقشة األمر مجددًا في مجلس الوزراء

12192/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تقليص في الزيادة ال إلغاء: 2014رسوم تسجيل اللبنانية في 
ات الجامعة اللبنانية مع بداية العام الدراسي الجامعي، /عاش طالب

حالة من الضياع، نتيجة إصدار رئيس الجامعة، عدنان السيد 
وقد جاءت .  على رسوم التسجيل%  100حسين، مذكرة تفرض زيادة 

تلك الخطوة قبل صدور المرسوم عن مجلس الوزراء من جهة، 
واعقبها تصريحات من وزراء داخل الحكومة افادت انهم لن يوقعوا 
على المرسوم بسبب االختالف بين الزيادة المتفق عليها وما صاغه 

 .....األمين العام لمجلس الوزراء
12193/node/ar/org.lkdg.www://http 

 " التقطير"بمقاومة سياسية  64تبدأ عامها الدراسي الـ " اللبنانية"
تشرين االول الماضي، ببدء العام  9احتفلت الجامعة اللبنانية في 

ات على /الدراسي الجامعي، وسط ضغوط عديدة ابرزها تدفق الطالب
ة على /كلياتها ومعاهدها، وبعد حصول نحو أربعين ألف طالب
» تقطير«إفادات نجاح، في وقت تعاني موازنة الجامعة من نقص و

في تسديد الدولة لمساهمتها المالية المستحقة لها، علمًا انه تم هذه 
 286مليار ليرة، من أصل  50السنة اقتطاع من الموازنة 

 ......ملياراً 
12191/node/ar/org.lkdg.www://http 

نتمّسك بعدالة مجلس :  ات من التفّرغ في اللبنانية/المستثنون
 شورى الدولة

ات من التفرغ في الجامعة اللبنانية، عن ان /اعلنت لجنة المستثنين
، "التفرغ هو حق منصوص عليه في القانون وفي الشرائع الدولية"

حكمه النهائي "مؤكدة التمسك بعدالة مجلس شورى الدولة، ومنتظرة 
بتعليق العمل بقرار التفرغ، لتعود الصالحية إلى مجلس 

 ".....الجامعة
12189/node/ar/org.lkdg.www://http 

األساتذة رفضوا استجواب حول الغياب والرئيس يعلن و العمداء 
 سحبه

تشرين  22رفض العمداء خالل انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية في 
الماضي، مناقشة اي موضوع، قبل ان يسحب رئيس الجامعة، 

التي ارسلها الى عدد "  كتب االستجواب"الدكتور عدنان السيد حسين، 
/ن احتفال افتتاح العام الجامعي، معتبرين/من العمداء لعدم حضورهم
وبحسب مصادر مطلعة، فقط اقدم .  ن/ات انها تمس بكرامتهم

، مسجال سحبها في "الكتب"الرئيس، وبعد جدل، على سحب 
 ....المحضر
12188/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/تزكية اطاحت بديمقراطية انتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة المتفرغين
تشرين االول الماضي، انه كان من الفترض في يوم نشرها للخبر ان تجري، رابطة  11كشفت صحيفة النهار في عددها الصادر في 

واضافت .  عضوًا، لينتخبوا بعدها رئيسًا للهيئة 15األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عملية انتخاب هيئتها التنفيذية المؤلفة من 
، االمر الذي يطرح بحسب النهار، "لكن التسويات السياسية كانت هي الغالبة على مسار عمل الهيئة، فحسم األمر بالتزكية: "الصحيفة قائلة

 .....تساؤالت عن الدور النقابي للرابطة ووظيفتها واستقالليتها
12190/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
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 الجامعة االميركية في البقاع" مزرعة"تجميد أعمال 
ات في كلية الزراعة والعلوم الغذائية التابعة للجامعة االميركية، في منطقة حوش سنيد في البقاع، وذلك احتجاجًا على قرار /اعتصم الطالب

التي ساقتها اإلدارة لجهة الوضع األمني المتدهور "  الذرائع والحجج"ات /الخاص بالكلية، رافضين(AREC) إقفال مركز األبحاث والدراسات
، وكان المؤسس لقطاع الدواجن في الشرق 1953والجدير ذكره، ان المركز يقدم الخدمات العلمية والزراعية والغذائية منذ العام .  في البقاع
 .......األوسط

12195/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مستشفى من الفئة االولى 14اسقاط تصنيف 
تخفيف ، اظهر التصنيف الجديد الصادر عن وزارة الصحة العامة

اعتماد سبع مستشفيات من الفئة األولى الى الفئة الثالثة، وأكثر من 
سبع مستشفيات من الفئة األولى الى الفئة الثانية، بينما رفعت خمس 

والجدير ذكره، ان .  مستشفيات من الفئة الثانية الى الفئة األولى
 «Accreditation» النظام الجديد العتماد المستشفيات وتصنيفها

رضا المرضى، صدقية المستشفى، الشفافية :  يشمل المعايير التالية
 ......في الفواتير، ووجود عناية فائقة أو عدمه
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وقف العقود مع المستشفيات المتهمة بالسطو على المال ......
 العام

كشف وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، ان بعض المستشفيات 
المصنفة فئة ثانية، قامت خالل سنة واحدة، بالسطو على مليار 
ونصف مليار ليرة من أموال وزارة الصحة، مؤكدا انه باشر بتعليق 
كافة العقود مع تلك المؤسسات، حتى صدور نتائج التحقيقات في 
النيابة العامة المالية، وانه سيتم استرداد االموال من تلك 

 ....المستشفيات
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 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 الصحة للجميع قطاع استشفائي

 )؟(!مستشفيات من الفئة الثانية تشّغل مرضى في اعمال التنظيف 

اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، ان التحقيق االولي الذي أجراه 
فريق مكّلف من وزارة الصحة، على ملفات مستشفيات الفئة الثانية، 
كشف عن وجود مخالفات تتراوح اهميتها بين البسيطة والمتوسطة 

. والجسيمة، وان المخالفات المتوسطة والجسيمة االهمية، كثيرة جداً 
ومن ضمن االمثلة التي قدمها ابو فاعور، تسخير بعض 
المستشفيات، مرضى، للقيام بأعمال التنظيف، علما ان المستشفيات 

 .....تلك االعمالتقبض أمواال من الوزارة لمصلحة 
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 مشاكل ادارية داخلية تعيق عمل مستشفى الحريري الحكومي

تشرين االول  2في عددها الصادر بتاريخ "  النهار"كشفت صحيفة 
الماضي، ان المدير العام لمجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري 
الحكومي، الدكتور فيصل شاتيال، عين محمد الكردي، رئيسا 
لمصلحة ادارة المشتريات في المستشفى، على الرغم من اعتراض 

 .  معظم االعضاء في مجلس االدارة على ذلك التعيين
كذلك فوجئ االعضاء بقرار اخر للمدير العام ينص بعدم قبول 

ن بتأجيل امتحانات مجلس الخدمة المدنية للبحث عن عدد /طلبهم
 ... ات من اصحاب الكفاءة/اكبر من المشاركين
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 واخرى مالية تعيق تشغيل مستشفى الحروق في صيدا......

تشرين االول الماضي، ان تشغيل المستشفى التركي المتخصصة في الحروق في  13كشفت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ 
وبحسب الصحيفة، فان تغطية النفقات المالية هي من ابرز المعوقات التي .  صيدا، لم يبدأ بعد، على الرغم من انجاز اعمال البناء والتجهيز

حالت دون تشغيلها، علمًا ان هنالك تحضيرات تجري حاليًا، بين بلدية صيدا ووزارة الصحة وجهات طبية معنية بالمشروع، لتذليل تلك 
 ... الصعوبات واالتفاق على صيغة تضمن تشغيل المستشفى باقل تكلفة

12178/node/ar/org.lkdg.www://http 
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تبتعد عن دورها االساسي لمصلحة الطوائف »  الصحة«:  سكرية
 والقطاع الخاص
، الدكتور »الهيئة الوطنية الصحية االجتماعية«كشف رئيس 

وزارة الصحة تبتعد يومًا بعد يوم عن «اسماعيل سكرية، عن ان 
توزيع كثير :  ، مستندًا بذلك الى حقائق عدة ابرزها»دورها الرعائي

من مهماتها على الجمعيات، واستقالتها من االشراف المباشر للقطاع 
االستشفائي العام لصالح القوانين االستقاللية التي تنظم عمل 
المستشفيات الرسمية، االمر الذي ادخل القطاع العام في دوامة 

كذلك اشار سكرية .  الطائفي-تأمين االموال والخضوع للقرار السياسي
غياب الرقابة والمحاسبة، عدم تطبيق قرارات :  الى عوامل اخرى منها

التفتيش المركزي، وغياب المدير العام عن متابعة المستشفيات 
 ......الحكومية ميدانياً 
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 شركات الدواء في لبنان من األكثر ربحاً : وأبو فاعور......
الدورة الطبية التعليمية "اكد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، خالل 

الموافقة على المنتجات الصيدالنية "، التي حملت عنوان "االولى
، انه على الرغم "متطلبات عملية وتقنية:  المعدة لالستخدام البشري

، لم تتأثر ارباح الشركات المستوردة %22من خفض اسعار االدوية 
ان شركات الدواء في لبنان ما زالت من "على االطالق، واردف قائًال 

 "...... أكثر الشركات ربحاً 

12175/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      مشروع سلسلة الرتب والرواتب
 ات/على اللجان المشتركة ومعلمو »السلسلة«بري احال مشروع 

 ن /يتوّعدون» الخاصة«
لم يتم اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية 

تشريع "التي عقدت في االول من تشرين االول الماضي، بحجة 
بعد وقت قصير من بدء الجلسة، احال رئيس مجلس و ، اذ "الضرورة

النواب، نبيه بري، المشروع الى اللجان النيابية المشتركة، بسبب 
وجود اعتراضات، ابرزها لناحية فصل التشريع بين القطاعين العام 

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذ اساتذة التعليم الخاص، .  والخاص
ن /اعتصاما في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على عدم انصافهم

 ......في السلسلة
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تقرر مبدأ وحدة التشريع والمساواة بين القطاعين العام "  اللجان"
 والخاص

تشرين االول  15لم تنتج جلسة اللجان المشتركة، التي عقدت في 
الماضي لمتابعة ملف سلسلة الرتب والرواتب، سوى اقرار مبدأ 
المساواة بين القطاعين العام والخاص لجهة وحدة التشريع، على ان 
يستكمل البحث في ملفي التقسيط والدرجات الست الخاصة بالقطاع 

وقد اثارت الميوعة في التعاطي مع الموضوع، .  العام في جلسة مقبلة
غضب وزير التربية والتعليم العالي، الياس ابو صعب، الذي خرج 
من الجلسة ليصّرح ان االمور تراوح مكانها، مخالفًا بذلك رأي زمالءه 

 .....في تكتل التغيير واالصالح
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 ينجو من فّخ فصل جداول العسكريين" السلسلة"مشروع 
اوضح النائب ابراهيم كنعان، ان مشروع فصل السلسلة العسكرية 
عن االدارية، لم يعد واردًا، طالما الهدف هو تعديل سلسلة 
العسكريين وهي فعليا منفصلة بجدول خاص، مؤكدًا ان ذلك يقتضي 

 .......تعديل مشروع السلسلة الحالية
12204/node/ar/org.lkdg.www://http 

 (!)غير متوفرة " السلسلة"شروط اقرار : شماس
رأى رئيس جمعية تجار بيروت، نقوال شماس، أن ثمة أولويات ملّحة 

تتعلق باإلفراج عن "تسبق اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، 
، "العسكريين المخطوفين وانتخاب رئيس للجمهورية وحماية لبنان

ان الهيئات االقتصادية ليست بالمطلق ضد السلسلة، لكن "موضحًا 
االستقرارين :  ، وابرزها"الشروط التي يفترض ان تظللها غير متوفرة

 ......االمني والسياسي واالصالح االداري
12206/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي
ال يجوز ان يحرم أي انسان من الطبابة واالستشفاء : وزير الزراعة

 والرعاية الصحية
اكد وزير الزراعة، اكرم شهيب، في كلمة القاها خالل رعايته 
للمؤتمر السنوي الذي نظمه اتحاد صناديق التعاضد الصحية في 

تشرين االول الماضي، لمناسبة اليوم الوطني للتعاضد الصحي،  15
ال يجوز أن يحرم اي انسان من طبابة واستشفاء ورعاية صحية "انه 

في ألفية ثالثة التي هاجسها األساسي، دوليا ووطنيا، تأمين حقوق 
اإلنسان كاملة وتكريس تلك الحقوق عمليا في سياسات الحكومات 

 "........واستراتيجياتها وخططها وبرامجها
12201/node/ar/org.lkdg.www://http 

خصخصة الرقابة على :  وصفة اصالحية نحو تغطية صحية شاملة
 )؟(الضمان 

المركز "اشار النائب عاطف مجدالني، خالل حلقة نقاش نظمها 
نحو تغطية صحية شاملة "، تحت عنوان "اللبناني للتربية المدنية

، ان عملية إصالح "وضمان اجتماعي لجميع المقيمين في لبنان
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، يفترض ان تنطلق من 

خصخصة الرقابة داخل الصندوق، خفض :  مجموعة إجراءات ابرزها
 .....عدد أعضاء مجلس إدارة الضمان، والمكننة
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 ات الكهرباء مستعدون للتجاوب على اي مبادرة/مياومو
تشرين االول  8، في عددها الصادر في "االخبار"كشفت صحيفة 

الماضي، عن ان مجلس الخدمة المدنية طلب منذ حوالى ثالثة 
أسابيع من مؤسسة كهرباء لبنان، تزويده بلوائح اسمية لجباة اإلكراء 
المتعاقدين مباشرة مع المؤسسة، قبل تولي شركات خاصة مهمات 

وقد اوضح مصدر مطلع على .  2012خدمات توزيع الكهرباء عام 
الملف أن طلب مجلس الخدمة المدنية هذا، ربما أتى نتيجة مشروع 
تسوية سياسية ألزمة الكهرباء تعمل على إنضاجه حركة أمل والتيار 
الوطني الحر، ويلعب فيه حزب اهللا والحزب التقدمي االشتراكي دورًا 

 ....إيجابياً 
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 ن /ات باعتصامهم/ات الكهرباء مستمرون/مياومو
تشرين االول  24، في عددها الصادر في "السفير"كشفت صحيفة 

ات وجباة اإلكراء /الماضي، عن ان ال حل قريب في قضية المياومين
في مؤسسة كهرباء لبنان، الفتة الى ان التسريبات التي شاعت في 

/ما، وعن الموافقة على زيادة عدد المياومين"  فرج"األيام األخيرة عن 
ات للمشاركة في مباراة مجلس الخدمة المدنية إلى /ات المرشحين

 .....ة، ال تمّت للواقع بأّي صلة/مياوم 1600
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 للمطالبة بالترفيع" الكهرباء"ات في /اضراب للمستخدمين
تشرين االول الماضي، جدد خالله رئيس النقابة، شربل  30، مؤتمرا صحافيًا، في "كهرباء لبنان"عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة 

ات على كل االراضي اللبنانية، الى االضراب والتوقف عن العمل طيلة فترة االضراب، الى حين /لجميع العمال والمستخدمين"صالح، الدعوة 
ن /ن لاللتحاق بعملهم/ات بدعوتهم/ات والمستخدمين/ادارة المؤسسة والمدراء مسؤولية الضغط على العمال"، محمًال "البت بموضوع الترفيع

 ".....ن/ن بعدم دفع رواتبهم/وتهديدهم
12196/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليار ليرة 484بلغت  2014مدفوعات الضمان للمستشفيات في : كركي
اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، محمد كركي، قرارًا قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، سلفات 

مليار  49، علمًا ان تلك السلفات بلغت قيمتها 2014ات المتوجبة لشهر تشرين االول /مالية على حساب معامالت االستشفاء للمضمونين
تشرين  4ولغاية  2014مليارات حصة األطباء، مما يرفع مجموع قيمة السلفات الممنوحة خالل  8مليارا حصة المستشفيات و 41ليرة منها 

 ......مليار ليرة 484االول الماضي، الى 
12199/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ورش عمل مناطقية تحضيرًا لمؤتمر وطني حول االعاقة
بالشراكة مع كل "  الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان"نظمت 

منتدى المعوقين في لبنان "و"  اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين"من 
الحملة الوطنية العتماد خطة للحكومة "، وفي اطار مشروع "الشمالي

، ورش عمل "للعمل من أجل تنفيذ اتفاق حقوق ذوي اإلعاقة
لمنظمات ذوي اإلعاقة ومؤسسات الخدمات في مختلف المناطق 
اللبنانية، بهدف تحديد أولويات كل منطقة وحاجاتها تحضيرًا لمؤتمر 

والجدير بالذكر ان تلك النشاطات تندرج في مشروع .  وطني شامل
 ......حاز على دعم من االتحاد األوروبي
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 ن بمقعد مدرسي/ات يحلمون/ات ال يزالون/األطفال المعّوقون
، الى انه في كل عام ومع بداية السنة "السفير"اشارت صحيفة 

ات في عمر الدراسة، /الدراسية، تضيع حقوق األطفال المعوقون
. ن الدولة داخل مخططاتها التربوية العملية/اللواتي ال تشملهم/الذين

ن، ولم تدرب /فالدولة لم تصمم المدرسة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم
ات على كيفية التعليم الدامج، ولم تكيِّف المناهج بشكل /المعلمين

يتناسب مع ذوي الصعوبات التعليمية ولم تفرض على المدراء 
 .......ن/استقبالهم
12209/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات اعـدادًا / ات الفلسطينـيـيـن/ قاء مع الدول المانحة حول الالجئينل
 الستراتيجية متوسطة المدى

الفلسطيني، الوزير السابق حسـن   –كشف رئيس لجنة الحوار اللبناني 
الــهــيـئــات الــدولــيــة ات / مـنــيــمــنــة، خــالل لــقــاء حضـره عــدد مــن مـمــثــلــي

ات عن بريطانيا وأميـركـا والـيـابـان / واالتحاد األوروبي وسفراء وممثلين
وسويسرا وايطاليا وألمانيا وفلسطين، ومنظمات األمم الـمـتـحـدة، إعـداد 
فريق اللجنة الستراتيجية متوسطة المدى، تمتد عـلـى خـمـس سـنـوات، 

 ......لتحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية وأهلها في لبنان
12210/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 "األونروا"عائلة نازحة من سوريا خارج حسابات  1100
قطعت وكالة األونروا، منذ تشرين االول الماضي، المساعدات النقـديـة 
عن ألف ومئة عائلة فلسطينية نازحة من سوريا إلـى لـبـنـان، عـلـمـًا ان 

/ات الـفـلـسـطـيـنـيـيـن/ غالبية تلك العائالت تقطن في مخيمات الـالجـئـيـن
ات، وكانت تتـقـاضـى بـدل ايـواء شـهـري يـبـلـغ مـئـة دوالر، وبـدل سـلـة 

مـن جـهـتـه، اكـد رئـيـس  .غذائية شهـريـة قـيـمـتـه ثـالثـون دوالرا أمـيـركـيـا
في منـطـقـة صـور، أبـو "  لجنة متابعة الالجئين الفلسطينيين من سوريا" 

عائلة من أصل نحـو ألـفـي  158يحيى، أن قرار األونروا الجديد شمل 
عـــائـــلـــة مـــن الـــعـــائـــالت الـــنـــازحـــة إلـــى مـــخـــيـــمـــات صـــور والشـــريـــط 

 ......الساحلي
12212/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 مشروع ترميم البنية التحتية فاسد وعشوائي : سكان عين الحلوة
، ان مشروع ترميم "السفير"اكد أهالي مخيم عين الحلوة لصحيفة 

ن بالمياه من الشتوة /البنى التحتية الجديد، فاشل، اذ اغرقت بيوتهم
اللواتي /وقد حاورت الصحيفة بعض اهالي المخيم، الذين. االولى
ن ان القساطل مدت بطريقة عشوائية، االمر الذي ادى الى /اكدوا

 ......ن/تفجر مياه الشرب من تحت الزفت، ودخولها الى منازلهم
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 اعتصام طالبي للمطالبة بترميم مجمع المدارس: في نهر البارد
ن، / ات مخيم نـهـر الـبـارد شـمـال لـبـنـان، فـي مـدارسـهـم/ اعتصم طالب

فــي تــزفــيــت الشــارع الــرئــيــســي لــمــجــمــع "  األونــروا" اســتــنــكــارًا لــمــمــاطــلــة 
ن، / ات الــدخــول إلــى صــفــوفــهــم/ الــمــدارس واعــادة تــرمــيــمــه، رافضــيــن

الـعـمـل " ات المنظمـة ومـديـرهـا فـي الـمـخـيـم، خـالـد الـحـاج، بــ/ ومطالبين
الفعلي والجاد إلصالح الشارع في ظل هطول االمطار التي ادت إلـى 

 ".......خلق مستنقعات مائية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 ات من مخّيمات اللجوء/أكبر هبة في تاريخ األميركية للفلسطينيين

صـنـدوق كـامـل عـبـد الـرحـمـن لـلـمـنـح " اعلنت الجامعة األميركية في بيروت، أنها تلقت أكبر هبة موقوفة للمنح الدراسـيـة فـي تـاريـخـهـا، قـدمـهـا 
 .ات/ ات مـن مـخـيـمـات الـالجـئـيـن/ ات الـفـلـسـطـيـنـيـيـن/ ماليين دوالر، على ان تغذي المنح الدراسية لـلـطـالب 8وتبلغ قيمتها أكثر من "  الدراسية

..... 
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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  


