
 

 
 
 

زيادة أقساط المدارس الخاصة تتخطى         -
 % 25معدالتها 

اكتظاظ المدارس الرسمية   :  البقاع األوسط   -
 بالتالمذة النازحين

ورشة تربوية عن حماية األوالد من           -
 التحرش والعنف 

توجيه إنذارات  :  مجلس التعليم العالي     -
 لفروع الجامعات الخاصة غير المرخصة

" الهجمة"تجمع معلّمي بيروت يستغرب        -
 على السلسلة

األولوية لتعيين العمداء   :  رابطة اللبنانية   -
 والتفرغ حق لألساتذة 

التفـرغ أو   ":  اللبنانيـة"متعاقـدو     -
 اإلضـراب المفتـوح

 
 
 

تجديد برنامج أدوية األمراض المزمنة بين        -
 وزارة الصحة والشبان المسيحية  

يسألون متى  :«مستشفى الحريري»موظّفو  -
 الرواتب؟

الخاصة تنتظر الحكومة     «المستشفيات» -
 وتلوح بالعودة لرفض مرضى الضمان 

 حالة تزوير خالل     60الضمان يكتشف     -
 شهرين في المستشفيات الخاصة 

 
 
 

 آالف طالب وظيفة في الضمان لشغر       10  -
  منصبا126ً
ال تقسيط  :  ينتفض لسلسلته  «حزب الدولة » -

 ال صفقات ال مساومة
المعوقون وضعهم مأسوي    :  أبو فاعور   -

 !)بإذن اهللا(ويجب مساعدتهم
ال منازل  :  فلسطينيون نازحون من سوريا     -

 لإليجار في المخيمات
مؤتمر نقابي لألطباء والصيادلة          -

 الفلسطينيين
 لطالب النازحون من سوريا يخسرون عاماً -ا

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 سياسة النأي بالنفس تصيب األشقاء النازحين من سوريا إلى لبنان

 راصد الحقوق االجتماعية
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تستمر مشكلة النازحين من سورية إلى لبنان بالتفاقم في ظل األزمة العاصفة هناك، فيما تتدهور أوضاعهم                
اإلنسانية في ظل نأي الحكومة اللبنانية عن معالجة المشكلة بشكل كامل، وفي غياب أي أفق قريب لحل                   

 . األزمة
 ألف نازح سوري في لبنان، من       90أشار التقرير األخير للمفوضية الدولية لالجئين إلى وجود نحو           فقد  

من بين مجموع النازحين،     و .منهم إلى لبنان  %  90 ألف نازح من فلسطينيي سورية الذين توجه    12ضمنهم  
 شخصا مسجالً لدى المفوضية، توجه غالبيتهم إلى الشمال، يليه البقاع، فبيروت، فيما يسكن               64836ثمة  
وتضيف المفوضية ان   .  منازل مستأجرة أو مالجئ جماعية      منهم مع األسر المضيفة والباقي في     %  50نحو

مسألة توفير الحلول السكنية ال تزال تشكل أولوية، إذ أن العديد من األسر تواجه صعوبة في تسديد اإليجار                  
 . مليون دوالر لمساعدة تلك االسر في فصل الشتاء14شهر، وهذا ما دفعها الى  تخصيص  مع نهاية كل

وإذا ما إنتقلنا من أزمة تامين المأوى إلى التعليم، فإن الضغط المادي يبقى أقل وقعاً على األهالي النازحين،                  
إذ أن قرارات وتعاميم وزارة التربية، قضت بتقديم تسهيالت عدة الستقبال الطالب السوريين في المدارس               
الرسمية، وإعفائهم من البدالت المالية لرسوم التسجيل، عدا عن حصولهم على القرطاسية، والزي المدرسي         

لكن مشكلة إختالف المناهج التعليمية بين سوريا ولبنان تبقى مشكلة عويصة ال يمكن                .  بشكل مجاني 
 .تجاوزها بسهولة

وفي هذا المجال، تتضافر جهود     .  يعتبر توفير خدمات الرعاية الصحية للنازحين المشكلة األكبر بعد اإليواء         
واألدوية، بما في ذلك      الهيئات والمنظمات الدولية واالهلية، المتواجدة على األرض، لتقديم المعاينات الطبية         

وجود حاجة    لكن يتبين من التقارير التقييمية األخيرة،     .  األدوية المزمنة، وخدمات التشخيص لسائر النازحين     
على الحصول    ملحة إلى توسيع نطاق شبكات الرعاية الصحية، حيث ال يزال بعض العائالت غير قادر               

 .على تلك الخدمات
وعلى الرغم من تضافر جهود مختلف المنظمات الدولية واالهلية، وفي مختلف القطاعات، من اجل تامين                
أدنى مقومات العيش للنازحين، تقف الحكومة اللبنانية موقف المتردد، معتمدة حلوالً ترقيعية ال تتناسب مع                

 . مسؤوليتها كدولة مضيفة، ال سيما أن حركة النزوح مرشحة لإلستمرار
ات؟ والى متى تبقى مقصرة في      /فمتى تستيقظ الحكومة اللبنانية من سباتها إلغاثة أشقائنا وشقيقاتنا السوريين         

 .واجباتها لتأمين أبسط مقومات العيش الكريم على أبواب الشتاء؟
إن الواجب اإلنساني يفرض على الحكومة اللبنانية خيار واحد ال ثانٍ له، وضع خطة طويلة األمد الغاثة                   

 .النازحين في مختلف المناطق اللبنانية قبل تأزم األوضاع أكثر
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية
 %25 تتخطى معدالتها أقساط المدارس الخاصةزيادة 

ما إن بدأت العام الماضي الوعود بزيادة الرواتب والحد األدنى             
شرع حيث    لألجور ، حتى بدأ التلويح بزيادة األقساط المدرسية،          

 األقساط والتي تخطت معدالتها هذا العام في         برفعالعديد من المدارس 
، ووصلت في بعض    %25العديد من المدارس نسبة زيادة مقدارها        

المدارس إلى األلفي دوالر للتلميذ الواحد ، بينما بلغت الزيادة في             
حدها األدنى مائتي ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي نسبة الزيادة على            

 . الحد األدنى لألجور
 8476/node/ar/org.lkdg.www://http 

توجيه إنذارات لفروع الجامعات الخاصة غير      :  مجلس التعليم العالي  
 المرخصة

بعد نقاشات مطولة حول معالجة مسألة منح مؤسسات التعليم العالي           
فروعا جغرافية وتخصصات من دون ترخيص، قرر مجلس التعليم          
العالي تكليف المديرية العامة للتعليم العالي توجيه تعميم الى كل             
المؤسسات الجامعية بضرورة االلتزام بالنصوص القانونية حول          
الموضوع، وتوجيه كتب إنذار وتحذيرات للمؤسسات المخالفة، والتي        

 .أعلنت عن فتح فروع جغرافية لها من دون ترخيص مسبق
. 8493/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 ورشة تربوية عن حماية األوالد من التحرش والعنف
أكد رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد األشقر خالل مشاركته فـي           

تعليم سالمة األوالد والحؤول دون   " ورشة عمل عقدت تحت عنوان      
حصول الحوادث والجرائم والعنف في المدرسة والبيت والمجتـمـع        

، حصول بعض الحوادث المحدودة في بـعـض         " وسبل الوقاية منها  
المؤسسات التربوية، مشيراً إلى أن  الخطير في األمر أن ثـمـة              
حوادث كثيرة من هذا النوع تبقى طي الكتمان، وبالتالي ال تـأخـذ             
الطريق الصحيح إلى المعالجة وإنما تتفاقم وتزداد إنعكاساتها السيئة،         
بل المدمرة، ليس على البيئة التربوية الحاضنة فقط، أو على الفـرد،            

 ".وإنما أيضاً على المجتمع بأكمله
 8509/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ال مبرر لزيادة أقساط المدارس الخاصة : وزير التربية
أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، قبول جميع الطالب           
الوافدين الى المدرسة الرسمية، لبنانيين وسوريين، من دون تمييز،          
. مشدداً على أهمية عدم إخضاع التالمذة لالختبار بحسب المستويات        

كما أشار دياب إلى المباشرة في تطبيق القانون المتعلق بتأمين الكتاب    
المدرسي لتالمذة المدرسة الرسمية مجاناً حتى الصف التاسع            

 "البروفيه"األساسي أي 
.8516/node/ar/org.lkdg.www://http  

 اكتظاظ المدارس الرسمية بالتالمذة النازحين: البقاع األوسط
تحقيقاً حول المدارس الرسمية في البقاع والتي إمتألت      " السفير"نشرت  

لكن برز  .  كل مقاعدها باللبنانيين، والوافدين الجدد إليها من السوريين       
بعض العراقيل بالنسبة للسوريين، تمثلت باختالف اللغة والمنهاج          

إلى أن  "  السفير"وأشارت  .  التعليمي بشكل كبير ما بين لبنان وسوريا      
من قبل بعض مدراء المدارس الرسمية،      "  المستتر"محاوالت اإلحجام   

 .عن استقبال الطالب السوريين، لم يمنع من تدفقهم
 8513/node/ar/org.lkdg.www://http  

 من مدارس عرسال" ينزحون"التالمذة السوريون 
أحجم التالمذة السوريون في عرسال عن الذهاب إلى المدرسة بعد           
أيام قليلة من التسجيل فيها، حيث لم تشفع التسهيالت التي قدمتها             
وزارة التربية والتعليم العالي لتسجيل التالمذة السوريين في المدارس         

 . الرسمية في تبديد هواجس العائالت النازحة
8517/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 التعليم للجميع      تعليم خاص

ة من دخول الصـفـوف       /  تلميذ 900تمنع  "  الليسيه فردان " إدارة  
وجهت لجنة األهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية في فردان، كتاباً إلى           
وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، أكدت فـيـه أن إدارة              
المدرسة مستمرة في تجاوز القانون وبإلحاق األذى بـالـتـالمـذة            
وأوليائهم، حيث أقدمت في أول يوم مدرسي نهار الجمعة الموافق في           

 أيلول على رفض استقبال تسعمائة تلميذ، وذلك بحـجـة عـدم              7
 آالف ليرة، والتي جاءت في 608تسديدهم للزيادة على القسط البالغة 

 .نهاية العام الدراسي الماضي عن كل تلميذ
8496/node/ar/org.lkdg.www://http 

 آذار يدعو الحكومة لإلسراع في بت         14المكتب التربوي لقوى     
 السلسلة

 آذار الحكومة باإلسراع في بت       14طالب المكتب التربوي لقوى      
السلسلة بصيغتها النهائية بحسب ما هو متفق بينها وبين هيئة التنسيق           

، رافضا بدعة التقسيط كما      "النقابية، ووفق ما أعلنه وزير التربية      
وردت في قرار مجلس الوزراء، ألن في هذا القرار تجميدا لرواتب            
المعلمين لمدة أربع سنوات على األقل، ما يفقدها قيمتها الشرائية             

  node/ar/org.lkdg.www://http/8494 .الفعلية

 رفع أجر الساعة ينتظر إقرار سلسلة الرواتب: دياب للمتعاقدين
أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، أن سلسلة الـرتـب       
. والرواتب محقة ألنه آن األوان إلنصاف المعلم والموظف والعامل        

أما بالنسبة الى أجر الساعة، فقد أوضح انه ينتظر إقرار السلسـلـة             
 .ليبنى األجر على أرقامها

8498/node/ar/org.lkdg.www://http  
 
 
 

 اعتصام للمدرسين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية
إعتصم المدرسون المتعاقدون الناجحون في مباريات مجلس الخدمة         

المدنية لمرحلة التعليم األساسي الرسمي، أمام وزارة التربية في            
االونيسكو، للمطالبة بصدور مراسيم التعيين في المالك الخاص           

وقد ذكّر ركان الفقيه رئيس لجنة المتابعة للمدرسين          .  بالمدرسين
الناجحين خالل كلمته في االعتصام، أن ثالث سنوات مضت منذ            
لحظة نجاح األساتذة في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية           

 !، دون أن يتم تعيينهم حتى اآلن2009في عام 
. 8499/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      عمل نقابي

 !دور النشر تقرر شكل الكتاب واسعاره وتتقاسم األرباح مع اإلدارات
تحقيقاً حول بداية العام الدراسي، وتوجس اللبنانيين        "  السفير"نشرت  

من ازدياد كلفة العودة إلى المدارس، متطرقة الى موضوع ثمن             
الكتاب، التي تخضع لسوق العرض والطلب، تماماً مثل السلع،            

والملفت أن من يقرر تغيير شكل الكتاب       .  وتفرض على أهالي التالمذة   
هو دور النشر التي تنتجها، وليس إدارات المدارس الخاصة، لكن ما           
يحصل فعالً هو اتفاقها مع اإلدارة على بيع الطبعات الجديدة وتقاسم            

 node/ar/org.lkdg.www://http/8512 . األرباح
 
 

 على السلسلة" الهجمة"تجمع معلّمي بيروت يستغرب 
استغرب تجمع معلمي بيروت هجمة الهيئات االقتصادية على 

مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتصويرها له كأنها السبب في خلق 
عجز الموازنة، متسائالً عن سبب عدم إرتفاع أصوات الهيئات ضد 

وأضاف التجمع أن . الفساد والهدر المستشريين في مفاصل الدولة
 مليارات دوالر هو 4الخطر الحقيقي على االقتصاد الوطني يأتي من 

 .مقدار قيمة خدمة الدين العام سنوياً
8518/node/ar/org.lkdg.www://http   



 التفـرغ أو اإلضـراب المفتـوح": اللبنانيـة"متعاقـدو 
، اعتصاماً عند مفرق    "الجامعة اللبنانية "نفذ األساتذة المتعاقدون في     

القصر الجمهوري، مطالبين الحكومة بضرورة التفرغ، للنهوض        
بالجامعة اللبنانية، نظراً إلى أن أكثر من مئة أستاذ يحالون على            

وقد أعرب  .  التقاعد سنوياً، وال يتم ملء الشواغر بتفرغ آخرين        
المعتصمون عن رفضهم ربط إقرار التفرغ بتشكيل مجلس            

 .الجامعة، تحت أي ذريعة، مهددين باإلضراب المفتوح
 8511/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
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 األولوية لتعيين العمداء والتفرغ حق لألساتذة : رابطة اللبنانية
شددت رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على أولوية تعيين          
العمداء وتأليف مجلس الجامعة، مؤكدة  إدراج هذين الطلبين كبنـديـن            
أساسيين ودائمين في كل تحركاتها واجتماعاتها، إيمانا منها فـي أن             
الجامعة اللبنانية ال يمكن أن يستقيم العمل فيها وتوضع لها المشـاريـع             
التطويرية المستقبلية، إال من خالل تشكيل مجالسها األكاديميـة وفـي           
مقدمها مجلس الجامعة المغيب منذ ثماني سنوات نظرا الى عدم وجـود            

 node/ar/org.lkdg.www://http/8519 .عمداء أصيلين
 

 اجتماع طالب الماجستير في آداب اللبنانية على امتحان الدخول
اعتصم طالب كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اللبنـانـيـة            
إحتجاجاً على  قرارين لعميدة الكلية، األول هو فرض خضوع الطالب           
الحاصلين على إجازة جامعية المتحان دخول قبل دراستهم مـرحـلـة            
          الماجستير، وذلك العتبارهم أن امتحان الدخول مخالف للقانون ويضـر

أما القرار الثاني الذي رفضه الطـالب،       .  بمصلحة الطالب ومستقبلهم    
فهو ذاك الذي ينقل الماجستير البحثي من الفروع الخمسة الى المركـز            

 node/ar/org.lkdg.www://http/8495 .في الفرع األول

 استقبال طلبات الدخول إلى اللبنانية للطالب العائدين من سوريا
دعت رئاسة الجامعة اللبنانية، بناء على قرار لمجلس الوزراء،          
الطالب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات السورية خالل  

 والراغبين في متابعة دراستهم في      2012  -  2011العام الدراسي   
على أن  .  الجامعة اللبنانية الى تقديم طلباتهم الى الكليات المعنية        

تعلن كل كلية الحقا مواعيد إجراء امتحان القبول التقويمي             
  node/ar/org.lkdg.www://http/8520 .للمرشحين

 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 التعليم للجميع      تعليم خاص

 مشروع تأسيس مدرسة خاصة مجانية في ضهور الشوير لتحسين فرص التعليم" سابيس"
التعليمية، مشروعها لتأسيس مدرسة خاصة مجانية في بلدة ضهور الشوير، والهدف منه توجيه رسائل تربوية               "  سابيس" أطلقت إدارة مؤسسة    

 وثقافية وإنسانية، مفادها انه يحق لكل إنسان مهما كان وضعه المعيشي أن ينال العلم بالمستوى المطلوب، وإعادة المستوى التعليمي المقبـول                
  %".60الى المدارس واالعتبار للتعليم بالكلفة المالية المقبولة، خصوصاً بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب والزيادة التي طرأت بنسبة 

.8500/node/ar/org.lkdg.www://http  

 تجديد برنامج أدوية األمراض المزمنة بين وزارة الصحة والشبان المسيحية
عقد وزير الصحة العامة علي حسن خليل والمدير العام لجمعية الشبان المسيحية في لبنان جوزف عواد مؤتمرا صحافياً إلعـادة اطـالق                       

طرحنا للمناقشة في مجلس الوزراء تصور أولي لمشروع تأمين تغطية صحية شاملـة    : " وقال خليل .  برنامج االدوية لذوي االمراض المزمنة    
 414، معلناً أن برنامج تأمين االدوية المزمنة للمرضى يفيد منه المواطن بـواسـطـة                 " لكل اللبنانيين غير المشمولين بأي تغطية صحية        

  node/ar/org.lkdg.www://http/8523...مستوصفاً
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي

 ويعتصمون ضد العنف....
» مستشفى رفيق الحريري الحـكـومـي      « نفذ الجسم التمريضي في     

اعتصاماً أمام مبنى الطوارئ، احتجاجاً على االعتداء المسلح الـذي          
تعرض له الجسم التمريضي على خلفية إدخال مريض بقوة السـالح،    

 ...بالرغم من أن حالته الصحية كانت غير حرجة
8528/node/ar/org.lkdg.www://http  

 يسألون متى الرواتب؟: »مستشفى الحريري«موظّفو 
فـي  »  مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي    « نفذ العاملون في    

بيروت اعتصاماً احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم، فـيـمـا             
بياناً دعت فيـه    »  لجنة الموظفين والمياومين في المستشفى    « أصدرت  

إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة الرواتب، ودفع جـمـيـع            « إلى  
 أشهر، المنح المدرسية    6المستحقات التي تشمل الزيادة المستحقة منذ       

 >وبدالت األعمال اإلضافية للممرضين
8489/node/ar/org.lkdg.www://http  

 لن يقفل ولو كره الكارهون» مستشفى الحريري«: وخليل أيضاً...
» مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامـعـي  « أعلن العاملون في    

عن فك اعتصامهم المفتوح، بعد تلقيهم وعداً من وزير الصحة علي           
حسن خليل بتأمين منتظم للرواتب شهرياً، والسير بالخطة اإلنقاذيـة          

المستشفى باق، ولن يقفل    « وقد أكد خليل للمعتصمين أن      .  للمستشفى
node/ar/org.lkdg.www://http/8491. » ولو كره الكارهون  

  

 خليل يرفض إسقاط تجربة االستشفاء الحكومي ويتعهد بتوسيعه
أكد وزير الصحة علي حسن خليل، خالل اختتام المؤتمر الطبي الذي     
نظمه مستشفى النبطية الحكومي الجامعي، أن العمل االستشفـائـي          

إذا ما خلصت النيات، وإذا ما استطعنا أن نختـار          « الحكومي ينجح   
ـ  » الكوادر الكفوءة في إدارة هذه المستشفيات      عدم إسقـاط   « ، واعداً ب

تجربة االستشفاء الحكومي في لبنان، بل العمل بكل قوة على توفيـر            
 ...»مقومات دفعها إلى األمام اتساعاً لتغطية مساحة الوطن بكامله

8522/node/ar/org.lkdg.www://http  

الخاصة تنتظر الحكومة وتلوح بالعودة لـرفـض         »   المستشفيات« 
 مرضى الضمان

ال يزال أصحاب المستشفيات الخاصة ينتظرون موقف مـجـلـس            
الوزراء في شأن المرسوم المرفوع من قبل مجلس إدارة الضـمـان            
بهدف تعديل الحد األقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع المرض         
واالمومة، معلنين أنه في حال عدم الموافقة على الموضوع فسيلجأون          

 ...مباشرةً لتنفيذ قرار النقابة باالمتناع عن استقبال مرضى الضمان
8490/node/ar/org.lkdg.www://http  

 حالة تزوير خالل شهرين في المستشفـيـات         60الضمان يكتشف   
 الخاصة

أظهر تقرير اللجنة الطبية التابع للصندوق الوطني لـلـضـمـان             
 حالة  60 جرى ضبط    2008اإلجتماعي انه خالل شهرين من العام       

تزوير في فواتير قدمتها الى الضمان سبع مستشفيات خاصة تقع في           
 مليون ليرة أعـيـدت الـى      33بيروت وجبل لبنان ، وتم استعادة    

 ...المرضى الذين تقدموا بشكاوى الى اللجنة الفنية
8526/node/ar/org.lkdg.www://http  

  منصبا126ً آالف طالب وظيفة في الضمان لشغر 10
في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي معظمهم من حملة الشهادات الـعـلـيـا اي       )  فئة سادسة" ( كاتب"  آالف مرشّح لوظيفة 10تقدم   

امتحان :  كاتباً، وذلك في اطار مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية على مرحلتين126الماجستير والدكتوراه في حين ان العدد المطلوب كان 
  node/ar/org.lkdg.www://http/8527...خطي وآخر شفهي

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة



 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين

 !مبروك، إنّها نقابة: »سبينيس«مخاض الحقوق في 
فبعد حوالى ثالثة   .  بعد مخاض صعب بجعل نقابتهم واقعاً قائماً وإطاراً لحفظ حقوقهم التي هضمت لوقت طويل             »  سبينيس« نجح عمال سلسلة    

 أشهر على إيداع الهيئة التأسيسية للنقابة طلب التأسيس في وزارة العمل، وقّع الوزير المعني سليم جريصاتي على معاملة ترخيص النقابة رقم        
 node/ar/org.lkdg.www://http/8524 . عامل1500لتُوفّر مجاالً نقابياً حيوياً لعمال يبلغ عددهم زهاء » 4/583«
 

6ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �2ـ�ـ� �ـ   ا � و ل     0 1 2  

فكوا اعتصام الكهرباء وتبـوؤا     :  من عمال مياومين الى مسؤولين    
 المراكز بقرار سياسي

 مياوم وجابي إكراء أكبر واطول اضراب في تـاريـخ      2500نفّذ  
لبنان، انتهى بقرار اتخذ على اساس تسوية سياسية رضخت اليه لجنة      
متابعة قضية المياومين وقبلت بتنفيذه بعدما كانت ترفـض دخـول         
الشركات الخاصة الى نادي مؤسسة الكهرباء، فأصبح أعضـاؤهـا          

 ..أنفسهم مسؤولين في هذه الشركات
.8529/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ال تقسيط ال صفقات ال مساومة: ينتفض لسلسلته» حزب الدولة«
إجتمع كل موظفي الوزارات واإلدارات العامة، من معلمين وأساتذة         
المدارس الرسمية، متعاقدون ومتقاعدون من أسالك الدولة المدنيـة         
والعسكرية، تحت لواء هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت في مؤتمرها          

، مطالبين بتحويل سلسلة الرتب والرواتب      " حزب الدولة " النقابي أنها   
 أيام، من دون تقسيط او صفقـات أو          10الى مجلس النواب خالل     

  node/ar/org.lkdg.www://http/8521.مساومة
 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي اإلحتياجات الخاصة

 !)بإذن اهللا(المعوقون وضعهم مأساوي ويجب مساعدتهم : أبو فاعور
رعى وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور إفتتاح الصف التعليمي ومركز العالج الفيزيائي في مركز بلدية كفردنيس في قضاء راشيـا،          

عددا كبيرا من اصحاب االعاقات، اوالداً وكبارا يعيشون مأساة حقيقية ويجـب            " للمعوقين، حيث اعتبر أن     "  جمعية قلوب من نور   " بدعوة من   
  node/ar/org.lkdg.www://http/8488"...مساعدتهم

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين
 ال منازل لإليجار في المخيمات: فلسطينيون نازحون من سوريا

» مخيم اليرموك « يواجه فلسطينيو سوريا لجوءاً ثانياً، بعد أن هجروا         

ويعيش القادرون اقتصادياً   .  وتوزعوا في نزوحهم بين األردن ولبنان     
ممن حضروا الى لبنان في منازل لإليجار خارج المـخـيـمـات             
الفلسطينية، فيما نزحت آالف العائالت إلى المخيمات الفلسطينـيـة،          
منها من لجأت إلى منزل قريب أو صديق، ومنها من اضطرت إلى            
استئجار منزل في المخيم بسعر ال يتوافق مع حالتها االجتماعـيـة،            

 ...ومنها أيضاً من ال تزال تبحث عن مأوى
8530/node/ar/org.lkdg.www://http  

 في عين الحلوة» األونروا«ويقتحمون مقر ...
عند "  اللجان الشعبية " الذي نفذته   "  األونروا" اتخذ االعتصام ضد وكالة     

المدخل الفوقاني لمخيم عين الحلوة لإلحتجاج على تقاعسها وإحجامها         
عن تقديم مساعدات غذائية وإنسانية ومعيشية للنازحين الفلسطينييـن         
من سوريا، منحاً تصعيديا سلبيا، حيث أقدمت عائالت نازحة عـلـى            

في المخيم، وافترشت أرضه بقصد اإلقامـة  "  األنروا" اقتحام أحد مقار    
 ...فيه، بعد تعذر العثور على مأوى لها

8525/node/ar/org.lkdg.www://http  



Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

 

http://www.facebook.com/home.php?
#!/pages/Active-Citizenship-in-
Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق الفلسطينيين

 الطالب النازحون من سوريا يخسرون عاماً
يعيش النازحون الفلسطينيون من مخيمات سوريا، الذين تـجـاوز           
عددهم الثالثة آالف نسمة، قلقاً بشأن مستقبلهم وبشأن مصير أبنائهم          
في مطلع العام الدراسي الذي بدأ في كثير من الجامعـات وفـي              
مدارس األونروا، حيث ال تزال الوكالة في طور تشجيعهم عـلـى            
تسجيل أبنائهم في مدارسها، كما ال تزال في طور اإلعداد وتجميـع            
المعلومات عن أعمار الطالب والنوع االجتماعي وأماكن تـواجـد          

 ...األوالد لدراسة تلك الملفات
8487/node/ar/org.lkdg.www://http  

 مؤتمر نقابي لألطباء والصيادلة الفلسطينيين
عقد االتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان مؤتـمـراً           
نظمته دائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير، تم خـاللـه            
تكريم عدد من األطباء بتسليم شهادة تقدير ودرع الرئيس الشهيد ياسر           
عرفات، كما جرى انتخاب رئاسة المؤتمر من األعضاء ومنـاقشـة           

 ...التقرير األدبي والنقابي والمالي لإلتحاد
8492/node/ar/org.lkdg.www://http  


