
 

 
 

ألف طفل  366لـ"  الرسمي"تعليم مجاني في 
 من سوريا ة /ة والجئ/لبناني

ماليين دوالر من اميركا لدعم التعليم في  10
 لبنان 

وزير التربية يقفل مدارس غير مرخصة بعضها 
 يدرس مناهج متطرفة

رابطة اللبنانية لتوحيد مباراة الدخول إلى طب 
 األسنان من دون تمييز

في القسم %  33الوطني الحر يرفض كوتا الـ
 اإلنكليزي لطب األسنان 

 
 
 
 

معظم محطات تكرير مياه الشرب غير مطابق 
 لمواصفات السالمة الغذائية

 35الحملة الصحية لمكافحة الفساد تقفل 
 مستوصفاً 

رئيس ادارة مستشفى رفيق الحريري يحمل 
 فريقه والجهات الضامنة مسؤولّية انهياره

ملزمون بتسليم مستشفى البترون :  الضمان
 إلى وزارة الصحة نهاية 

 

تعتصم ضد الهدر وترفض " بدنا نحاسب"
 خصخصة الكهرباء في لبنان 

الحراك المدني يرفض القيادة الموّحدة خوفًا من 
 سيطرة اليسار 

مرصد الحراك يرّد على حمالت التشويه 
 والتخوين 

التنسيق تنزل إلى الشارع بخجل للمطالبة 
 بمشروع السلسلة 

غصن يتهم وزير العمل بالتدخل في شؤون 
 االتحاد العمالي

نحو بيئة مؤهلة لذوي االعاقة من خالل تطبيق 
   220/2000القانون 

شقير لتشجيع المؤسسات الخاصة على 
 ات /توظيف المقعدين

ال يستبعد تجدد األزمة  المدير العام لألونروا
 العام المقبل

 

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 حل ازمة النفايات بانتظار التوافق الطائفي

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

اشهر على بدء ازمة النفايات في لبنان، واقتراحات الحلول الترقيعية التي فشلت جميعها في تقديم  4بعد مرور نحو 
مخرج صحي وبيئي لالزمة، تبدو الخطة االخيرة التي تقدم بها وزير الزراعة، اكرم شهيب، معّلقة وغير نهائية 
بانتظار التوافقات الطائفية وخصوصًا فيما يتعلق باستحداث مطامر جديدة، االمر الذي القى رفضًا شعبيًا في كافة 

 . المناطق
تموز الماضي، ونما معها الحراك المدني والشعبي، الذي  17انفجرت ازمة النفايات بعد اقفال مطمر الناعمة في 

والحراك الذي بدا سلميًا تشعبت شعاراته .  انطلق بالتوازي مع تخبط الحكومة في ايجاد المخارج الصائبة لحل االزمة
لتتحول الى سياسية مع المطالبة باستقالة وزير البيئة، محمد المشنوق، الذي حاول دون جدوى البحث عن مطامر 

اوكلت المهمة الى وزير .  بديلة لمطمر الناعمة، حتى انسحب من ادارة ملف النفايات، دون ان يستقيل من الوزارة
ات في /ات، وبعض المعنيين/ات البيئيين/الزراعة، اكرم شهيب، الذي انشأ لجنة ضمت مجموعة من الخبراء

اعتماد مطمرين صحيين، االول  :ملفات البيئة، تقدمت بخطة وافق عليها مجلس الوزراء، وابرز ما تضمنته التالي
في منطقة سرار في عكار والثاني في منطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، استخدام معمل معالجة 
النفايات في صيدا الستقبال جزء من الكميات خالل المرحلة االنتقالية، ونقل النفايات المتراكمة في منطقة بيروت 

 .تموز الماضي الى مطمر الناعمة الذي سيفتح لهذه الغاية لمدة سبعة ايام 17وجبل لبنان والتي لم تطمر منذ 
اثارت خطة شهيب ردود فعل فورية، اذ اجمعت االكثرية من االهالي في الناعمة، عكار، مجدل عنجر، وصيدا 
. على رفضها، كما اعلنت مجموعات الحراك الشعبي في بيروت رفضها للخطة وقررت االلتفاف حول األهالي

وعلى الرغم من تأكيد شهيب مرارا وتكرارا ان العمل في سرار يتقدم وفق الخطة المطروحة، اال ان االحتجاجات 
. ات، االمر الذي ادى الى توقيف العمل حاليا في المطمر/استمرت وترافقت مع اطالق نار على المعتصمين

كذلك واجهت فكرة مطمر المصنع اعتراضات شديدة من قبل اهالي المناطق المحيطة به، وقد فشلت االجتماعات 
التي عقدت مع المعنيين من رجال دين وفعاليات، في اقناع االهالي بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطة، لينتقل بعدها 

وقد .  الحديث الى اقامة مطمر اخر في البقاع الشمالي وتحديدا في كفرزبد، فجوبه بالرفض نفسه من قبل االهالي
علم مؤخرًا ان اهالي جنتا ويحفوفا شرقي بعلبك، قد اعترضا ايضا على فكرة اقامة مطمر في االراضي الجردية 

 . التي تربط البلدتين
من جهته، اعلن الحراك الشعبي والمدني رفضه الخطة الحكومية، ورأى انها عملية مراوغة لمعالجة الملف معتبرًا 

ان الخطة لم تقم أّي اعتبار للبيئة، اذ عادت لتعتمد على المطامر من دون أّي عمليات فرز وكأن الحكومة لم 
وقّدم الحراك المدني خطته للنفايات والتي تضمنت تحرير اموال البلديات لتتسلم . تتعلم من تجربة مطمر الناعمة

 . اعمال الكنس والجمع، تكريس مبدأ الفرز من المصدر، ورفض التعاون مع سوكلين ليوم واحد
على الرغم من كل ما سبق من اعتراضات، تأخذ خطة شهيب طريقها الى التنفيذ بانتظار التوافق على توّزع 

 ". على مزبلتو صياح) طائفة(كل ديك : "المطامر الجديدة على نحو يراعي االعتبارات الطائفية، واستنادًا الى المثل
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 ماليين دوالر من اميركا لدعم التعليم في لبنان  10
أعلن السفير األميركي، ديفيد هيل، خالل مؤتمر صحافي مشترك 

ايلول الماضي، عن  11في  ،عقده مع وزير التربية، الياس بو صعب
ماليين دوالر لصندوق  10مساهمة أميركية تبلغ اجمالي قيمتها 

في لبنان، )  اليونيسف(التعليم التابع لمنظمة األمم المتحدة للطفولة 
ن /ن في عمر يؤهلهم/من أجل تسجيل األوالد الذين واللواتي هم

ن عرضة للخطر في الدوام /اللواتي هم/لاللتحاق بالمدرسة والذين
العادي في المدارس الرسمية، علمًا ان المساعدة تشمل االطفال من 

 ....الروضة وحتى الصف االساسي التاسع في المناوبة األولى
14025/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعليم رسمي

من ة /ة والجئ/ألف طفل لبناني 366لـ"  الرسمي"تعليم مجاني في 
 سوريا 

كلنا على ”اكد وزير التربية، الياس بو صعب، خالل اطالق حملة 
بالتعاون مع اليونيسف ومفوضية شؤون الالجئين، ان “  المدرسة

ة على األراضي /ة موجود/الواجب يقضي بتقديم التعليم لكل طفل
اللبنانية، مشيرًا الى ان الحملة تهدف الى فسح مجال التعليم المجاني 

ة، اي ما /ة الجئ/الف طفل 200ة و/ة لبناني/ألف طفل 166لـ 
 .....من األطفال األكثر حرمانًا في لبنان ألف 366مجموعه 
14024/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 صناديق المدارس الرسمية فارغة والتعاقد إلى الواجهة مجدداً 
افادت صحيفة النهار انه وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها وزير 
التربية، الياس بو صعب، لحل أزمة صناديق المدارس الرسمية 

ينذر بأزمة في حال لم تتحول  الفارغة، اال ان الوضع التربوي العام
إلى أفعال، خصوصًا بعد صدور المرسوم الذي فرض على  الوعود

ليرة  ألف 150األقسام الثانوية في الرسمي، خفض رسم التسجيل من 
 ......ة وعودة التعاقد إلى الواجهة/ألفًا لكل تلميذ 90إلى 

14027/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المدارس الرسمية تفتح أبوابها وسط المصاعب نفسها
ايلول الماضي، ان  1افادت صحيفة السفير في عددها الصادر في 

انطالق السنة الدراسية الحالية اتى وسط سلسلة نواقص تواجهها 
المدرسة الرسمية، أهمها مستحقاتها من صناديق المدارس التي لم 

أي (تصل إليها كاملة، وأثمان الكتب المدرسية لدواَمي قبل الظهر 
 )....ات/التالمذة النازحين(وبعد الظهر ) للتالمذة اللبنانيين

14026/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص
 ة /ة جديداً /طالباً  2040تفتتح سنتها الجديدة بـ الجامعة األميركية 

اكد رئيس الجامعة األميركية في بيروت الجديد، الدكتور فضلو 
خوري، خالل احتفال اقيم بمناسبة افتتاح السنة الجامعية الجديدة، 

، ان الجامعة ملتزمة "تعلُّم التحليق من دون شبكة أمان: "عنوان تحت
. بالتنمية الثقافية على اساس المعرفة والتعليم بمواجهة التحديات

ة في /ة جديداً /طالباً  2040وتجدر االشارة الى انه ما يقارب 
 ....ات/غير اللبنانيينمن  ن/منهم% 21الجامعة، 

 14029/node/ar/org.lkdg.www://http 

وزير التربية يقفل مدارس غير مرخصة بعضها يدرس مناهج 
 متطرفة

كشف وزير التربية، الياس بو صعب، عن إقفال عدد من المدارس 
يملكها أفراد اقيمت في منازل أو شقق، هي غير مرخصة، تتولى 

ات، الفتا الى أن بعض تلك المدارس يدرس مناهج /تعليم النازحين
، أنه طلب من "السفير"وأكد بو صعب في حديث لصحيفة .  متطرفة

 .....المحافظين، إبالغ وزارة التربية عن أي حالة مشابهة
14028/node/ar/org.lkdg.www://http 

 نقيب المهندسين ينتقد التفريخ غير المجد لكليات الهندسة
 8 اثار نقيب المهندسين في بيروت، خالد شهاب، خالل اطالق مهرجان جائزة العمارة للدول العربية والمتوسطية الذي انطلق في بيروت في

، معتبرًا "التفريخ غير المجدي لكليات الهندسة في جامعات حديثة تستنسخ برامج من كليات ومعاهد خارجية"تشرين االول الماضي، مشكلة 
ات، مما يضعف من قيمة شهادة الهندسة /ات غير الكفوئين/ذلك يؤثر على نوعية التعليم، وان تلك الجامعات تزيد من حجم المتخرجين"ان 

 "......اللبنانية التي اتسمت بعراقتها وقدرتها على خوض كبريات المشاريع العالمية
14030/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم خاص
 ن تهديدات إدارة الليسيه الفرنسية /ات يرفضون/أولياء الطالب

قساط األاشارت صحيفة االخبار الى انه وما إن وّقعت لجنة األهل في الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى االتفاق مع إدارة المدرسة بشأن زيادة 
ي والمطالب التربوية، حتى تسلم األهل رسالة من اإلدارة تدعو فيها من لم يسدد ما بقي من الدفعة الثالثة من القسط للعام الدراسي الماض

أثارت وقد .  ن في العام الدراسي الحالي/ن مقاعدهم/ايلول الماضي، تحت طائلة أن يخسر أبناؤهم 12أن يفعل ذلك قبل  2014-2015
ن كتابًا مفتوحًا إلى المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية في العالم، جان كريستوف ديبير، /الذين واللواتي وجهوا ،الرسالة سخط األهالي

 ....ن فيه لهجة التهديد التي استخدمها األخير/رفضوا
14031/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 " اللبنانية"توافق األحزاب يمّدد والية ممثلي أساتذة 

ايلول الماضي،  18اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 
على "  ات في التيار الوطني الحرّ /هيئة األساتذة الجامعيين"ان تعقيب 

ات األحزاب والمكاتب التربوية الحزبية، وٕاعالنها /اجتماع ممثلي
ات األساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية، /رفض تمديد والية ممثلي

ووصفه بأنه غير قانوني، أثار ردود فعل مستغربة اجمعت على أن 
ات، بعيدًا عن أي /ما تم التوافق عليه كان بموافقة كل من المشاركين

وقد ُعلم، وفقًا للصحيفة ايضًا، أن .  حسابات توازن طائفي أو مذهبي
وزير التربية، الياس بو صعب، تدخل مباشرة، مؤكدًا مباركته لما 

 ....ات/توافق عليه المجتمعون
14033/node/ar/org.lkdg.www://http 

رابطة اللبنانية لتوحيد مباراة الدخول إلى طب األسنان من دون 
 تمييز

ات في الجامعة /ناقشت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين
اللبنانية، خالل اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتورة رشال حبيقة 
كالس، االعتراضات التي رافقت إعالن نتائج مباراة الدخول الى 
كلية طب األسنان، خصوصًا بعد اعتماد معايير قبول مختلفة بين 
الشعبتين الفرنسية واإلنكليزية، وعلى الرغم من ان األسئلة المطروحة 
. وأسس التصحيح في تلك المباراة هي نفسها للشعبتين المذكورتين

وقد اكدت الهيئة على أنَّ تلك المباراة ال يمكن إالَّ أن تكون موحدة 
تحترم القدرة االستيعابية للكلية ومن دون أي تمييز على أي مستوى 

 .....ة وآخر/بين طالب
14032/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في القسم اإلنكليزي لطب األسنان % 33الوطني الحر يرفض كوتا الـ
، بيانًا هاجم فيه القرار الذي رفعه عميد كلية طب األسنان في الجامعة اللبنانية، الدكتور فؤاد "التيار الوطني الحر"أصدر قطاع الشباب في 

ن /غالبيتهم(ات من القسم اإلنكليزي /لنجاح طالب%  33أيوب، إلى مجلس الجامعة للموافقة عليه، والذي طالب بموجبه وضع كوتا مقدارها 
ن /ن من طالب وطالبات القسم الفرنسي، الذين واللواتي يتوّزعون/ن بمستوى غيرهم/حتى لو لم تكن عالماتهم)  ات/الساحقة من المسلمين
 .......ات/ات والمسيحيين/بالتساوي بين المسلمين

14034/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية
 معظم محطات تكرير مياه الشرب غير مطابق لمواصفات السالمة الغذائية

ايلول الماضي،  17اعلن وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، خالل مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الصحة، وائل ابو فاعور، في 
إقفال جميع محطات تكرير المياه التي لم تتقدم بطلبات تراخيص لوزارة الصحة أو الصناعة، وٕاعطاء جميع المحطات التي تقدم "عن 

محطة  800هناك أكثر من "من جهته، اشار ابو فاعور، الى ان ".  أصحابها بطلبات ترخيص، مهلة تنتهي في نهاية تشرين األول المقبل
 ".......ات، وان القسم االكبر من نتائج الفحوصات جاءت غير مطابقة للمواصفات/ومؤسسة تقوم بتعبئة وبيع مياه الشرب للمواطنين

14035/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع قضايا صحية
 شتورا لخلل في االنتاج-انذار لكونسروة الحديثة

في إطار حملة سالمة الغذاء، وجه وزير الزراعة، أكرم شهيب، في 
 -الكونســروة الحديثـة "ايلول الماضي، كتابا الى إدارة شركة  14

، طلب منها بناء على صورتين وردتا الى وزارة الزراعة تبينان "شتـورا
خلال في عملية االنتاج، بالوقف الفوري لعمل خط انتاج الحــبوب 

مهما كان نوعها وسحب الكميات المعنية من )  فول، حمص، خلطات(
االسواق، تحت طائلة اتخاذ اجراءات متقدمة في حال عدم 

 .....التزامها
14036/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ابو فاعور يحذر من ضرب الوصفة الطّبية الموّحدة 
محاوالت ضرب الوصفة "اكد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، أن 

الطبية ومحاربتها من قبل أصحاب المصالح المالية المشبوهة ال تزال 
مستمرة، وآخرها تقاضي اموال من المرضى من قبل بعض األطباء 

عدم دفع أي مبلغ ألي "ات إلى /، داعيًا المواطنين"خالفًا للقانون
ة /طبيب في مقابل الوصفة الطبية وٕابالغ وزارة الصحة عن أي طبيب

 ".......تقوم بتلك المخالفة/يقوم
14038/node/ar/org.lkdg.www://http 

 نقيب الصيادلة يحذر من تحّول المهنة الى السمسرة
حّذر نقيب الصيادلة في لبنان، ربيع حسونة، خالل مؤتمر صحافي 

ايلول الماضي، من تحّول الصيادلة لسماسرة لدى  23عقده في 
شركات االدوية الكبيرة نتيجة الظلم والجشع، مطالبًا بالترخيص 

وقد .  الختصاصات جديدة في المهنة بدل الترخيص لكليات جديدة
حسونة الى ضرورة تطوير القطاع الصحي في لبنان بالتعاون  لفت

"والشراكة مع وزارة الصحة، وذلك تحقيقًا لما يلي تنظيم قطاع : 
المستوصفات، الترخيص الختصاصات جديدة في مهنة الصيدلة، 
اعادة النظر في اسس تسعير الدواء، اقرار مشروع المحّفزات 

 ".....للصيادلة، وحماية الصيادلة من االعتداءات المتكررة
14039/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مستوصفاً  35الحملة الصحية لمكافحة الفساد تقفل 
شدد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، خالل مؤتمر صحافي عقده في 

حملة سالمة الغذاء مستمرة ألنه ال يجوز ان "ايلول الماضي، ان  3
"، واضاف موضحاً "يبقى التعامل مع القانون كأنه أوراق بالية بعد : 

اكثر من شهر على انقضاء المهلة التي اعطيت للمستوصفات 
مستوصفًا في مختلف  35لتسوية أوضاعها، اتخذت قرارا باقفال 

المناطق النها ال تلتزم بالشروط وبعضها يشكل خطرًا على 
 281كذلك لفت الوزير الى توجيه إنذارات لـ".  ات/المواطنين

 ......مستوصفا تم الكشف عليها
14037/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 مستشفى البترون لن يقفل : أبو فاعور مبشراً 

بعد ردود الفعل الرافضة التي اثارها قرار فسخ الضمان االجتماعي 
، بّشر وزير الصحة "مستشفى البترون الحكومي"للعقد الموقع مع 

العامة، وائل أبو فاعور، أهالي البترون بأنَّ المستشفى لن ُيقفل، بل 
وقد اكد ابو فاعور  .سينتقل فقط من عهدة الضمان إلى وزارة الصحة

مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من وزارة الصحة "ان 
للحصول على مليار ونصف مليار ليرة لتأهيل المستشفى 

 "......وتجهيزه
14041/node/ar/org.lkdg.www://http 

ملزمون بتسليم مستشفى البترون إلى وزارة الصحة :  الضمان
 2015نهاية 

اوضح الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، ان استثمار مستشفى 
من قبل الضمان، )  مستشفى البترون(الدكتور إميل بيطار الحكومي 

جاء نتيجة عقد موقع بين الصندوق ووزارة الصحة العامة، مالكة 
المستشفى، بناًء على قرار من مجلس الوزراء، مشيرا الى ان مدة 

، لذلك فان الصندوق ملتزم بتسليم 2015العقد تنتهي آخر العام 
 ......المستشفى إلى صاحبها األساسي، اي وزارة الصحة العامة

14040/node/ar/org.lkdg.www://http 



5ا لـصـفـحـة  2تـشـر يــن   ا ال و ل     0 1 5 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
رئيس ادارة مستشفى رفيق الحريري يحمل فريقه والجهات الضامنة 

 مسؤولّية انهياره
أشهر من تسّلمه ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي،  6بعد نحو 
ان مسؤولية وضع المستشفى المأزوم   الدكتور فراس االبيضاوضح 

ات الذين واللواتي لم /بعض الموظفين:  تحملها عدة اطراف ابرزها
، الجهات الضامنة التي لم تف بالتزاماتها، ن/بواجباتهمن /يقوموا

وقرار اإلدارة السابقة باالستمرار في التوّسع بخدماته االستشفائية حتى 
 .....بات المستشفى اسير الديون المتراكمة

14043/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قزي يرفض إقفال مستشفى البترون او اي مرفق صحي
العمل سجعان، قزي في االول من ايلول الماضي، انه  ،أعلن وزير

مرفقًا صحّيًا ال "لكونه "  مستشفى البترون الحكومي"لن يسمح باقفال 
يجوز بأي شكل من االشكال ان يقفل نتيجة مشكلة انتقال إدارته 

 ".......بناء على قرار أصدره مجلس الوزراء
14042/node/ar/org.lkdg.www://http 

  تعاون بحثي بين مستشفى النبطية الحكومي والجامعة اللبنانية
 ات/ولتدريب طالب   للتعاون البحثي كلية العلوم، اتفاقيتي  -وقعت مستشفى نبيه بري الجامعية الحكومية في النبطية مع الجامعة اللبنانية 

بالمناسبة، شدد رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، على ضرورة دعم المستشفيات .  تغذية ماجستير في مجال
 .....الحكومية
14044/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مؤسسات خاصة
 نحن تحت سقف القانون: المستشفى الوطني يردّ و ....

إقفال المستشفى ب وزير الصحة، وائل ابو فاعور، عطفا على قرار
عقد مدير المستشفى الدكتور عصمت الريس،  الوطني في عاليه،

مؤتمرا صحافيا، أوضح فيه مالبسات قضية الشاب عالء عجيب 
الذي توفي نتيجة إصابته بطلق ناري، وما أثير عن تقصير 
المستشفى في إنقاذه، مشيرًا الى انه قدم لوزارة الصحة كل ما لدى 
المستشفى من وثائق وحقائق حول ما جرى، ومؤكدا ان المستشفى 
تحت سقف القانون، كما اشار الى اإلتهامات الظالمة والخاطئة التي 

 ......طالته
14046/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وزارة الصحة تقفل المستشفى الوطني في عاليه لمخالفاته
قرر وزير الصحة، وائل ابو فاعور، إقفال المستشفى الوطني في 

نتيجة التحقيقات التي أجرتها الوزارة إثر وفاة الشاب عالء  عاليه
عجيب، والكشف الذي أجرته الوزارة على المستشفى، والذي بّين ان 
بعض الشروط الصحية غير متوفرة فيه، وانه سيبقى مقفًال الى حين 

 ..... استيفائه الشروط المطلوبة
14045/node/ar/org.lkdg.www://http 

 إنماء طرابلس إلعادة فتح مستوصف الميناء البلدي
تمنت جمعية انماء طرابلس والميناء، على وزارة الصحة، اعادة 
النظر في قرار اقفال المستوصف التابع لبلدية الميناء، وذلك لعدم 
حيازته على الترخيص القانوني، وٕاصدار قرار آخر يسمح من خالله 
. باعادة فتح المستوصف وتقديم التجهيزات والمعدات الالزمة له

واشارت الجمعية قائلة ان المستوصف ليس مستوصفا تجاريًا، بل 
ات في المنطقة المحرومة، الفتة ان /مجاني يؤمن األدوية للمحتاجين

 .....ة يستفيد منه شهريا/مريضا 50اكثر من 
14048/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قرار وقف العقد مع الحكومة جائر: في طرابلس" مستشفى السالم"
عطفا على اعالن وزارة الصحة وقف العقد مع مستشفى السالم في 
طرابلس، في حادثة عدم استقبال الطفلة إيمان محمد عائشة التي 
سبق وُنقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بحروق بليغة، نشرت صحيفة 

ايلول الماضي، رسالة من إدارة  14النهار في عددها الصادر بتاريخ 
المستشفى المذكورة تفيد أن قرار وزارة الصحة بني على إعالم باطل، 
وان الطفلة تم إستقبالها ومعالجتها وٕادخالها المستشفى بدون مقابل 

 .....مالي، وانها تتماثل اآلن للشفاء
14047/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الحراك الشعبي والمدنينشاطات 
 تعتصم ضد الهدر وترفض خصخصة الكهرباء في لبنان " بدنا نحاسب"
ايلول الماضي، امام  29، اعتصامًا في "بدنا نحاسب"ات، نفذت حملة /احتجاجًا على الهدر والفساد وعدم تأمين التيار الكهربائي للموطنين 

ات والقوى /، وشهد اشتباكًا بين الناشطين"فاتورة مش فاتورتين"ات شعار /المدخل الرئيسي لوزارة الطاقة والمياه، رفع خالله المعتصمون
بدنا "ات انتقد فيها من يفاوض السلطة، معلنًا رفض الحملة /وقد تال الناشط في الحملة، وائل عبد اهللا، كلمة باسم المعتصمين.  االمنية
 ......خصخصة الكهرباء" نحاسب

14055/node/ar/org.lkdg.www://http 
 
 node/ar/org.lkdg.www://http/14056للحراك تحت شعار بيروت لكل الناس  " حمراء"تظاهرة  •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14057 في وسط بيروت " بسطات"تنشران " طلعت ريحتكن"و" بدنا نحاسب" •
  node/ar/org.lkdg.www://http/14058للمطالبة بوقف الهدر المالي " البيئة"و" المالية"اعتصامات امام  •
  node/ar/org.lkdg.www://http/14059 في الزيتونة ودالية الروشة رفضًا للتعدي على االمالك العامة" جايي التغيير"تحرك لـ •
  node/ar/org.lkdg.www://http/14060البقاع ليس مزبلة ألحد: بلدّيات عنجر ومجدل عنجر والصويري •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14061ايلول  17اعتصام رمزي ضد جلسة الحوار في  •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14062ات /توقف عدادات الوقوف وتطالب باالفراج عن المعتقلين" بدنا نحاسب" •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14063تقتحم وزارة البيئة ثم تخليها بالقوة " طلعت ريحتكم" •

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      داخلياً  -الحراك الشعبي والمدني 
 الحراك المدني يرفض القيادة الموّحدة خوفًا من سيطرة اليسار 

ذكرت صحيفة النهار ان الحراك المدني، مع دخوله شهره الثالث، شهد توجهًا لعدم تشكيل قيادة موحدة للحراك واالكتفاء باالجتماعات 
وقد اكد .  التنسيقية خوفًا من ان يتجه الحراك نحو اليسار، وذلك بعد انضمام وجوه يسارية معروفة مثل شربل نحاس وحنا غريب الى اركانه

"، اسعد ذبيان، لصحيفة النهار، قائالً "طلعت ريحتكم"ذلك الناشط في حملة  لن تكون للحراك اي قيادة، لكن ذلك ال يعني عدم النقاش : 
 ....."إلعداد البيانات والتمسك بالمطالب

14064/node/ar/org.lkdg.www://http 
 
 node/ar/org.lkdg.www://http/14065حدود التأثير والفاعلية : الحراك المدني والنظام اللبناني •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14066" طلعت ريحتكم"تضعضع في حركة  •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14067تتفقان على صيغة مرنة للتنسيق  "طلعت ريحتكم"و "لجنة المتابعة" •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14068الخالفات بين المكونات تربك الحراك المدني  •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14069اطراف الحراك بين محاوالت لملمة  •
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 مرصد الحراك يرّد على حمالت التشويه والتخوين 
ات ألسوأ أنواع حمالت التشويه واإلتهام /ات الفاعلين/رد مرصد الحراك المدني على الهجمة التي تعرضت خاللها مجموعة من الناشطين

ن بالسعي إلثارة الشغب واإلرتباط بمنظمات حكومية وأجهزة إستخبارات بهدف إسقاط النظام /والتخوين، والتي صلت إلى حد إتهام بعضهم
ات والنخب /ات اللبنانيين/في لبنان، مؤكدًا ان مثل تلك األساليب الرخيصة لم تعد تنطلي على أحد، وان بين صفوفه نخبة من المثقفين

 ......والكوادر القادرة على مقارعة الطبقة السياسية
14070/node/ar/org.lkdg.www://http 

 
 node/ar/org.lkdg.www://http/14071ات وتتهم السلطة /تدافع عن الناشطين" بدنا نحاسب" •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14072الطبقية وال نستهدف االغنياء » فوبيا«ال نعاني : الحراك يرد على تهّجم شماس •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14073هيئة التنسيق تدخل على خط الحراك المدني والشعبي  •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14074االحتجاج الالعنفي حق يجب احترامه : السفير االميركي مباركاً  •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14075) ؟(!شكرًا للسفارات الغربية على دعمها الحراك غير الطائفي  •
 node/ar/org.lkdg.www://http/14076لسنا ضد الحراك لكن َمن يقوده وما هو برنامجه؟ : حزب اهللا •

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      خارجياً  -الحراك الشعبي والمدني 

ات /تسعة أشهر على االتفاق السياسي ومصير مياومي
 ما زال مجهوالً  "الكهرباء"

افادت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ اول ايلول 
الماضي، الى مضي أكثر من تسعة أشهر على االتفاق السياسّي 

ات الكهرباء لمباراة مجلس الخدمة /الذي قضى بإخضاع مياومي
ن /ات في المباراة ال يزالوا/ن، لكن الناجحين/المدنية لتثبيتهم

ن بال جدوى، علمًا انه كان من المفترض أن يتّم /ينتظرون
 .....ن بعد شهر أو شهرين من المباراة ونتائجها/تعيينهم

14077/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التنسيق تنزل إلى الشارع بخجل للمطالبة بمشروع السلسلة 
ايلول الماضي،  10اشارت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 

ايلول الماضي كان هزيال،  9الى ان اعتصام هيئة التنسيق النقابية في 
. اذ اقتصرت فيه المشاركة على أعضاء في الهيئات اإلدارية لمكوناتها

رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني لم تتمثل "وقد لفتت االخبار الى ان 
بأحد، ما حدا إلى التساؤل عما إذا كان هناك قرار داخل الهيئة اإلدارية 
للرابطة بمقاطعة التحرك، خصوصًا أنها أبلغت سابقًا هيئة التنسيق عدم 

 "......موافقتها على اإلضراب واالعتصام
14078/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      العمل النقابي والمطلبي

 غصن يتهم وزير العمل بالتدخل في شؤون االتحاد العمالي
ارسل وزير العمل، سجعان قزي، كتابا الى االتحاد العمالي العام 
حدد فيه موعد انتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي لالتحاد 

وفي اتصال مع رئيس .  تشرين الثاني المقبل 20العمالي العام في 
االتحاد العماي العام، غسان غصن، حول الموضوع، اكد االخير 

ان االتحاد بدأ فعال االعداد لتلك االنتخابات، "  الديار"لـصحيفة 
"واردف قائالً  لكن يبدو ان الوزير قزي مستعجل في اجراء تلك : 

 ".....االنتخابات وفي التدخل بشؤون االتحاد
14079/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تصاعد الكباش بين وزير التربية ونقيب المعلمين
كشفت صحيفة النهار ان العالقة بين وزير التربية، الياس بو صعب، 
ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، تأزمت بعد 
. اتهام بو صعب لمحفوض، بانه يشتغل بالسياسة ويركب كل الموجات

وقد رد محفوض على الوزير بدعوته إلى االستقالة ألنه يشتغل بالسياسة 
أكثر من التربية، كاشفا عن رسالة وصلته من الوزير يدعوه فيها إلى 

"التنحي وفحواها " ويروق"قولوا لنعمه محفوض أن يخفض صوته : 
 ......."وليجعل رجليه على األرض لكي ال نقلعه كما قلعنا حنا غريب

14080/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

القانون نحو بيئة مؤهلة لذوي االعاقة من خالل تطبيق 
220/2000   
الجمعية الوطنية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة في "شدد رئيس 

، نواف كباره، على ان "منتدى المعاقين في لبنان الشمالي"و"  لبنان
قضية االعاقة يجب ان تكون على طاولة النقاش مع الدولة من "

كالم كباره جاء ".  موضع التنفيذ 220/2000اجل وضع القانون 
نحو بيئة مؤهلة لالشخاص ذوي االعاقة "خالل ندوة حملت عنوان 

، اقيمت بادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية، "في لبنان
خالل .  الممول من االتحاد االوروبي"  3افكار "في اطار برنامج 

الندوة، لفت رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين، موسى شرف 
الدين، الى ان اكثر من نصف عدد االشخاص ذوي االعاقة 

ن في المدن، مشددًا على ضرورة اعتماد مبدأ التنمية /يقطنون
 ......الدامجة في االجندات السياسية

14049/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات /شقير لتشجيع المؤسسات الخاصة على توظيف المقعدين
اكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رئيس 
غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، خالل لقاء جمعه ورئيسة 
اتحاد المقعدين اللبنانيين، رئيسة االقليم العربي للمنظمة الدولية 

ايلول  4لالشخاص المعوقين، سيلفانا اللقيس، في مقر الغرفة في 
ات وذوي /الماضي، االهتمام الكبير الذي يوليه لدمج المقعدين

الحاجات الخاصة في سوق العمل، الفتًا انه سيعمل مع القطاع 
ات وذوي /لتشجيع المؤسسات على توظيف المقعدين"الخاص 
 "....الحاجات
14050/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هبة إيطالية لذوي االحتياجات الخاصة في عيتا الشعب
رعاية "، هبة إيطالية عبارة عن مساعدات إنسانية لجمعية "اليونيفيل"قدمت الوحدة اإليطالية العاملة في إطار قوات األمم المتحدة الموقتة 

تندرج تلك المبادرة في إطار المشاريع التي تنفذها الوحدة اإليطالية  .قضاء بنت جبيل  -في عيتا الشعب "  األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة
 ....ات المدارس في جنوب لبنان/ات وطالب/بالتعاون مع عدد من المنظمات اإليطالية غير الحكومية لفائدة السكان المحليين

14051/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي     

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 ال يستبعد تجدد األزمة العام المقبل المدير العام لألونروا

ايلول  20افادت صحيفة المستقبل في عددها الصادر في 
الماضي، الى ان المدير العام لألونروا في لبنان، ماتياس شمالي، 

في العام المقبل، )  في مدارس األونروا(لم يستبعد تجدد أزمة التعليم 
على الرغم من الحصول على االموال الالزمة لبداية هذا العام، 

ال يمكن تفادي االزمة، إذا لم نستطع ان نجعل "مؤكدا ذلك بقوله 
الدول التي ساهمت في حل أزمة هذا العام، أن تقدم الدعم في 

 "......العام المقبل
14052/node/ar/org.lkdg.www://http 

في البداوي رفضًا لقرار دمج "  األونروا"ات /اعتصام لموّظفي
 الصفوف

ات وكالة األونروا في الشمال، اعتصامًا في /نّفذ اتحاد موّظفي
المدارس التابعة للوكالة في مخّيم البداوي، احتجاجا على قرار إدارة 
/األونروا القاضي بدمج الصفوف المدرسية، والذي جعل عدد طالب

وقد طالب  .ة/ات الصف الواحد يتجاوز الخمسين طالبا
العودة عن قرارها واإلبقاء على النظام "ات األونروا بـ /المعتصمون

 25ات الصف الواحد ال يتجاوز الـ /السابق، حيث كان عدد طالب
 ".......ة/طالبا

14053/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 "دير ياسين"منع تسجيل تالمذة مخيم برج الشمالي في ثانوية 
، في  ايلول الماضي، يمنع "االونروا"ات في المرحلة الثانوية ببرج الشمالي، قرارا صادرًا عن /ات الفلسطينيين/تلقى عدد من الطالب

في المنطقة، اللذين "  االونروا"ن ادارة المدرسة ومدير /ات وذووهم/وقد راجع الطالب.  ن في مدرسة دير ياسين في مخيم البص/استقبالهم
 ....ات/ات الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي للوقوف الى جانب الطالب/أفادا ان قرار المنع هو قرار من ادارة التعليم، داعين

14054/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  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين


