
 

 
  
 

 دمج النوع االجتماعي في وزارة التربية
 التسرب الجامعي أزمة متزايدة لكن مهملة 

 مدرسة تعمل بدوام بعد الظهر الستقبـل        70
  ألف تلميذ نازح40

المطلوب هذه السنة ألف متعاقد جديد في 
 التعليم الثانوي الرسمي 

/ال للتعاقد مع معلّمين: رابطة التعليم األساسي

 ات/ات غير لبنانيين

 لـ »اللبنانية«انطالق السنة الجامعية في 

  ألف طالب وطالبة74

اللبنـانـيـة    " احتجاج طالبي على رفع رسوم   

 "األميركية

 

 

 

اإلعتداءات على الجسم التمـريضـي فـي         

المستشفيات مستمرة في غياب التغـطـيـة        

 الصحية الشاملة

أقسام جديدة لمستشفى النجدة الشعبية فـي        

 النبطية 
/ات رفيق الحريري الجامعي يرفضون/موظفو

 ن الحلول الجزئية 

أنهت دراسة بند األمالك » فرعية السلسلة«
 البحرية وايراداتها

ترفض مبدأ ربط  " التنسيق النقابية"و...

 “السلسلة“اإليرادات بـ

ات في كهرباء لبنان    /هل باتت أزمة المياومين  

 على طريق الحلحلة؟

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يهترىء 

 " أهل البيت"بشهادة 

انشاء ملتقى النساء ذوات اإلعاقة وضحايا       

 التمييز

تحرك اهلي فلسطيني لوقف هدم المنازل فـي       

 مخيم ضبية 

: مشروع التمكين االقتصادي للفلسطينـيـات     

 الحقوق اإلنسانية، حق العمل ورفض التمييز 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

  رهاب السوريين يتفشى في لبنان فيما الدولة في غيبوبة النأي بالنفس

 راصد الحقوق االجتماعية

2تـشــر يـن   ا لـثـا نـي    ا لـعـد د   ا لـخـا مـس   و ا لـثــال ثــو ن  0 1 3 

االجتماعية لقسم كبير من المجتمع اللبناني، بدءاً من  -تبدو ظاهرة الرهاب من االخر، جزءاً من التركيبة النفسية 
ن، مروراً باالستغالل الالحق بالعمال      /ات ومن ثم التمييز الواقع عليهم       /ات الفلسطينيين /النظرة لالجئين 

ات الى لبنان بسبب    /ات الوافدين /ات السوريين /ات في لبنان، متنقالً ليطال اآلن النازحين       /والعامالت االجانب 
وقد بلغت تلك الظاهرة التي     .  تردي االوضاع االمنية في سوريا، تغذيها االعتبارات والمصالح السياسية الضيقة         

ـ   ، حداً اقصى اصاب الكثير من وسائل االعالم، التي اخذت تتفنن في التطرق              "رهاب السوريين "باتت تعرف ب
 . سلباً وبصورة بشعة لمشكلة النزوح السوري في لبنان

وفيما الدولة اللبنانية مستمرة رسمياً في تبني سياسة النأي بالنفس عن المشهد السوري، يتصرف كل فريق                   
ات، انطالقاً من قناعاته السياسية، وخصوصاً تجاه        /ات السوريين /سياسي داخل لبنان تجاه موضوع النازحين      

الحكم الحالي في سوريا، وفقاً لمصالحه الداخلية واستعداده الستثمار ذلك الموضوع في صراعاته مع االطراف                
وفيما يتعاطى بعض القوى السياسية مع الموضوع من الزاوية االنسانية فقط، تحمل تيارات              .  السياسية المنافسة 

ات مسؤولية ما يصيب البالد من بطالة، تردي في االحوال االقتصادية            /ات السوريين /سياسية اخرى النازحين  
ن مسؤولية تردي االوضاع االمنية وارتفاع عدد الجرائم /عامة، العبء الملقى على كاهل الدولة، مروراً بتحميلهم

ن على بلدان المنطقة    /ن او توزيعهم  /ن قصراً الى بالدهم   /ووصوال الى مطالبة البعض باعادتهم    ... في لبنان، الخ 
وهذا الخطاب المناهض السائد، هو خطاب طائفي بامتياز، سبق ان برز من محطات مختلفة تجاه                  .  والعالم

ات، ال سيما وانها غالباً ما تتقلص الفوارق السياسية بين االفرقاء الذين ينتمون الى الطائفة نفسها                  /الفلسطينيين
ات، علماً ان ذلك الخطاب العنصري، السياسي، الطائفي يستخدمه          /ات السوريين /حين يتعلق االمر بالنازحين   

 .السياسيون لتحريك الرأي العام وفقاً لمصالحهم
ات فقط من االستقبال الرسمي غير الالئق، بل ايضاً من شح المساعدات التي             /ات السوريون /وال يعاني النازحون 

ن دون ادنى ظروف العيش الكريم، مع عدم توفر اماكن للعيش           /تمنحها المنظمات الدولية، بحيث يعيش معظمهم     
وفي حال توفرت فانها تفتقر للخدمات أو ادنى مستلزمات الحياة الالئقة، ويعجز الكثيرون عن الحصول على                  

ن من  /ات لسد رمقهم  /ات السوريين /وفي غياب التدخالت المناسبة، يلجأ الكثير من النازحين        .  الطبابة الالزمة 
خالل محاولة االنخراط في اعمال بسيطة وانشاء مؤسسات اقتصادية صغيرة، التي يتم ايضا قمعها كما حصل                 

 )9.تتمة ص( .في البقاع، بحجة مكافحة المنافسة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 التسرب الجامعي أزمة متزايدة لكن مهملة 
على الرغم من تزايد حاالت التسرب الجامعي، تبدو مشكلة التسرب          
الجامعي مهملة تماماً وال تُعطى حقّها، فال إحصاءات رسمية بذلـك           
الشأن، وتندر األبحاث أيضاً حولها، علماً ان موضوع التسرب يبرز     
بشكل اساسي في الجامعة اللبنانية، ال سيما في الكليات التـي ال              

 ...يتطلّب الدخول إليها الخضوع المتحان قبول
10388/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 صندوق تعاضد األساتذة في مرمى الخفوضات المالية
أثارت السياسة التي تمارسها وزارة المال تجاه الجامعة اللبنانـيـة           
وصندوقي األساتذة والموظفين، استياء األساتذة، ال سيـمـا وان           
التخفيضات طالت منح التعليم واالستشفاء والمساعدات المرضـيـة      

ن ان  / ات من رابطتهم  / واالستشفائية، فيما ينتظر األساتذة والموظفين    
السياسة الى اإلضـرابـات     بتلك  تتمكن من تجاوز البيانات المنددة      

 ....واالعتصامات

10380/node/ar/org.lkdg.www://http 

 “المهني”خالفات داخلية حول شروط العمل في 
لم تنجح المكاتب التربوية الحزبية بعد في كسر قرارين للمـديـر            
العام للتعليم المهني والتقني، أحمد دياب، األول يتعلـق بـعـدم            

ات المعاهد المهنية بالتدريس اال خارج أوقات       / الترخيص لمديري 
الدوام الرسمي، على ان يقتصر ذلك على معاهد ومـدارس ال            

ن إدارتها، والثاني يقضي برفض اإلجازات المرضية التي        / يتولون
ة بإرفاق التقريـر    / ة واألستاذ / تزيد على مدة يومين، وإلزام المدير     

 ...الطبي بموافقة طبيب القضاء
10385/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تفعيل اهلي لعمل المدارس الرسمية في بنت جبيل ومرجعيون
، 2010نتيجة لقرار وزير التربية السابق، حسن منيمنة، في العام           

القاضي باقفال عدد من المدارس االبتدائية الرسمية في لبنان، والتي          
 مدارس في بنت جبيل، نشطت حركة الفتة يقودها         5كان من بينها    

ات / اتحاد بلديات جبل عامل وبعض المجالس البلدية ومـديـري          
المدارس االبتدائية في بنت جبيل ومرجعيون، بهدف تفعيل نشـاط          

 ....المدارس الرسمية في المنطقة، وتجنّب اقفالها الحقاً
10383/node/ar/org.lkdg.www://http 

  ألف تلميذ نازح40 مدرسة تعمل بدوام بعد الظهر الستقبال 70
ات الجدد  / اخيراً، اكتملت االستعدادات الستقبال التالمذة السوريين     

ات على مواكبة المناهج اللبنانية،     / وخصوصاً اولئك غير القادرين   
ن الـى  / ن دوام خاص بعد الظهر، على ان يتوجهوا       / يخصص لهم 

والجـديـر   .    على مختلف المحافظات   اًنحو سبعين مركزاً موزع   
/ات النازحين / ذكره، أن مجموع عدد الطالب والطالبات السوريين      

 . . . ألـفـاً    75بـلـغ نـحـو         »   الـرسـمـي   « ات في    
10379/node/ar/org.lkdg.www://http 

 دمج النوع االجتماعي في وزارة التربية
عقد ممثل المدير العام للتربية، فادي يرق، ورئيس مصـلـحـة            
الشؤون الثقافية والفنون الجميلة، أنطوان حرب، لقاءا مـوسـعـاً           
لوضع خطة عمل أولية للبدء بإدماج النوع االجتماعي في السياسة          

علماً ان اإلستراتيـجـيـة       العامة لوزارة التربية والتعليم العالي،    
الجديدة ستهدف، بحسب حرب، إلى تنمية ثقافة اجتماعية جديـدة          

 ...تركز على المساواة بين الجنسين
10378/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي

 المطلوب هذه السنة ألف متعاقد جديد في التعليم الثانوي الرسمي 
افادت مديرية التعليم الثانوي الرسمي في وزارة التربية، في سياق اإلعداد للمباراة المفتوحة لدخول مالك التعليم الثانوي، ان حاجة 

 ...ة/ أستاذ3300ات للعام الماضي الـ / أستاذ، فيما المس عدد المتعاقدين1100المالك هذه السنة ال تتجاوز الـ
10386/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
 ات/ات غير لبنانيين/ال للتعاقد مع معلّمين: رابطة التعليم األساسي

/ناقشت رابطة التعليم االساسي الرسمي، مسألة التالمذة السوريين       
ات في المدارس الرسمية، في لقاء جمعها مع وزير التربية فـي        
حكومة تصريف االعمال، حسان دياب، والمدير العام للتربـيـة،          
فادي يرق، والمدير العام للدولية للتربية، فراد فـان لـويـن،          

ة / ة السـوري   / الن التلميـذ  :   " فيهوأصدرت في ختامه بياناً جاء      
تتعلم / تتعلم في المدارس اللبنانية، فال بد من أن يتعلم    / ة يتعلم / النازح

ات ال بد من أن يكـونـوا        / المنهج اللبناني، وبالتالي فإن المعلمين    
 node/ar/org.lkdg.www://http/10381"... ات/لبنانيين

 مدرسة رسمية معرضة لخطر االنهيار  43حل مؤقت لـ
نجح وزير التربية والتعليم العالي، حسان دياب، في تأميـن          اخيراً،  

مبانٍ مدرسية مالئمة بديال من المباني المدرســـــية المتهالكة        
في مدينة طرابلس، على الرغم من الصعوبات التي طالـت دون            
تأمين األمـــــوال الالزمة، وذلك بقرار اتخذه السـتـخـدام          

، والسيما أن    » مجمع التل للمدارس الرسمية   « األبنية الجديدة في    
 ...ة/ذلك المجمع يتسع لنحو ألف وخمسمئة تلميذ

10404/node/ar/org.lkdg.www://http 

في الميناء احتجاجاً على قـرار      "   أندريه نحاس " اعتصام طالبات   

 نقلها
ال تزال قضية ثانوية اندريه نحاس للبنات في الميناء من دون حل 
بعد قرار إقفالها بحجة خطر االنهيار، وذلك على الرغم من تأكيد           
تقرير دائرة الهندسة في بلدية الميناء النتفاء وجود خطر، فيمـا           
نفذت هيئات وفاعليات المجتمع المدني والهيئة االستـشـاريـة          
لمجلسي األهل في الشمال وثانوية اندريه نحاس، اعتصاما شارك         
فيه طالبات الثانوية، اللواتي رفعن الالفتات المطالبة بحقهن فـي          

 ... .العودة الى صفوفهن
10401/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قرار بفصل معلمة عنّفت تلميذها في طرابلس
تواصلت ردود الفعل على تعرض أحد طالب المدرسة التهذيبـيـة       
الرسمية في الميناء للعنف على يد معلمته، فقد كشف وزير التربية           

 ...أصدر قراراً بفصل المعلمة والتعليم العالي، حسان دياب، أنه
10396/node/ar/org.lkdg.www://http 

 
 

  ألف طالب وطالبة74 لـ »اللبنانية«انطالق السنة الجامعية في 
نظمت ادارة الجامعة اللبنانية احتفالية رسمية بمناسبة اطالق سنتها         
الجامعية الحالية، وذلك في وقت ما زالت فيه الجامعة بال عمـداء            

ات يرواح مكانه،   / أصيلين، بينما مشروع تفرغ األساتذة المتعاقدين     
ات تدور  / ات فيها والمدربين  / ات والعاملين / وقضية تثبيت الموظفي  

لكن تلك الغيوم لم تمنع من تطور االقبال        . . . .   في حلقة مفرغة الخ   
على كليات الجامعة ومعاهدها، مع ارتفاع عدد الطـالب الـذي            

نظـام  « ة، وبدء تطبيق    /  ألف طالب  74وصل هذه السنة إلى نحو      
  ...»الجودة العالمي

10389/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/لقاء مصارحة بين عميد كلية الحقوق في اللبنانية والطالب
» كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلداريـة     « خرج طالب وطالبات    

كميل حبـيـب،    .   ، من مكتب عميد الكلية د     » الجامعة اللبنانية « في  
لنتائج جلسة النقاش التي تناولت شؤون وشـجـون          ات  / مرتاحين
ن فـي إجـراء      / ن، بدءا من المناهج وصوالً إلى حقهم      / مطالبهم

وقد تركز النقاش خالل االجتماع على دعم مطـالـب          .   االنتخابات
الكلية من جهة، والمحافظة على األنظمة والقوانين التي تـرعـى           

 ...من جهة اخرىها شؤون
10376/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية 

 “النهار”الطالب والطالبات االجانب في جامعات لبنان تحت مجهر 
بينت صحيفة النهار في تحقيق اجرته حول االنتخابات الطالبية في جامعات لبنان، ان تلك االنتخابات تختزل الواقع السياسي، انما بفارق                    

ن لذلك الفريق السياسي او ذاك،     /ين باصواتهم/ن في تلك االنتخابات، ويدلون/ات يشاركون/ات غير اللبنانيين/وحيد، وهو ان الطالب 
 ...مما يؤثر في نتيجة االنتخابات

10377/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 تبريرات الجامعة اللبنانية لخانة المذهب على إيصاالت الرسوم
 بشكل مستجـد »   المذهب« ما حصل في مجال تبرير وضع  خانة         

على إيصاالت التسجيل الخاصة بالجامعة اللبنانية، فسره بعـض         
ات وكذلك رئيس الجامعة قائلين، أنّه وقبل أيام من بدء          / اإلداريين

التسجيل، إحتارت اإلدارات في ما يجب فعله بسبب النقص فـي      
عدد اإليصاالت الموجودة لديها، ما دفعها الى إستخدام تـلـك             
المستندات التي كانت تعتمد قبل عشرين سنة من دون التنبه الـى            

 !...خانة المذهب
10399/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "كاريتاس" و"اللبنانية"مذكرة تعاون بين 

والجامعة اللبنانية، مذكرة تفاهم في مقر اإلدارة المركزية للجامعة في المتحف، وبالمناسبة، صرح رئيس " رابطة كاريتاس لبنان"وقعت 
السيد حسين، قائالً انه بموجب تلك االتفاقية ستساهم الجامعة في وضع مشاريع السياسات االجتماعية التي تتناسب وعمل    عدنان الجامعة،

 ....الرابطة وكذلك الدراسات واألبحاث التي تحتاجها ويحتاجها المجتمع اللبناني
10403/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "اللبنانية األميركية"احتجاج طالبي على رفع رسوم 
الجامعة اللبنانيـة   « في  »   الحركة الطالبية البديلة  « ات  / اطلق طالب 

 تشرين االول حملة احتجاجيـة  1، يوم الثلثاء الواقع في   » االميركية
ضد قرار الجامعة الذي قضى برفع الرسوم الدراسية للسنة الدراسية 

هذا وقد صـمـم     . في ماستر ادارة االعمال% 15، و%7الحالية  
ات في الحملة، صفحة على احد مواقع الـتـواصـل           / المشاركون

 Stop Tuition : االجتماعي خاصة بتلك القضية حملت عنـوان      

Fee Increase - LAU 
10405/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في زحلة جامعة اللبنانية االميركيةمركز جديد لل 

افتتحت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع 
، مركزاً في الغرفة  LAU بالشراكة مع الجامعة اللبنانية االميركية

لتطبيق برنامج التعليم المستدام التابع للجامعة، وذلك بالتعاون مع 
وقد . CCTCمركز التجارة للتدريب في غرفة زحلة والبقاع

اوضحت مديرة مركز التجارة للتدريب، ماريا المعلوف، ان 
البرنامج المذكور يهدف الى تطوير الطاقات العلمية البناء وبنات 

 ....ن على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث/البقاع ومساعدتهم
 10402/node/ar/org.lkdg.www://http 

 والتسييس يخرق مطالب الماستر في إدارة األعمال واآلداب ...
فيما يعاود طالب وطالبات كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمـال          
في الجامعة اللبنانية، التحرك مجدداً، للمطالبة بإلغاء امتحان الدخول         

، بدا واضحاً ان انقساماً حصل على    2  – الى الماستر  1-من الماستر 
صعيد الفروع، فقد صرح رئيس مجلس طالب الفرع األول فـي            

/ن متفقين / ات الفروع األربعة كانوا   / الكلية، خضر طراد، ان طالب    
ات على تلك المطالب، وكذلك القوى السياسية المختلفة، لـكـن            
اجتماعاً حصل بين هيئة طالب الفرع الثاني والعميد، أدى الـى            

 ....تراجع طالب األشرفية عن المشاركة باالعتصام
10384/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية 

 التعليم للجميع      جامعات خاصة

 افتتحت كلية العلوم الصحية في الدامور الحديثة لإلدارة والعلوم
، كلية العلوم    "MUBS" افتتحت الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم    

الصحية في حرمها في الدامور، وذلك في احتفال تخلله، إحياء يوم 
 وبالمناسبة،  .صحي مجاني، نظم بالتعاون مع مستشفى عين وزين       

اشار رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور حاتم عالمي، إلى أن           
إضافة تخصصات العلوم الصحية، يعد بعداً نوعياً للجامعة ويزيد         " 

من نجاحاتها لبنانياً ودولياً، ويمنحها فرصة الستقطاب مـئـات           
 ... ات الجدد/الطالب

10397/node/ar/org.lkdg.www://http 

 جامعة بيروت العربية تستثمر في النفط باختصاص تعليمي جديد 
فيما تتجه االنظار نحو السواحل اللبنانية الغنية جداً بالنفط، قـررت           
جامعة بيروت العربية  البناء على امكانية  استغالل تلك الثروة من            
خالل استحداث تخصص جديد يكفل للطالب دخول سوق العـمـل           

 ...اللبنانية والخليجية خالل السنوات الست المقبلة
10387/node/ar/org.lkdg.www://http 
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اإلعتداءات على الجسم التمريضي في المستشفيات مستمرة فـي         
 غياب التغطية الصحية الشاملة

عقدت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، مؤتمرا صحافيـا،         
استنكرت فيه اإلعتداءات المتكررة على الجسم التمريضي، والتي        

وهو يهم بالخروج   . )   ع.   أ.   خ( كان اخرها االعتداء على الممرض      
اعتبـر   وقد.   طرابلس-من عمله في المستشفى الحكومي في القبة      

العنف المتزايد سببه غيـاب  " محامي النقابة، روجيه أبي راشد، أن   
االستقرار األمني من جهة، وعدم توفير التغطية االستشفـائـيـة           

 "المجانية لكافة شرائح المجتمع من جهة ثانية
10408/node/ar/org.lkdg.www://http 

اتحاد صناديق التعاضد في لبنان يدعو الى نظام رعاية صحية          و. . . 
 شامل

 64أعلن اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان، والذي يضم           
صندوقاً منتشراً على كافة االراضي اللبنانية، توصيات مؤتـمـره          

 18، في    " اليوم الوطني للتعاضد الصحي   " الذي عقد تحت عنوان     
ضرورة اعتماد نظام رعاية صحية يشمل :     ايلول الماضي وابرزها 
ات، دعم امكانيات الصندوق الـوطـنـي        / بتقديماته جميع اللبنانيين  

للضمان االجتماعي لتوسيع نطاق تقديماته ليشمل مـزيـدا مـن            
ات، دعم جهود وزارة الصحة العامة الصدار البطـاقـة   / المنتسبين
 ....الصحية 
10410/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليون ليرة لمكافحة 47يجمع تبرعات بقيمة   ABCمركز الـ
 سرطان الثدي

وهي النسخة الثالثة من " مهمته الزهرية"  ABCاطلق مركز الـ
حملته السنوية لمكافحة سرطان الثدي، وقد أقيم للمناسبة احتفاالً في 

فرعه باألشرفية، تم خالله عرض نتائج الحملة التي جمعت 
تبرعات بقيمة سبعة وأربعين مليون ليرة لبنانية، علماً انه عاد 

 ....ريعها الى جمعية وعينا مواجهة  ومؤسسة ماي جالد
10407/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ربع اللبنانيين يعاني أمراضاً نفسية» فكوا العقدة«
المركز الطبي في الـجـامـعـة         « اطلق قسم الطب النفسي في      

الصندوق الخيري لعالج المصابين بـاألمـراض     « و»   االميركية
، أول حملة توعية وطنية واسعة النطاق حـول         » النفسية في لبنان  

،  وقد كشف رئيس قسـم        » فكوا العقدة « الصحة النفسية بعنوان    
الطب النفسي في المركز الطبي في الجامعة األميركية، الدكتـور          

تعاني / ات يعاني / زياد نحاس، ان واحد من كل أربعة من اللبنانيين        
ها، مؤكدا انـه مـعـدل        / مرضاً نفسياً في مرحلة ما من حياته      

 .....مرتفع
10411/node/ar/org.lkdg.www://http 

 افتتاح مستوصف صحي بلدي جديد في عين الريحانة بكسروان
كسروان بإفتتاح المستوصـف      –برعاية وزير الصحة، علي حسن خليل، ومشاركة المطران بولس روحانا، إحتفلت بلدية عين الريحانة               

وقد اعتبر رئيس بلدية عين الريحانة، فنسان البستاني، ان المستوصف الجديد يتمتع بـأعـلـى                . الصحي البلدي الخيري األول في البلدة     
 .ات من أصحاب الخبرات العـالـيـة       / طبيبات وممرضين / ات وأطباء / المواصفات التقنية والفنية، وكذلك  بفريق عمل متكامل من فنيين         

10413/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 جامعات خاصة

  طالباً جديداً 850 ومبنى إضافي في األميركية للعلوم والتكنولوجيا الستيعاب..

بتدشين مبنى جديد أضيف إلى مبانيها العشرة المشيدة سابقاً، في خطوة اقتضتها   AUST احتفلت الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا
ات في فروعها الثالثة في زحلة /ن إلى نحو ستة آالف، موزعين/اللواتي وصل عددهم/ات الذين/ضرورة استيعاب تزايد عدد الطالب
 ....وصيدا وحرمها الرئيسي في األشرفية

10398/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 التعليم للجميع     
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 في بنت جبيل الحكومي" غرفة فخري دلول للعناية"افتتاح 
، وذلك برعاية وزير الصحة العامة علي حسن خـلـيـل،          " فخري دلول للعناية الفائقة   " غرفة  »   مستشفى بنت جبيل الحكومي   « افتتحت  

وبالمناسبة اشار رئيس مجلس إدارة المستشفى، الدكتور توفيق فرج، أن التجهيزات المقدمة كهبة، عبارة عن آالت متنقلة للـعـنـايـة                      
 ....واإلنعاش، يمكن استخدامها في الحاالت الطارئة، او في حاالت الكوارث

10409/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وتلتقي هيئة التنسيق لمتابعة الملف...
استقبلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان الينابية المشتركة والمكلفة         
درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وفداً من هيئة التنسيق          

البحث في ملف السلسلة    "النقابية برئاسة حنا غريب، الذي افاد انه تم         
/والمهلة التي كانت اعطتها الهيئة للجنة والتي انتهت مع نهاية ايلول          
، "سبتمبر الماضي وأن البحث ال يزال سارياً في موضوع االيرادات         

 ...داعياً الى اقرار السلسلة فوراً
10432/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أنهت دراسة بند األمالك البحرية وايراداتها» فرعية السلسلة«
، خالل درس تمويل    »فرعية اللجان النيابية المشتركة   «كشفت  

، أن االيرادات السنوية من مخالفات      »سلسلة الرتب والرواتب  «
األمالك البحرية بامكانها وحدها تمويل مشروع السلسلة المقترح،        
بينما أوضح رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، أن اللجنة أنهت          

أن وزارة األشغال   «، مضيفاً   »موضوع األمالك البحرية  «دراسة  
قدمت كل المعطيات التي لديها حول المخالفات البحرية والتي           

 "... مخالفة1086يصل عددها إلى 
10428/node/ar/org.lkdg.www://http  

 رابطة الثانوي لخطوات تصعيدية ما لم تقر سلسلة الرواتب سريعاً
أكدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، متابعة االتصاالت مع          
اعضاء اللجنة النيابية الفرعية للتعجيل في انجاز تقريرها عن سلسلة          
الرتب والرواتب، بما يحفظ حقوق القطاعات الوظيفية التعليمية           

ات، /واالدارية والعسكرية، االجراء واالجيرات، المتعاقدين         
وقد عقدت الرابطة اجتماعاً موسعاً     .  ات/ات والمياومين /المتقاعدين

 ....للهيئة االدارية التخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة
10433/node/ar/org.lkdg.www://http 

 “السلسلة“ترفض مبدأ ربط  اإليرادات بـ" التنسيق النقابية"و...
رفضت هيئة التنسيق النقابية آلية عمل اللجنة النيابية الفرعية التي  
تربط االيرادات باعطاء السلسلة وليس بالحقوق واالتفاقات التي         
عقدت مع المسؤولين، محذرة من االستهتار المتمادي بحقوق          

ات، واستمرار تلكؤ وزارة المالية في دفع كامل           /المتعاقدين
 ...مستحقات تعاونية موظفي الدولة، وملوحة بالتصعيد 

10430/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أقسام جديدة لمستشفى النجدة الشعبية في النبطية 
النجدة الشعبية " لـة التابع»   مستشفى الدكتور حكمت األمين « افتتحت  
قسم تمييـل الـقـلـب        « ، أقساماً جديدة،    " فرع النبطية   -اللبنانية

الرنـيـن   « ، و» العناية القلبية« ، و » تفتيت الحصى « ، و » والشرايين
، وذلـك   » الطوارئ« ، و » المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري   

برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممثالً بوزير الصحة العامة          
 ... علي حسن خليل

10406/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن الحلول الجزئية /ات رفيق الحريري الجامعي يرفضون/موظفو
ات مستشفى رفيق الحريري الجامـعـي       / مرة جديدة، نفذ موظفو   

 تشـريـن االول       11اعتصاماً، وذلك يوم الجمعة الموافق في       
، امام المدخل الرئيسي للمستشفى، احتجاجاً على التباطـؤ         2013

ات وعدم تأمين الـمـواد       / الحاصل في دفع مستحقات الموظفين    
وخالل االعتصام، القى احد الموظفين     .   ن/ الالزمة للقيام بأعمالهم  

نحن لم نعد نقبل بالحلول الجزئية وال نريد حسنة         :   " كلمة جاء فيها  
أو أن يعطونا مبلغاً من المال ويتركونا لمصيرنا نحن نريد حـالً            

  ..."نهائياً
 10431/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع المستشفيات الحكومية

 تحركات نقابية مطلبية
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    
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 والمتعهد» الكهرباء«وتعليق االعتصام بعد اتفاق ...
 يوما في مقر المؤسسة المركزي، وأمام       22ن المفتوح الذي دام     /، اعتصامهم »مؤسسة كهرباء لبنان  «علّق المياومون والمياومات في     

االجتماعات «أن  »  السفير«ات الكهرباء لـصحيفة    /معامل اإلنتاج ومحطات التحويل الرئيسية، فيما اكدت لجنة مندوبي عمال مياومي           
 ...»ات، ال سيما بعد انتهاء مدة صفقة العقد بالتراضي مع الشركة المتعهدة/ستبقى مفتوحة لمتابعة ديمومة استمرارية عمل المياومين

10436/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات تزامناً مع الجلسة النيابية/تحرك جديد للمياومين
االتصاالت واالجتماعات التي جرت بين مندوبي          اثمرت  
البالغ عددهم حوالي   »  مؤسسة كهرباء لبنان  «ات في   /المياومين

ات وجباة االكراء الذين     /ات المياومين /ة، والعمال / عامال 470
/، والبالغ عددهم  (sp) «شركات مقدمي الخدمات  «ن مع   /تعاقدوا

ة، الى التحضير لتحرك موسع يتزامن مع       / عامل 1900ن حوالي   
انعقاد جلسة مجلس النواب والتي صادفت يوم االربعاء الواقع في          

، علماً ان التحرك والمقرر منذ فترة        2013 تشرين االول    23
 ...يهدف إلى لفت أنظار النواب

10435/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المحسوبية والرشوة منتشرة لتسريع المعامالت...
حول واقع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ايضاً، كشفت           

ات /صحيفة االخبار في مقال نشرته، انه يتم تصنيف المضمونين          
ينتظرون الفرج،    »  مهمشين«و»  سبيسيال«:  ضمن فئتين  

والمعامالت الى ثالثة أنواع، االولى مدعومة بالرشى، والثانية           
في األدراج، وتضيف   »  ظهر«مدعومة بالنفوذ، والثالثة تقبع بال       

الصحيفة ان التراكم في تصفية المعامالت أصبح ينتج تأخيراً             
ال يقّل عن سنة ونصف السنة في تسديد الفواتير الصحية          »  معتاداً«

 ...ات/ات المهمشين/للمضمونين
10426/node/ar/org.lkdg.www://http 

أهل "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يهترىء بشهادة         
 " البيت

كشفت صحيفة النهار في مقال نشرته حول واقع الصندوق            
الوطني للضمان االجتماعي، ان المشكالت التي يعانيها الصندوق        

، وهي تبدأ من التردي     "أهل البيت "عديدة والى ازدياد، بشهادة     
االداري والهدر المالي والشح في الموارد المالية، وصوال الى          
التدني في مستوى التقديمات وفاعليتها والتعثر في وصولها الى          

 ....اصحابها 
10425/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات /ات وللمتعاقدين/بحثت أطر المساواة للمتقاعدين" اإلدارة والعدل"
عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، الذي صرح اثر الجلسة، ان جدول االعمال تضمن موضوع                      

ن قبض الفروقات التي كانت     /، علماً انه لم يتسن لهم     1998،  1997،  1996ن سنة   /الفروقات المستحقة للذين واللواتي انتهت خدماتهم     
 ....ات مع وزارة اإلعالم /، وكذلك موضوع المتعاقدين717مقررة بموجب سلسلة الرتب الصادرة في القانون 

10437/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تحركات نقابية مطلبية
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 الضمان والحماية االجتماعيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

ات في كهرباء لبنان على طريق         /هل باتت أزمة المياومين    
 الحلحلة؟

ات امام مجلس النواب، جاء     /بعد يوم واحد على اعتصام المياومين     
الرد من وزارتي المالية والطاقة والمياه في ما يخص بعض              

، فقد تبلغت   »الحقوق المشطوبة اعتماداتها في موازنة العام الحالي      «
ليست لديها مشكلة في إقرار     «النقابة، بشكٍل غير رسمي، أن المالية       

اعتمادات بعض تلك البدالت، ومنها بدل الجباية والمحاضر ومنحة         
انها بوادر  :  ، فاردف أمين سر النقابة غسان حيدر قائال        »الوالدة،

 ..مطمئنة، ولكنها ليست كافية،  فنحن ال نقبل بحقوق مجتزأة
10434/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 شؤون وشجون 

 وتأجيل الهدم افساحاً للمزيد من التشاور ...
، محمد خالـد،    » األونروا« صرح  رئيس منطقة لبنان الوسطى في        

، انه تم تأجيل قرار إزالة مخالفات البناء في مخيم »السفير« لصحيفة  
ضبيه لمدة اسبوعين افساحاً لمجال التشاور بين األطراف المعنيـة،          
علماً ان ذلك القرار اتخذ خالل اجتماع ضم وزير الداخليـة فـي              
حكومة تصريف األعمـال، مـروان شـربل، والمـدير العـام             

 ....في لبنان، آن ديسمور» االونروا«لـ
10366/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تحرك اهلي فلسطيني لوقف هدم المنازل في مخيم ضبية 
دعا اتحاد لجان العودة الفلسطيني في لبنان، الى وقف االجراءات         
الهادفة الى هدم عدد من المنازل في مخيم الضبية ومنع ترميـم        
عدد آخر منها، مناشداً المرجعيات اللبنانية الرسـمية، االمنيـة           

حـذرت    والحزبية الى تدخل السريع لمعالجة ذلك االمر، كمـا         
من االنعكاسـات اإلنـسانية    »  حماس«حركة المقاومة االسالمية    

 ... واالجتماعية والسياسية لمثل تلك الخطوة
10367/node/ar/org.lkdg.www://http 

 حقوق العمل

 الحقوق اإلنسانية، حق العمل ورفض التمييز والتهميش: مشروع التمكين االقتصادي للفلسطينيات
الذي موله االتـحـاد      "   التمكين، التوظيف والمناصرة للنساء الفلسطينيات في لبنان      " مشروع  "   كافود" اختتمت جمعية النجدة االجتماعية و    

في مواجـهـة   :   " ، ليلى العلي، كلمة قالت فيها" النجدة االجتماعية" األوروبي، وذلك باحتفال عقد في قصر األونيسكو، وألقت خالله مديرة     
التهميش نقف اليوم معاً، كنساء الجئات وفلسطينيات لنقول إن التهميش ليس قدراً، إن الفقر ليس مؤبداً، وإن الصورة النمطية لنا كنسـاء                      

 .""فلسطينيات في مسارها نحو التغيير
10374/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بعد عشر سنوات مشروع لتأهيل البنية التحتية في عين الحلوة
مشروع البنى التحتية لتأهيل مياه الصرف الصحي ومياه الشفـة          
في مخيم عين الحلوة، انتظره أهالي المخيم منذ أكثر من عشـر            
سنوات، وحصل على تمويل للمرحلة االولى منه من الحكـومـة     
اليابانية عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبقيمة ملـيـونـي           

 ....دوالر
10370/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

في صـيدا للعـودة إلـى       "   اليونيسيف" مشروع لالتحاد األوروبي و   
 المدرسة

اطلق االتحاد االوروبي ومنظمة اليونيسيف بالتعـاون مـع وكالـة           
، والذي سينفذ فـي   " العودة الى المدرسة  " االونروا في لبنان، مشروع     
وقد اقيم بالمناسبة احتفاالً في مدرسـة        .   مدارس االونروا في صيدا   

 950نابلس التابعة للوكالة تخلله توزيع لوازم مدرسية على نحـو            
طالباً فلسطينياً الجئاً ونازحاً، تضمنت بين كتب وقرطاسية وحقائـب          

 ....وازياء مدرسية
10375/node/ar/org.lkdg.www://http 

 انشاء ملتقى النساء ذوات اإلعاقة وضحايا التمييز
ـ     »المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة    «اطلقت   ، الذي  »الملتقى اللبناني للنساء ذوات اإلعاقة    «، االجتماع األول للجنة التحضيرية ل

وقد تبين  .  في مجاالت العمل كافة والصعوبات التي تواجههن       خصص للبحث في موضوع التمييز الذي يطال النساء صاحبات االعاقة         
 .....من خالل النقاشات، أن التمييز يطالهن منذ لحظة الوالدة، وصوالً إلى كافة مناحي الحياة

10427/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ذوي االحتياجات الخاصة 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    



9ا �ـ�ـ�ـ�ـ�        
�2ـ�ـ� �ـ�   ا �ــ� �ـ 0 1 3 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 ألف يورو من ايرلندا لمساعدة الفلسطينيين النازحين مـن      500
 سوريا

أعلن وزير التنمية والتجارة االيرلندي، جو كوستيلو، خالل زيـارة          
" األونـروا "قام بها لمخيم برج البراجنة برفقة المديرة العامة لوكالة   

 ألف يورو للوكالة االممية،     500في لبنان، آن ديسمور، عن تقديم       
ن مـن   / اللواتي وفـدوا  / ات الذين / ات الفلسطين / لمساعدة النازحين 
 ...سوريا إلى لبنان

10372/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات في عين الحلوة والموت على أبواب المستشفيات/النازحون
ات / مقاال حول اوضاع الفلسطينـنـيـن      "   السفير" نشرت صحيفة   

ات من سوريا في مخيم عين الحلوة، حاورت من خالله          / النازحين
الشاب محمد وهو فلسطيني من مخيم اليرموك في سوريا، يعمـل           
في خيمة صغيرة خصصت كغرفة للحاالت المرضية الطـارئـة،    

ات، اذ ال دواء، وال        / والذي شرح معاناة المرضى النازحون    
 ....طبيب، وال مستشفيات يلجأون إليها

10371/node/ar/org.lkdg.www://http 

 
 

  تتمة االفتتاحية 

 
وفيما تقف الدولة اللبنانية عاجزة عن معالجة الشق االنساني ومستغيثة للمساعدات الخارجية، تجول سفيرات وسفراء الدول االوروبية                 
المناطق اللبنانية لالطالع على اوضاع النازحين السوريين بغية تأمين القليل من المساعدات عبر منظماتها االغاثية غير الحكومية                   

 االشارة  تفوتناكما ال    .الوافدة الى لبنان، والتي بات الناس يتداولون بشأنها الكثير من الروايات حول الهدر وسوء استخدام لالموال                
ن كيد /ات من خالل رفع اجارات البيوت، او استخدامهم/ن اوضاع النازحين/ات الذين واللواتي يستغلون/هنا، الى الكثير من اللبنانيين

 . عاملة رخيصة لتحقيق قدر اكبر من عائد العمل
 

وفي الختام، ال يسعنا اال التأكيد على مسؤولية كل االطراف السياسية الرئيسية في وصول االوضاع العامة، وتلك الخاصة بالمسألة                    
ات، ومعالجة مشكلة   /االنسانية المتفاقمة، الى المستوى المتردي الحاليً، مشددين على ضرورة وقف التالعب بمصائر المواطنين              

 . ات/النزوح من سوريا الخطيرة، بمسؤولية تامة بعيداً عن االستغالل السياسي والسعي لتاجيج مشاعر الرهاب تجاه النازحين

 نزوح وتهجير

 يعانين نتيجة تقلص الخدمات/ات سوريا بال مساعدات يعانون/فلسطينيو
ات من سوريا إلى لبنان، وتأخذ منحاً مأساوياً، نتيجة التراجع الحاد في تقـديـمـات                / ات الوافدين / ات الفلسطينيين / تتفاقم معاناة النازحين  

بتقليص خدماتها من جهة ثانية، االمر الذي بات ينذر بمستقبل قـاتـم              »   األونروا« المؤسسات الدولية المانحة من جهة، وبدء مؤسسة        
تتعاطى مع ملف »   األونروا« أبو وائل عبداهللا كامل، أن »   الجبهة الديموقراطية« للعائالت النازحة، فيما اعتبر عضو اللجنة المركزية في     

 ....ات استنسابياً/ات الفلسطينيين/النازحين
10368/node/ar/org.lkdg.www://http 
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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  


