
 

 
 

 

دياب يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض         -
 لتوفير جودة التعليم في المدارس الرسمية

أوساط شمالية تتهم وزير التربية بتفريغ        -
 المنطقة التربوية من صالحياتها 

غير مقتنعين بحجة   "  األساتذة المستقلون "-
عدم قدرة الخزينة على تحمل تكلفة السلسلة       

 الجديدة
سجال بين نقابة المعلمين والمؤسسات        -

 التربوية حول زيادة الرواتب واألجور
إعتصام لطالب اللبنانية أمام السراي         -

 الحكومي 
تطلق ماستر  "  اللبنانية"كلية الزراعة في     -
 "التنمية الريفية والبيئة"
رابطة اللبنانية علّقت اإلضراب وقدمت        -

 على سلسلة الرتب والرواتب% 20تنازالً 
إعادة افتتاح مركز التدريب المهني  في         -

 الدكوانة بعد إقفاله ست سنوات
لجنة المال أوصت بتسديد مستحقات         -

 المدارس الخاصة المجانية عبر سلفة خزينة
 

 
 
 

الضمان طلب من المدارس مراجعة مصلحة      -
 االشتراكات

سلفات للمستشفيات  الخاصة المتعاقدة مع      -
 الضمان

 «الضمان»إضراب اعتراضي لمستخدمي     -

 بعد تجاهل مطالبهم 
من سكان منطقة رأس بيروت دخلهم      %  45-

 من دون تأمين صحي% 25,4غير كاف و
أبو فاعور يحث المعوقون على اإلستفادة       -

 من القرض السكني 
الالجئون الفلسطينيون  :  الوزير أبو فاعور    -

 يدفعون ثمن التناقضات السياسية اللبنانية 
 منزالً في برج    384األونروا تحتفل بتأهيل    -

 الشمالي
التوترات االجتماعية في   "عن  "  شاهد"تقرير  -

% 66غياب الحقوق األساسية و   ":  المخيمات
 من السكان دون خط الفقر

البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر     “إطالق  -
   ”فقراً

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي في هذه النشرة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 أم المعارك: هل ينحو لبنان نحو دولة حقوق المواطنة؟ التغطية الصحية الشاملة

 راصد الحقوق االجتماعية

2تـشـر يـن   ا لـثـا نــي    ا لـعـد د   ا لـحـا د ي   عـشـر    0 1 1  

يبدو أن جميع األطراف المعنية بملف تصحيح األجور أي الهيئات اإلقتصادية، اإلتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق  
. النقابية وحتى وزارة العمل لديها رغبة بالمماطلة والعودة الى نقطة الصفر حتى ولو على حساب انتظارات االجراء

اذ لم تلتزم هذه االطراف باالتفاق الذي توصلت اليه لجنة المؤشّر في اجتماعها االخير، ولم تقدم مقارباتها البديلة عن               
 . مقاربة وزير العمل شربل نحاس او اي اقتراحات تعززها بل اكتفت باصدار ردود مكررة على مقاربة نحاس
 2000وتضمن الطرح األخير الذي قدمه نحاس ضم بدالت النقل إلى األجر على أن تُزاد بدالت النقل رضائياً بقيمة 

كغالء المعيشة وفق مؤشّر إدارة اإلحصاء المركزي اعتباراً من آخر % 16.3ليرة، وأن تتم زيادة األجور بنسبة 
، وكذلك تطبيق التغطية الصحية الشاملة الممولة من الموازنة العامة، والغاء 2008زيادة أقرت في أيار عام 

االشتراكات الواجبة لفرع ضمان المرض واألمومة في صندوق الضمان االجتماعي، وأخيراً زيادة األجور بنسبة 
 . في مرحلة ثانية% 9

ومن الواضح أن مشروع التغطية الصحية األساسية الشاملة، الذي ينتظره اللبنانيون منذ عقود، سيكون أم المعارك            
 ألف 400أو ) أي نحو مليار دوالر( مليار ليرة 1580علماً أن الكلفة اإلجمالية المقدرة لهذا المشروع تصل إلى 

أما التمويل، فهو متوفر جزئياً مما تدفعه الدولة حالياً للصناديق الضامنة المختلفة والتي . ليرة عن كل لبناني مقيم
 مليار ليرة، يفترض أن يمول من ضريبة الربح العقاري 850 مليار ليرة سنوياً، فيما الباقي، أي 730تبلغ نحو 

 .  مليار ليرة بالحد األدنى1200المقترح اعتمادها والتي ستنتج عائدات بقيمة 
ويؤكد وزير العمل شربل نحاس أن مشروع التغطية الصحية األساسية الشاملة صار على طريق التنفيذ، بعدما طلب 

 مليار ليرة في الموازنة العامة، ورصد إيرادات الضرائب الالزمة لتمويل 1580من وزارة المال رسمياً حجز مبلغ 
وفي آخر موقف لها، تالقت الهيئات االقتصادية مع قيادة االتحاد العمالي العام على رفض نظام التغطية . كلفته

. الصحية الشاملة، فيما ايدته هيئة التنسيق النقابية مشترطةً الفصل بين زيادة األجور وموضوع التغطية الصحية
وبذلك تكون الهيئات اإلقتصادية واإلتحاد العمالي قد أجهضا بموقفهما، مرة اخرى، الفرصة السانحة للبدء فوراً 

 . بخطوات تهدف الى تصحيح النمط االقتصادي اإلفقاري وغير العادل الحالي
يصعب تأمين الرعاية الصحية الشاملة، اذ إن مساهمة الدولة «وفي تفاصيل المواقف، رأت الهيئات االقتصادية أنه 

في تغطية النفقات الصحية ال يعول عليها كمصدر دائم وثابت لتمويل الضمان االجتماعي، بدليل تقاعس الدولة عن 
في السنوات الماضية، أصوالً وفوائد، مضيفةً إن االعتماد على اقتطاع ضريبي على التحسين %) 25(تسديد حصتها 

والمضاربات العقارية ليس كفيالً بتغطية حاجات صندوق المرض واألمومة وليس بديالً من اشتراكات القطاع 
أي مساس بالضمان االجتماعي فلسفةً وتنظيماً وتضامناً «بدوره أكد اإلتحاد العمالي العام أنه يرفض . »الخاص

 . وتكافالً اجتماعياً واشتراكات
وفي الجهة المقابلة، عبرت هيئة التنسيق النقابية عن تأييدها المطلق لنظام التغطية الصحية الشاملة، محذرة من أن 
عدم اقرار وتطبيق هذا النظام سيفرض معركة طاحنة من اجل تحقيق التوازن المالي في فرع ضمان المرض 

ولكن، الهيئة اشترطت في المقابل فصل موضوع تصحيح . واالمومة عبر متابعة السياسات التي اعتمدت سابقاً
 . األجور عن قضية التغطية الصحية الشاملة األمر الذي يتعارض جوهرياً مع طرح الوزير شربل نحاس

 التعليم للجميع



 قرارات وسياسات حكومية

لجنة المال أوصت بتسديد مستحقات المدارس الخاصة المجانيـة         
 عبر سلفة خزينة

أوصت لجنة المال والموازنة النيابية بتقديم وزارة التربية والتعليـم          
العالي طلباً إلى الحكومة للحصول على سلفة خزينة لـتـسـديـد             
 65مستحقات عدد من المدارس الخاصة المجانية، مشيرة إلى أن           

 دفعت، في حيـن     2007ملياراً من المستحقات المتراكمة منذ عام       
 ملياراً عن العامين الدراسيـيـن   83، و2007ملياراً عن  17 يبقى

 .2011-2010 و2008-2009
 6559/node/ar/org.lkdg://http  
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 التعليم للجميع     

دياب يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لتوفير جودة التعليم           
 المدارس الرسميةفي 

 حسان دياب والمدير    الدكتوروقع وزير التربية والتعليم العالي       
اإلقليمي للبنك الدولي في لبنان الهادي العربي اتفاقية قرض بين           

 مليون دوالر أميركي    40الحكومة اللبنانية والبنك الدولي بقيمة       
 ويهدف المشروع   .لتمويل المشروع الثاني لتطوير التعليم في لبنان      

الجديد إلى تحسين جودة التعليم وبيئة التعلم في مرحلتي التعليم            
العام والتعليم ما قبل المدرسي، باإلضافة إلى رفع مستوى حاكمية          
 .وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس وتحسين قدراتها اإلدارية

6566/node/ar/org.lkdg://http  

غير مقتنعين بحجة عدم قدرة الخزينة " األساتذة المستقلون"
 على تحمل تكلفة السلسلة الجديدة

في الجامعة اللبنانية أن    "  األساتذة المستقلون الديموقراطيون  "اعتبر  
حجة عدم قدرة الخزينة على تحمل المبالغ المترتبة على السلسلة          
الجديدة لرواتب أساتذة الجامعة، والتي يسوقها المسؤولون كسبب        
لعدم إقرارها، غير واقعية، وعددت الهيئة عدة موارد يمكن من           

 200خاللها توفير مستحقات السلسلة، متسائلين لماذا يتوافر مبلغ         
مليون دوالر للسائقين العموميين وال يتوافر اقل منه ألساتذة            

 node/ar/org.lkdg://http/6562الجامعة؟
 
 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

أوساط شمالية تتهم وزير التربية بتفريغ المنطقة التربوية مـن           
 صالحياتها

شمالية وزير التربية حسان ديـاب      -إتهمت أوساط تربوية طرابلسية   
بإتخاذ سلسلة تدابير قضت بسحب ملفات تربوية تتعلق مبـاشـرة           
بمصالح المواطنين ونقلها إلى المديرية العامة في الوزارة والـى           
مديرية التعليم االبتدائي مما أدى إلى تقليص صالحيات رئـيـس            
المنطقة التربوية والموظفين فيها إلى درجة اعتبـرت األوسـاط           
التربوية أنها خطوة نحو إلغاء المنطقة التربوية وتحويلها إلى مجرد          
دائرة ال عمل للموظفين فيها سوى فتح األبواب صباحا وإغالقهـا           

 node/ar/org.lkdg://http/6567 .عند نهاية الدوام

ـ        األولى عالمياً بسبب    500جامعات لبنان غير مدرجة بين ال
 ضعف البحث العلمي

أكد األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين          
حمزة في ورشة عمل إطالق حول الشبكة اللبنانية للبحوث            
الوطنية والتعليم، أنه لم يتم إدراج أي جامعة لبنانية بين الجامعات           

 األولى في العالم، سواء في ترتيب شانغاي أو في ترتيب           500الـ
كامبريدج، بسبب ضعف البحث العلمي، مشدداً على أهمية دور          
البحوث العلمية في تطوير التعليم العالي وفي ارتقاء الجامعات           

 .اللبنانية لتصبح في المستوى العالمي المنشود
 6558/node/ar/org.lkdg://http  

على سلسلة  %  20  رابطة اللبنانية علّقت اإلضراب وقدمت تنازالً     
 الرتب والرواتب

 الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية         علّقت
مجلس   إضرابها الذي استمر شهراً ونصف الشهر، بعد موافقة         

            الوزراء على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي تم
وكانت الرابطة قد قدمت    .االتفاق عليه مع وزير التربية والتعليم      

بالتراجع عن عشرين   تنازالً مهماً حرصاً على مستقبل الطالب تمثل        
من مطلبها في سلسلة الرواتب، والقبول بساعات تدريس إضافية         %  

نحو (من مجموع النصاب القانوني لألستاذ       %  35بما يقارب نحو    
  .، مع التزام اإلدارة التام بتطبيق قانون التفرغ) ساعة75
 6553/node/ar/org.lkdg://http 
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 التعليم الرسمي

 تقفل مدرسة تلحياة  في عكار لعدم صالحية مبناها" التربية"
 واألهالي يرفضون قبل تأمين البديل

قطع أهالي وتالمذة مدرسة تلحياة الرسمية الطريق الدولية بين          
لبنان وسوريا، احتجاجاً على قرار إقفال مدرستهم بناء على            
توصية بإخالء من لجنة إدارة األبحاث والتوجيه في وزارة            

وأشار األهالي إلى أن هناك تواطؤاً بين صاحب المبنى          .  التربية
وبعض الموظفين في الوزارة والفريق الفني في مديرية الطرق          
والمباني لتضخيم سوء وضع المبنى وعدم صالحياته، وذلك بغية         
استعماله لحاجات أخرى، مع العلم أنه مستأجر من وزارة             

  node/ar/org.lkdg://http/6568 .التربية

إنطالقة مشجعة للعام الدراسي في النبطية واألهالي يطالبون 
 "مجانية التعليم"بـ

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول إنطالقة العام الدراسي في منطقة          
النبطية، حيث إنتظمت الدراسة في المدارس والثانويات الرسمية في         

، %75المنطقة منذ اليوم األول من العام الدراسي بنسب عالية بلغت         
في وقت، طالب أهالي المنطقة الذين أجرى       %.  100وارتفعت إلى   

معهم التحقيق مقابالت الدولة اللبنانية بتطبيق مجانية التعليم لما            
يتكلفوه من أموال على األقساط والقرطاسية والنقل، نظراً لألوضاع         

 node/ar/org.lkdg://http/6564 .اإلقتصادية الضاغطة
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سجال بين نقابة المعلمين والمؤسسات التربوية حول زيادة           
 الرواتب واألجور

أبدى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، رفضه القاطع         
للزيادات المتتالية على الرواتب واألجور في بداية العام الدراسي         

، ألنها ستؤدي حتماً إلى رفع األقساط وإرهاق          2011/2012
كاهل األهل والمؤسسات التربوية على حد سواء مما يهدد بإقفال           
المدارس وتشريد المعلمين، في وقت إستنكرت نقابة المعلمين          

 .لإلتحاد" المستغرب"الموقف 
 6560/node/ar/org.lkdg://http  

 الجامعة اللبنانية
 إعتصام لطالب اللبنانية أمام السراي الحكومي 

 طالبا من كليات الجامعة اللبنانية وفروعها        250اعتصم  نحو    
الحكومية، تلبية للدعوة التي أطلقتها مجموعة من          أمام السرايا 

، للمطالبة بحل   "فايسبوك"الـ  الطالب المستقلين على صفحات    
مشكالت الجامعة وطالبها، داعين إلى إجراء انتخابات جديدة          

 .لمجالس الطالب، وإلغاء المحسوبيات عند تعيين األساتذة
 6554/node/ar/org.lkdg://http  

 
 

 التعليم للجميع     
 "التنمية الريفية والبيئة"تطلق ماستر " اللبنانية"كلية الزراعة في 

، شهادة الماستر في     "الجامعة اللبنانية "أطلقت كلية الزراعة في      
المعهد الزراعي  "، بالتعاون مع     "هندسة التنمية الريفية والبيئة    "

، حيث يحصل طالب كلية الزراعة       "المتوسطي لمدينة مونبيلييه  
اللبنانيون، بموجب الماستر، على إثنتي عشرة منحة فرنسية إلجراء         
األبحاث العلمية والتدريبية في المعهد الزراعي في فرنسا لمدة تسعة          
أشهر، في كل عام، على أن يستمر التدريس النظري في كلية              
الزراعة لمدة أربعة شهور، وذلك على أيدي األساتذة الباحثين             

 . الفرنسيين واللبنانيين
6561/node/ar/org.lkdg://http 

 متعاقدو الثانوي يطالبون بحل قضيتهم قبل إجراء مباراة مفتوحة
طالبت  اللجنة المركزية لألساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي           
الرسمي، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحل قضيتهم ، في ظل            
وجود نية لدى وزارة التربية إلجراء مباراة مفتوحة لتعيين أساتذة           
في التعليم الثانوي، وفي هذا اإلطار علم ان حاجة القطاع تقدر بنحو  

 أستاذا إضافيا، في حين أن غالبية األساتذة المتعاقدين، والذين          940
 أستاذا، يدرس عدد كبير منهم منذ أكثر من         350يقدر عددهم بنحو    

 .عشر سنوات من دون أن يتم تفريغهم
 6565/node/ar/org.lkdg://http 
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 إعادة افتتاح مركز التدريب المهني  في الدكوانة بعد إقفاله ست سنوات
ليم أعاد المدير العام التعليم المهني والتقني احمد دياب إفتتاح مركز التدريب والتأهيل في المعهد الفني التربوي في الدكوانة ألساتذة التع                    

. ٢٠١٢المهني والتقني الرسمي والخاص، بعد إقفاله ست سنوات، ليبدأ في تنظيم دورات تدريبية لألساتذة تمتد حتى نهاية نيسان العام                     
وإنتقد دياب بالمناسبة المسؤولين الذين توالوا على مديرية التعليم المهني، لعدم تقديم خطة عمل واضحة للنهوض بمستوى المعهد الفني                    

 node/ar/org.lkdg://http/6556.التربوي 

 في راشيا" جامعة جويا للتكنولوجيا"وإفتتاح فرع لـ..
فرع راشيا الوادي، على    " معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا"شدد مدير  

أهمية إقامة فرع لجامعة جويا في منطقة راشيا، التي هي بأمس             
الحاجة للتعليم الجامعي، خصوصا وأن أقساطها السنوية شبه مجانية، 
وأنها تفسح المجال لخيارات كثيرة في اإلختصاصات التي لم يكن           

 .يتسنى للطالب من مناطق البقاع الغربي وراشيا الدخول إليها
6555/node/ar/org.lkdg://http  

 التعليم للجميع      التعليم المهني

 الهرمل-نطالقة متعثرة للمهني في بعلبكإ
-تحقيقاً حول التعليم المهني في منطقة بعلبك       "  األخبار"نشرت  

الهرمل التي ال تزال مقاعد مهنياتها ومعاهدها الدراسية  تفتقر           
إلى الطالب ، على الرغم من إكتمال االستعدادات اإلدارية            
واللوجستية ، حيث لم تتعدى نسبة تسجيل الطالب في سائر             

 % .25مهنيات المنطقة الـ 
 6557/node/ar/org.lkdg://http 

 سلفات للمستشفيات  الخاصة المتعاقدة مع الضمان

ـ    » الصندوق الوطني للضمان االجتماعي   « أعلن المدير العام ل

الدكتور محمد كركي عن البدء بإعطاء المستشفيات المتعاقدة        
مع الصندوق سلفات على حساب معامالت االستشفاء، وذلـك         
تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لـلـضـمـان           

 تـاريـخ    399 المتخذ في الجلسة عدد      703اإلجتماعي رقم   
25/8/2011.. 

6549/node/ar/org.lkdg://http  
 
 

 الضمان طلب من المدارس مراجعة مصلحة االشتراكات
مدد الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي مهلة التصريـح عـن         

 والتي حددت سابقاً 2010 و 2009فروقات اإلشتراكات عن عامي     
ويذكر أن القرار السابق جاء نتيجة تطـبـيـق          .  للمدارس الخاصة 
 القاضي بإعطـاء    6/3/2010 الصادر بتاريخ    102القانون الرقم   

ثالث درجات استثنائية ألفراد الهيئة التعليمية في مالك التعـلـيـم           
الرسمي االبتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة         
في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وجميع أفراد الهـيـئـة            
التعليمية الداخلين في مالك المدارس الخاصة غير الخاضـعـيـن           

 ...29/10/1999 تاريخ 148ألحكام القانون 
 6550/node/ar/org.lkdg://http  

 اطالق نظام اإلستشفاء للمتقاعدين من المصارف
عقد لقاء موسع في مقر نقابة موظفي المصارف في لبنان، ضم 

" ميدنت"والمدير العام لشركة " ليبانو سويس"المدير العام لشركة 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي 
المصارف، حيث جرى توقيع اتفاقات تعاون مع كال الشركتين 

إلطالق مشروع نظام اإلستشفاء للمتقاعدين من موظفي 
  node/ar/org.lkdg://http/6586... المصارف

 

 بعد تجاهل مطالبهم » الضمان«إضراب اعتراضي لمستخدمي 
دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمـان         
االجتماعي إلى إضراب اعتراضي تقفل فيه كل مراكز ومكاتـب          
الصندوق رداً على القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصـنـدوق            
والذي خفض بموجبه التدرج السنوي من دون أي اعتبار لمطالب          

  node/ar/org.lkdg://http/6546...وحقوق المستخدمين
 

 الرعاية واألمان االجتماعي الضمان اإلجتماعي
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 الرعاية واألمان االجتماعي شؤون وحلول

في رسم سياسات التشغيل    »  المؤسسة الوطنية لالستخدام  « أين دور   
 ومكافحة البطالة؟

وعـن  »  المؤسسة الوطنية لالستـخـدام  « تحقيقاً عن  "  السفير" نشرت  
. دورها الذي همش من قبل المسؤولين والسياسيين منذ إنشـائـهـا           
وكشف التحقيق وجود مكاتب استخدام غير قانونية يديرها المسؤولون     
السياسيون وتعنى بتوظيف األزالم والمحاسيب، األمر الذي يتعارض        
كلياً مع القانون الذي أناط بالمؤسسة حصرياً حق استحداث مكاتـب           
االستخدام، ولعب دور الوساطة بين طالبي العمل وعارضيه فـي           

  node/ar/org.lkdg://http/6547...القطاع الخاص

 »البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً«إطالق 
البرنامج الوطني لدعـم    « أطلق رئيس الجمهورية ميشال سليمان      

في حفل دعت إليه رئاسة مجلس الـوزراء    »  األسر األكثر فقراً  
. ووزارة الشؤون االجتماعية في بيت المحامي في بـيـروت          
ويهدف المشروع، الممول من الحكومة اللبنانية والبنك الدولـي         
والحكومتين اإليطالية والكندية، إلى مساعدة اللبنانيين الـذيـن          
يعيشون في الفقر المدقع، والذي يناهز دخل الفرد الـيـومـي             

node/ar/org.lkdg://http/6548...   لـيـرة    3600الـ

  

 من دون تأمين صحي% 25,4من سكان منطقة رأس بيروت دخلهم غير كاف و% 45
العافية في "دراسة عنوانها ) "AUB(نفذ مركز البحوث السكانية والصحية التابع لكلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت 

منهم ال يمتلكون أي تأمين % 25,4من سكان منطقة رأس بيروت دخلهم غير كاف وأن % 45، وأظهر من خاللها أن "رأس بيروت
 node/ar/org.lkdg://http/6552 ... في المئة كانوا بحاجة الى عناية صحية ولم يحصلوا عليها14,3صحي، و

يتضامن مع  "  عين الحلوة : "في بيروت "  األونروا"اعتصام أمام    
 مرضى السرطان

نفذت القوى والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم عين         
الحلوة إلى تنفيذ اعتصام تضامني مع مرضى السرطان وحاالت         

 حالة وفاة   12خاصة بعد تسجيل أكثر من        .  العسر الشديد 
بالسرطان في المخيم منذ مطلع العام، حيث طالب المعتصمون          
األونروا برفع نسبة مساهمتها بكلفة عالج مرضى هذه الحاالت          

 ...وعدم تركهم يموتون على أبواب المستشفيات
6581/node/ar/org.lkdg://http 

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 أبو فاعور يحث المعوقون على اإلستفادة من القرض السكني 
 القاضي بتسهيل إعطاء قروض سكنية لألشخاص المعوقين،        774 اقر المجلس النيابي القانون      2006 تشرين الثاني من العام      11في  

زير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور، إلى       قد حذا ذلك بو   و.  ، ثالثة أشخاص فقط استفادوا من هذه الفرصة       2012وعلى أبواب العام    
التشديد في مؤتمر عقده في مكتبه على أهمية اإلفادة من هذه القروض، شارحاً آلية التقدم بطلب، مؤكداً على ضرورة اقتناص المعوقين                      

 node/ar/org.lkdg://http/6582...لهذه الفرصة التي ال منة ألحد فيها على حق أعطاه القانون لهؤالء األشخاص 

 تحركات مطلبيه
ات /حقوق فلسطينيين  

إعتصام أمام األونروا في طرابلس لتأمين باصات نقل لطلبة             
 “البارد “

بدعوة من المكاتب الطالبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد نفذ            
طالب محتجون إعتصاماً أمام مكتب األونروا في طرابلس شارع          
المعرض، للمطالبة بتأمين نقل طلبة مخيم نهر البارد إلى مدارسهم           

وقد شدد المحتجون   .  البعيدة عن أماكن إيوائهم في تجمعات النازحين      
على ضرورة اإلسراع في أعادة أعمار المخيم ألن ذلك من شأنه            
معالجة مشكلة المواصالت بسبب قرب المدارس الجديدة من المنازل         

 node/ar/org.lkdg://http/6574 ...في المخيم القديم
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"تقرير غياب ":  التوترات االجتماعية في المخيمات    "عن  "  شاهد 
 من السكان دون خط الفقر% 66الحقوق األساسية و

تقريرا جديداً  )  شاهد(نشرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان       
"بعنوان منطقة صور  (توترات اجتماعية في مخيمات لبنان        : 
الضغط اإلقتصادي، أبرز األسباب وانعكاسات أمنية        )  نموذجا

وأشار تقرير شاهد إلى أن األسباب        ".  وأخرى سياسية متوقعة  
الجوهرية الزدياد التوترات اإلجتماعية، تكمن في حرمان           

وأيضاً في نسبة البطالة في الوسط      .  الفلسطيني من حقه في التملك    
من السكان  %  66، وألن   %56الفلسطيني التي تصل إلى أكثر من       

 node/ar/org.lkdg://http/6578 ...  دون خط الفقر

ات /حقوق فلسطينيين أوضاع وشجون  

 إتحاد العاملين في األونروا يعتصم أمام جل البحر بصور
نفذ إتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطيينين          

صور   –إعتصاماً أمام مقر الوكالة في جل البحر         )   األونروا(
للسياسة الجديدة التي تمارسها ادارة الموارد البشرية في        "  رفضاً    

الرئاسة العامة من خالل خرقها للقوانين واألنظمة واتباع سياسة          
 node/ar/org.lkdg://http/6583".جديدة لنظام الترقيات 

الالجئون الفلسطينيون يدفعون ثمن      :   الوزير أبو فاعور   
 التناقضات السياسية اللبنانية 

الـالجـئ   " رأى وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور أن          
الفلسطيني اليوم يدفع ثمن التناقضات السياسية اللبنانية، حيث تتـم          
مقاربة مواضيعه بحساسية شديدة ومن منطلق سياسي جامد بغض         
النظر عن الفوائد االقتصادية واالجتماعية التي تتأنى في وجـود           

كالم أبو فاعور جاء خالل رعايته عرض نتائج دراسـة  "   االجئين
 "...إمكانات الشباب والناشئة الفلسطينيين في لبنان"
 6575/node/ar/org.lkdg://http 
 

  منزالً في برج الشمالي384األونروا تحتفل بتأهيل 
أقامت وكالة األمم المتحدة لإلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

، في مكتبها الرئيسي في بيروت، حفال ختاميا لمشروع          )األونروا(
 منزالً في مخيم برج الشمالي في صور، الممول         348اعادة تأهيل   

 ... بهبة من الهالل األحمر اإلماراتي
6577/node/ar/org.lkdg://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  


