
 

 
 
 
 

ات تصـدرا الـ     / السلسلة وتحرك المعلمين  
2013  

 ألـف   83اكثر من   :  يرق يدقّ ناقوس الخطر   
 ة في المدارس اللبنانية /ة سوري/تلميذ

أساتذة التعليم المهني في بعلبك والهـرمـل        
 يعتصمون ضد موجة التعاقد الجديدة 

 المدارس الخضراء تشقّ طريقها في لبنان 
  أشهر7بال رواتب منذ ” العاملية“معلّمو 
الـفـرع   -ات كلية العلوم في اللبنانية    / طالب

 اقفال المكتبة على األول  يحتجون 
الجامعة األنطونية تلغي االنتخابات الطالبيـة      

 خوفاً من الصراعات الطائفية
 

 
 
 

الصحة العامة تطلق المرحلة الثالثـة مـن         
 برنامج اعتماد الرعاية الصحية األولية

مستشفيات خاصة ترفض استقبال رضـيـع       
 سوري نازح فتفقده بصره

عائلتا الحوري وعقل تشككان في تـقـريـر         
 الجامعة األميركية حول وفاة فقيدهما
ات فـي    / األطباء والطبيبات المقـيـمـون     

 ن بتصحيح األجور/يطالبــون“ األميركية“

 
ـ  السلسلة عـلـى   :  ” موظفي اإلدارة“كنعان ل

 سكة اإلصالح وإستعادة الحقوق  
" التنسـيـق  " كنعان ينجز مشروع السلسلة و    

 تنتظر االتفاصيل
اقرار سلسلة الرواتب مطلب محـق      :  الخولي

 للقطاع العام بغض النظر عن مصادر التمويل 
جمعية المزارعين والمطالبة بالتأمين وضمان     

 ات/الشيخوخة لكافة اللبنانيين
ال تقدم  :  المنظمة الدولية لالشخاص المعوقين   

 عربيا في مسار تطبيق االتفاقيات الدولية
خالفات لبنانية حادة بين الهيئات اللبنانـيـة        
حول تمثيل المنظمة الدولية لألـشـخـاص         

 المعوقين
ات لتشريع  / ات الفلسطينيين / اعتصام للمهنيين 

 ن في العمل /حقوقهم
 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 ات قضية مواطنة تتطلب التزاماً رسمياً حقيقياً وتضافر الجهود المدنية/ حقوق المعوقين

 راصد الحقوق االجتماعية
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ين من التهميش وعدم االندماج االجتماعي، وذلك على         /ال يزال ذوو االحتياجات الخاصة في لبنان يعانون        

واالكيد ان استمرار   .  1990الرغم من كل التحركات المطلبية التي انطلقت بعد انتهاء حرب لبنان في العام               

ة بشكل عام،   /هذا الواقع المتردي، مرتبط بشكل اساسي بغياب مقاربة حكومية جدية، تتعلق بحقوق المواطن             

وذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص، علما ان الضعف في االلتزام الرسمي، ادى الى قصور في الخدمات                

ن اياها  /ات، والتي تقتصر على تقديمات بسيطة تمنحهم      /والبرامج التي تستهدف تلك الشريحة من المواطنين      

لكن ال بد الشارة ايضا الى ان استمرار هذا الوضع،          . المؤسسات االجتماعية ذات الطابع الطائفي بشكل اساسي 

 .ات/يعود في جزء منه الى حالة االنقسام التي تعانيها المنظمات المدافعة عن حقوق المعوقين
 

ن من االندماج   /ات، والرامي الى تمكينهم   / الخاص بحقوق المعوقين   220، اقرار القانون    2000لقد شهد العام    

كذلك تم  .  الكامل والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مسجال سابقة على صعيد التزام الدولة بحقوق مواطنيها              

ادراج حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في بيانين وزاريين، الحكومة المستقيلة الحالية والحكومة السابقة، كما               

ومن االمور االساسية   .  وعد الرئيس ميقاتي، ان تكون السنة الماضية سنة تطبيق حقوق االشخاص المعوقين            

، التي تخول حامليها التمتع     ”بطاقة المعوق “العملية التي قامت بها الجهات الرسمية منذ ذلك الحين، اصدار            

لكن كل تلك الوعود التي اغدقت على       .  بامتيازات عديدة، صحية، وظيفية، سكنية، ضريبية، حياتية وتعليمية       

ذوي االحتياجات الخاصة، في االونة االخيرة، بقيت حبراً على ورق، مقتصرة في معظمها على تنظيم                   

الورشات والندوات، تشكيل لجان لدارسة الجوانب المختلفة من الموضوع ووضع خطط ومشاريع لم تجد                 

 . طريقها الى التنفيذ حتى االن
 

اما على صعيد الخدمات الفعلية التي من المفترض ان تنهض باوضاع ذوي االحتياجات الخاصة، وترفع من                 

ن االقتصادية، فبقيت بعيدة جداً عن الحد االدنى المطلوب وعن           /ن االجتماعي ومشاركتهم  /مستوى ادماجهم 

، ويمكن اختصارها بسلة متواضعة من الخدمات منها الصحية،          220تحقيق االمال التي عقدت على قانون        

 .التعليمية والتأهيلية، مع االشارة الى المبادرات الرائدة في التواصل مع القطاع الخاص لخلق فرص لالستخدام
  

ات على ممر   /لم يكن القليل الذي تحقق حتى االن ليحصل لوال النضال الذي قامت به منظمات المعوقين                 
لكن لالسف اتسم هذا النضال بانقسامات وتشرذم وتنافس، انعكس على وحدة الصف على              .  العقدين الماضيين 

وهنا نخص بالذكر   .  الصعيد الوطني، ومؤخراً على مستوى العالقات والدعم من مجموعات دولية شريكة            
جمعيات المعاقين اللبنانيين، والذي      الخالف الذي طفا على السطح مؤخراً بين اتحاد المقعدين اللبنانيين واتحاد          

 )8.تتمة ص. (نشير اليه داخل هذا العدد

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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أساتذة التعليم المهني في بعلبك والهرمل يعتصمون ضد موجـة          
 التعاقد الجديدة 

فنية الهرمل الرسميـة،    ( نفذ اساتذة المدارس المهنية في الهرمل       
، خالل شهر   ) المدرسة المهنية النموذجية، ومهنية القصر الرسمية     

تشرين الثاني الماضي، ثالثة اعتصامات متتالية، وذلك احتجاجـاً    
ات جدد، االمر الذي، بـحـسـب        / على تعيين الوزراة لمتعاقدين   

ن في سـاعـات     / ات القدامى، ادى الى سلب حقوقهم     / المتعاقدين
 .... العمل التي قلصت بشكل كبير، بالرغم من قلتها أساساً

10711/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
 مدرسة حنيدر في وادي خالد في خطر االنهيار

في وادي خالد، من     ” مدرسة حنيدر الرسمية  “يخيم شبح الخوف، في     
. تداعي سقوط لوائح الدعم، وسقف األترنيت، فوق رؤوس التالمـذة         

ـ        ة مـن    /  طالب 500والجدير ذكره ان المدرسة التي تضم نحو ال
ة، قد اطلقت دعوات متكررة لترميـم       / ة سوريا /  طالبا 170ن  / بينهم

مبناها، إال أن أيا من المعنيين لم يكترث لواقع المدرسة ولـحـيـاة              
 ...ات وتحديدا األطفال في صفوف الروضة/الطالب
10712/node/ar/org.lkdg.www://http 

ة في  / ة سوري /  ألف تلميذ  83اكثر من   :  يرق يدقّ ناقوس الخطر   
 المدارس اللبنانية 

المؤتمر االقليمي " دقّ المدير العام للتربية، فادي يرق، خالل افتتاح        
ناقوس  ،" ات/ عن البرامج التربوية المقدمة الى النازحين السوريين      

ن / ات بـاتـوا   / ات السوريين / التالمذة النازحين " الخطر، معلنا ان    
، " ات على مقاعد الدراسة في بعض المناطق      / ن اللبنانيين / يسابقون

متطرقا الى التحديات المادية واالجتماعية التي تـواجـه وزارة           
التربية، ومطالباً الهيئات المانحة الدولية بتوفير الدعم المالي لمنـع       

 ....انهيار التعليم الرسمي في لبنان
10695/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

  2013ات تصدرا الـ /السلسلة وتحرك المعلمين
كشفت صحيفة النهار في تقرير اعدته حول ابرز المحطات التـي           

، ان سلسلة الرتب والرواتب واالضـرابـات،        2013شهدها العام   
 الـدراسـيـة،      2013موضوعان رئيسيان، تصدرا تربوياً، سنة   

ات، / متطرقة ايضاً الى مشكلة استيعاب التالمـذة السـوريـيـن           
ات، في المدارس الرسمية والخاصة، والى االوضـاع         / النازحين

العامة السائدة في التعليم العالي والجامعـات واالنـقـسـامـات          
 ....الطالبية
10692/node/ar/org.lkdg.www://http 

 شروخ بين التعليم وسوق العمل والتنمية": الفكر العربي"مؤسسة 
، في دبي، التقرير العربي السـادس       " الفكر العربي " أطلقت مؤسسة   

التكامل المفقود بين التعليم والبحـث    : " للتنمية الثقافية، تحت عنوان   
وبهذه المناسبـة،  ".  العلمي وسوق العمل والتنمية في الدول العربية      

اشارت األمينة العامة المساعدة للمؤسسة، الدكتورة منيرة النّاهض،        
أن أسواق العمل تبدو في حاجة إلى نوعية معينة من المتخرجيـن            

 .....في تخصصات وبمهارات ال توفِّرها منظومة التعليم العربي
10710/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المساعدات المدرسية لقوى األمن الداخلي ال تزال في جيب المالية
ات وعناصر قوى األمن الداخلـي      /  فوجئ مؤخراً عدد من ضباط    

ن المصرفية،  / بعدم إنزال أموال المساعدات المدرسية في حساباتهم      
وحول .  رغم إدراجها في بيان كشف الراتب الصادر عن المديرية        

، ”األخبـار “تفسير ذلك، ذكرت مصادر في وزارة المال، لصحيفة         
أن الحوالة المتعلّقة باالعتمادات المالية للمديرية العامة لقوى األمن         
الداخلي، ال تزال متوقّفة في الوزارة، كاشفة أن وزير المال، محمد           

 ....الصفدي، في صدد معالجة هذه المسألة قريباً
 10709/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ! ”ملعب للرياح ..”وثانوية يحمر...
ات / لتكون تجمعاً للطالب   1996في العام   ”  مجلس اإلنماء واإلعمار  “اليزال مبنى ثانوية يحمر مقفالً حتى اليوم، علماً ان الثانوية أنشأها            

ات من أبناء البلدة والجوار، ولتحل جزءاً من مشاكل االستيعاب التي تعاني منها الثانويات والمدارس الرسمية في منطقة                     /الثانويين
ات المراحل االبتدائية والتكميلية والثانوية من أبناء البلدة، بسبب توجه          /لكن حتى االن لم تجد الثانوية من يلتحق بها من طالب          .  النبطية

 ......ن الى مدارس خاصة خارج البلدة/معظمهم
10713/node/ar/org.lkdg.www://http 



  أشهر7بال رواتب منذ ” العاملية“معلّمو 
في مطلع السنة الدراسية الحالية، طلبت ادارة مدرسة الجمعـيـة           

ين / الخيرية العاملية للبنات، من االساتذة الذين واللواتي لم يتقاضوا        
لـكـن،   .  ن/ ، عدم تعطيل الدروس، فوافقوا    " باالملية" ن،  / رواتبهم

، ال   ”وصلت الغصة للحلق منذ أسابيع    “بحسب إحدى المعلمات،    
/ات القسم االبتدائي للبنات والصبيان لم يتقاضوا      / معلمي“سيما ان   

 ....” أشهر7ن منذ /ين رواتبهم
10714/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 المدارس الخضراء تشقّ طريقها في لبنان 
بدأت مشاريع التحول الى المدارس الخضراء تتبلور في لبـنـان،           
واولى المدارس التي استطاعت اعتماد النموذج األخضر كامالً في         

وبموجب هذا النـمـوذج     ".  أدما إنترناشونال سكول  " لبنان، مدرسة   
الرائد، سيتم تطوير المؤسسات التربوية بيئياً من خالل تـنـفـيـذ          
مشاريع عدة تنفذّها إدارة المدرسة وحدها، أو بالتعاون مع الطالب          

 ...ن/والطالبات وأهاليهم
10715/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعليم عالي
 التعليم للجميع    

 التعليم للجميع      تعليم خاص

ة وتفتح فـروعـاً   /  طالب500الجامعة العربية المفتوحة خرجت     
 جديدة 

، الدكتـورة فـيـروز       " الجامعة العربية المفتوحة  " كشفت مديرة   
 طالب وطالبة، عن خطة     500سركيس، خالل حفل تخريج لنحو      

الجامعة لفتح فروع جديدة في المحافظات، إلى جانب المـركـز           
الرئيسي الواقع في خلدة، علماً انه قد تم خالل الصيف الماضـي،            

جبل لبنان، على ان تفتـح        -إنشاء فرع جديد في منطقة أنطلياس     
 ...مراكز اضافية في الشمال، الجنوب والبقاع

10717/node/ar/org.lkdg.www://http 

عـلـى   الفرع األول  يحتجون     -ات كلية العلوم في اللبنانية    / طالب
 اقفال المكتبة 

الفرع األول،    -نفذ طالب وطالبات كلية العلوم في الجامعة اللبنانية         
اعتصاماً امام مكتبة الكلية، احتجاجاً على القرار الذي صدر عـن           

، ”مؤقتا“رئيس الجامعة، عدنان السيد حسين، والذي يقضي بإقفالها         
. إلى حين إنشاء مختبر تابع للمعهد العالي للدكتوراه في المبنى نفسه          

ات المتعهد من تسلم عمله، ال سيـمـا وان           / وقد منع المعتصمون  
 "...ال يليق بمكتبة كونه يقع تحت األرض"الموقع الجديد للمكتبة 

10716/node/ar/org.lkdg.www://http 

  منحة دراسية في لبنان1800تقدم " بيبسيكو"
" طموح" احتفلت شركة بيبسيكو، باختتام عامها الثامن من برنامج          

ن / للمنح الجامعية، الذي تقدمه الى الشباب العربي لتمكـيـنـهـم           
". أجيالنـا " ن في الدراسة، بالشراكة مع جمعية       / وتحسين أوضاعهم 

الذي اطلـق فـي الـعـام          "  طموح" والجدير ذكره ان برنامج     
 منحة دراسية لطالب وطالـبـات       1800أمن، أكثر من     ،2006
هن من مخـتـلـف      / ات إلى تطوير قدراتهم   / ات ساعين / متفوقين

 ....المناطق اللبنانية
10707/node/ar/org.lkdg.www://http 

 العزم والسعادة ودروس خصوصية مجانية لتالمذة الشمال 
، " جمعية العزم والسعادة االجتماعـيـة    " يقوم القطاع االجتماعي في     

المفكرة الـيـومـيـة       " للسنة الثانية على التوالي، بتنفيذ مشروع       
، الذي يهدف من خالله إلى مساعدة األهالي، وخصوصاً         " المدرسية

ن، / ن وتخفيف األعباء عنهم/ذوي الدخل المحدود، في تعليم أوالدهم
السيما المادية منها، وذلك في ظل الظروف االقتصادية والمعيشيـة   

 ...ين منها/الصعبة التي يعانون
10694/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة األنطونية تلغي االنتخابات الطالبية خوفاً من الصراعات الطائفية
 الدراسية الحالية، وذلك بسبب التجاذب السياسي الحاد بين طالب          2014قررت ادارة الجامعة االنطونية، إلغاء االنتخابات الطالبية لسنة         

 اذار وتخوفاً من ان يأخذ ذلك التجاذب طابعاً طائفياً، خصوصاً بعد البيانات االخيرة التي اتهمت ادارة الجامعة أنها تنـفـذ                      14 و 8قوى  
 ...رغبات قوى سياسية معينة

10702/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع قضايا صحية 

الصحة العامة تطلق المرحلة الثالثة من برنامج اعتماد الرعـايـة           
 الصحية األولية

أطلق وزير الصحة العامة، علي حسن خليل، ممثالً بالمدير العـام           
برنامج اعتماد الرعـايـة    " للوزارة، وليد عمار، المرحلة الثالثة من       

المؤسسة الدولية  ” ، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع       " الصحية األولية 
وبالمناسبة، لـفـت     .  Accreditation Canadaالكندية لإلعتماد  

بنـاء  " عمار الى أن اطالق المرحلة الثالثة من البرنامج سيؤدي إلى     
القدرات المحلية الوطنية لتتمكن من إستكمال عملها في مسـيـرة          

 "....إعتماد المراكز الصحية
10719/node/ar/org.lkdg.www://http 

" تأمين تغطية اجتماعية وصـحـيـة     " لـ"  تيار المستقبل"  رؤية  
 ة/للمواطن

اطلق رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاطف مجدالني، رؤية         
ة، / لتأمين التغطية االجتماعية والصحية للمواطـن     "  تيار المستقبل " 

تـيـار   " طارحاً مجدداً مشروع البطاقة الصحية باسم تكتل نواب         
والجدير ذكـره، ان      .  وليس باسم لجنة الصحة النيابية    "  المستقبل

الطرح الرسمي للبطاقة الصحية، أخذ مجراه الرسمي في حكومة         
الوحدة الوطنية وبناء على اقتراح وزير الصحة آنذاك، الدكتـور          

 ...محمد جواد خليفة
10720/node/ar/org.lkdg.www://http 

مستشفيات خاصة ترفض استقبال رضيع سوري نازح فتفـقـده          
 بصره

ح ابن التسعة اشهر بصره، بعدما رفض عدد مـن          . فقد الرضيع م  
. المستشفيات الخاصة عالجه، قبل تسديد االموال المطلوبة للعالج       

ويروي والد الطفل السوري، النازح من حلب الى بلدة بيت ياحون           
في بنت جبيل، انه بعدما عجز عن تأمين تلك االموال، اضطر الى            
إخراج طفله من المستشفى، فتبين ان طفله أصيب بالعمى، وبـات           

 ....يعاني من أمراض أخرى، ال يدري الوالد اسبابها
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عائلتا الحوري وعقل تشككان في تقرير الجامعة األميركية حـول          
 وفاة فقيدهما

اكدت إدارة المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، ان           
 تشـريـن األول       30سبب حالتي الوفاة اللتين حصلتا فـي         

من جهتهما، ردت عـائـلـتـا        ".  ألسباب طبيعية " يعود   الماضي،
االستنتاجات األولية التي توصلت إليها إجـراءات        " المتوفين، ان   

التشريح لحالتي الوفاة، هي استنتاجات غير حاسمة ومتـنـاقضـة           
أحياناً، وقد ساهمت في تعزيز شكوك العائلتين حـول ظـروف            

 "....وأسباب الوفاة
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 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 (!)ن الشهري مليون ليرة /من االطباء والطبيبات ال يتجاوز دخلهم% 60
من اطباء لبـنـان ال      %  60، الى حقيقة مفادها ان دخل " النهار" اشار نقيب األطباء، الدكتور أنطوان البستاني، في حديث الى صحيفة  

/ات حول ارتفاع الفاتورة الطبية، مؤكداً ان ثمة اطباء وطبيبات يتقاضون          / يتجاوز مليون ليرة شهرياً، على الرغم من شكاوي المواطنين        
 .... ين أقل من مليون ليرة شهرياً
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 ن بتصحيح األجور/يطالبــون“ األميركية“ات في /األطباء والطبيبات المقيمون

ات  في مستشفى الجامعة األميركية في يبروت، إضراباً عن العمل لمدة ساعتين، يوم الخميس               / نفّذ األطباء والطبيبات المقيمون   
، وذلك احتجاجاً على امتناع اإلدارة عن تطبيق مرسوم زيادة غالء المعيشة الصادر فـي              2013 كانون االول    19الواقع في   

والجديـر ذكـره، ان ادارة         .  ، ولتهديدها باستئجار طاقم طبي بديل في حال إصرارهم على المطالبة بالزيادة     2012العام  
، 2014المستشفى عممت في وقت سابق، انها ستقوم بدفع الزيادة المقررة، لكن على ثالث مراحل أولها في كانون الثانـي                     

 .....2015وآخرها في مطلع عام 
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 مستشفى بلفو الطبي تطلق سلسلة من النشاطات الخيرية
مستشـفـى   " اطلقت لجنة الشؤون االجتماعية، التي أنشئت حديثاً في         

، سلسلة أعمالها الخيرية، التي تـرمـي   " ومركز بلفو الطبي الجامعي  
ات ودعم المنظمـات    / لجمع التبرعات لمساعدة المرضى المحتاجين    

األهلية في المجتمع، علماً ان ريع التبرعات، لهذا العام ستعود، الـى     
، التي ترعى االيتـام وذوي       (AFEL)"  جمعية دار الطفل اللبناني   " 

 ....المشاكل االجتماعية
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 ات في عرسال بتمويل كويتي/ات السوريين/مستشفى للنازحين
افتتح اتحاد الجمعيات االغاثية والتنموية في لبنان لـرعـايـة            

في بلدة عرسال،   "  الرحمة" ات، مستشفى   / ات السوريين / النازحين
في هذا االطـار،     .  الرحمة العالمية الكويتية  " بتمويل من جمعية    

إن اقامـة   : " المدير التنفيذي لالتحاد، حسام الغالي، قائالً      صرح  
ذلك المستشفى تحديدا في عرسال، يأتي ألنها حرمت منذ أمـد            

ات / طويل من الطبابة والمستشفيات، ومن أجل أهلنا السورييـن        
 "....ن الى عرسال/الذين واللواتي وفدوا
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ـ  السلسلة على سـكـة اإلصـالح        :  ” موظفي اإلدارة “كنعان ل
 وإستعادة الحقوق  

دعا رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ملف سلسلة الرتب          
رابـطـة   “ والرواتب، النائب ابراهيم كنعان، خالل لقائه ووفـد          

كافة الفئات المعنية بملف السلسلة، أن      “،  ”وموظفي اإلدارة العامة  
تنظر نظرة شاملة متكاملة لذلك الملف، تحت العناوين المترابطـة          

، ” الحقوق والعدالة، االيرادات واالمكانات، واالصالحـات     :  التالية
يتفهموا أن الحقوق أساسية، لكن االصالحات واالمكانات " متمنيا أن  

 ".....أساسية وضرورية أيضاً
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 تقرير اللجنة النيابية يلغي تقسيط سلسلة الرواتب: كنعان
اعلن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الـرتـب           
والرواتب، النائب ابراهيم كنعان، في حديث لصحيفة النهـار، أن           
مضمون التقرير الذي اعدته اللجنة، يحترم الحقوق المكتسبة لـمـا     

 ألف عائلة معنية بالسلسلة، وان النقطة اإلستثنائية التي         300يقارب  
لحظها التقرير، هي إلغاء أي تقسيط للسلسلة أو حتى أية تجـزئـة             

 "....لها
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 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات السلسلة 

نحو (  مليار ليرة      3150مشروع سلسلة الرتب والرواتب يكلف        
 )ملياري دوالر

، استناداً الى التقرير الذي اعدته اللجنـة        ”األخبار“كشفت صحيفة   
النيابية الفرعية حول سلسلة الرتب والرواتب النهائـي، والـذي           
حصلت الصحيفة على نسخة منه، ان اجمالي تكلفة تلبية مطالـب           

، 2011ات في القطاع العام بتصحيح االجور حتى تاريخ         / العاملين
ـ   مليار ليرة، وانه بعد تنزيل زيـادة    642 االف مليار و3تقدر ب

 والبالغـة   63/2008غالء المعيشة التي أعطيت بموجب القانون       
 ...... مليار ليرة3150 مليار، تنخفض تلك إلى 500نحو 
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 تنتظر االتفاصيل" التنسيق"كنعان ينجز مشروع السلسلة و
اعلن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الـرتـب           
والرواتب، النائب ابراهيم كنعان، خالل مؤتمر صحافي عقده يـوم          

، عن انجاز اللـجـنـة       2013 كانون االول    10الثلثاء الواقع في    
الحقوق والعـدالـة،    : " للمشروع، كاشفاً انه تضمن ثالثة اقسام هي      
، وانه تم البحث فـي       " االمكانيات المتاحة، واالصالحات المرجوة   

ايرادات جديدة لتأمين السلسة، وفور االعالن عن ذلك، سـارعـت    
هيئة التنسيق النقابية الى التصريح، انها تنتظر الحصول عـلـى            
جداول المشروع ونصوصه القانونية، لتبني عـلـى الشـيء            

 .....مقتضاه
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات السلسلة 

إنجاز تقرير اللجنة النيابية خطوة إيجابيـة وفصـل          :  محفوض
 الخاص عن العام غير مقبول

علق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، علـى          
التقرير النهائي لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، الذي كشف عنه         
به رئيس اللجنة الفرعية المكلفة  دراسته، النائب ابراهيم كنعـان،           

في حال رأوا أن هناك إصالحاً وتغييراً في البلد، فليترجـم           : " قائالً
 ".....فعلياً من خالل إنصاف معلمي الخاص
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 اقرار سلسلة الرواتب مطلب محق للقطاع العام بغض النظر عن مصادر التمويل : الخولي
ات مطلب محق وعادل    / افاد رئيس االتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، ان مشروع السلسلة الجديد للقطاع العام والمعلمين               

يجب اقراره، بغض النظر عن مصادر التمويل، لكنه في المقابل، ابدى مخاوفه  من اثار تنفيذ المشروع في القطاع الخاص، انه سيشكل                      
 ....طالبات المدارس الخاصة وتالمذتها/في حال اقراره، كارثة على مستوى اهالي طالب
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رابطة موظفي االدارة العامة ال تقبل باقل من السلسة والنقـابـة            
  كانون الثاني  27تعلن في 

نوهت الهيئة االدارية لرابطة موظفي االدارة العامة، في بيان صدر          
عنها، بالجهود التي بذلتها اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشـروع           
لسلسلة الرتب والرواتب من اجل الوصول الى مشروع يـؤمـن            

عدم القبول بأقل من مشـروع       " ات، مؤكدة   / العدالة بين الموظفين  
وقد لفتت النقابة الـى     ".  السلسلة الذي تم تسليمه الى اعضاء اللجنة      

ات / ات واالجـراء   / ان العام الحالي سيشهد والدة نقابة للموظفين      " 
 ".....ات في االدارة العامة/ات العاملين/والمتعاقدين
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي 

وقضية "  السلسلة" التعطيل السياسي عرقل إقرار     ":  االتحاد العمالي " 
 المياومين  

اعلن االتحاد العمالي في بيان صدر عنه، ان تعطيل الحياة السياسية      
أدى إلى عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومعالجـة قضـيـة             

ات بشكل جدي، فضالً عن تعطيل تنفيذ مشروع االتحاد         / المياومين
ات / العمالي في موضوع الضمان الصحي للعمال المضمـونـيـن         

 .....ات/المتقاعدين
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جمعية المزارعين والمطالبة بالتأمين وضمان الشيخوخة لكافـة        
 ات/اللبنانيين

، انطوان الحويك، الـى      " جمعية المزارعين اللبنانيين  " دعا رئيس   
ات على  / العمل جديا القرار التأمين الصحي الشامل لكافة اللبنانيين       

ان يمول من الميزانية العامة، كذلك طالب باقرار نظام لضـمـان          
الشيخوخة يؤمن الحد االدنى للعيش الكريم لكبار السن، موضحاً ان 

ن اي تغطية صحية وان تلـك  / ات ليس لديهم/ من اللبنانيين%  50" 
 ".....ات/في اوساط المزارعين% 70النسبة ترتفع الى 

10731/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 خيبة امل ترافق االحتفال العالمي لذوي االحتياجات الخاصة
تحقيقاً حول اوضاع االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان، "  السفير" ، نشرت صحيفة ”اليوم العالمي لألشخاص المعوقين   “بمناسبة  

مـن  %  20من السكان، وتشكل على أقل تقدير       %  10عدم توفر أدنى مقومات الوجود والصمود لدى فئة تتعدى نسبتها           " كشفت فيه عن    
 .....، والتي لم تجد طريقها إلى التطبيق2013، وذلك على الرغم من الوعود التي أغدقت على تلك الفئة خالل العام "أفقر الفقراء
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

ال تقدم عربيا في مسـار       :  المنظمة الدولية لالشخاص المعوقين   
 تطبيق االتفاقيات الدولية

المؤتمر اإلقليمي التأسيسي األول للمكتب العربي للمنظمـة        " خلص  
، الذي عقد في بيروت بمبادرة مـن         " الدولية لألشخاص المعوقين  

، " المنظمة الدولية لألشخاص المعوقين   " و"  اتحاد المقعدين اللبنانيين  " 
، الى استنتاج سلبي مفـاده ان        " منظمة الدياكونيا " وبالشراكة مع   

المنطقة العربية لم تشهد اي تقدم في مجال تفعيل وتطبيق االتفاقية           
 ".....الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة
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 "الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي االعاقة"ندوة في لبنان حول 
نظم اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين، بالشراكة مع كل من المنظمة        
العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة والمنتدى األوروبي لالعاقة واللجنة     

الحـمـايـة    " االسبانية لألشخاص ذوي األعاقة، ندوة اقليمية حول        
، وذلك في اطار تنفيذ المشروع " االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة   

، الذي ينفذه االتحاد والذي يهدف الى بـنـاء      " 2مساواة  " االقليمي  
قدرات تنظيمات األشخاص ذوي اإلعاقة في كل من تونس، ليبيـا،           

وبالمناسبة، ركـز   .  األردن، لبنان، فلسطين، مصر، اسبانيا وبلجيكا     
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان، الدكتور نـواف           

البحث عن افكار وتوجهات جديدة لتوفـيـر        " كبارة على ضرورة    
 "...افضل خدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 مكتب تنفيذي لالقليم العربي في المنظمة الدولية لالعاقة 
انعقد االجتماع األول للجمعية العمومية لالقليم العربي الجديد في          

المنظمة الدولية لالعاقة، حيث تم انتخاب عضو المكتب التنفيـذي          
التحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين، الدكتور نواف كبارة، سكرتيرا        

) اقليم أوروبـا   ( عاما للمنظمة، علماً ان المنظمة الدولية لالعاقة        
، اكدتا انهما ستعمـالن     ) االقليم العربي ( والمنظمة الدولية لالعاقة    

على تطوير تعاون جدي في ما بينهما بهدف تفعيل تطبيق اتفاقيـة            
 ... حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مع المؤسسات الدولية
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خالفات لبنانية حادة بين الهيئات اللبنانية حول تمثيل المنظـمـة           
 الدولية لألشخاص المعوقين

لم يمض يوم واحد على انعقاد االجتماع األول، لما ادعي بـانـه            
الجمعية العمومية لالقليم العربي الجديد في المنظمة الدولية لالعاقة،    
والذي تم خالله انتخاب عضو المكتب التنفيذي التحاد جمعـيـات           
المعاقين اللبنانيين، الدكتور نواف كبارة، سكرتيرا عاما للمنظمـة،         

، جـافـيـد    ”المنظمة الدولية لألشخاص المعوقين“حتى عقد رئيس  
عبيدي، مؤتمراً صحافياً ليعلن أن المنظمة غير معنيـة بـذلـك             

اتحاد المـقـعـديـن      “االجتماع، وأن الممثل الوحيد للمنظمة هو       
 .....”اللبنانيين
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 اتحاد المقعدين ممثالً حصرياً للمنظمة الدولية للمعوقين
ـ      " في بيان اصدره، أنه     "  اتحاد المقعدين اللبنانيين  " أعلن   ، " المنظمة الدولية لألشخاص المعوقين   " تم تكليف االتحاد بتولي التمثيل الحصري ل

المنظمـة  " ليس لـ   " ، الفتاً إلى أن     " وذلك وفقاً لوثائق رسمية ومصادق عليها من قبل المنظمة المذكورة، وبحسب األصول المرعية لديها             
 "....أي ممثل آخر في لبنان أو العالم العربي ، وال يحق ألحد سوى االتحاد تمثيل المنظمة الدولية المذكورة" الدولية لألشخاص المعوقين
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 شؤون وشجون

 ن في العمل /ات لتشريع حقوقهم/ات الفلسطينيين/اعتصام للمهنيين
، أمام مـقـري      " حق العمل يساوي الحق بالحياة    " ، اعتصاماً مطلبياً، تحت شعار      " التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان     " نفذ  

ات في / البرلمان والحكومة في وسط بيروت، القى خالله، المهندس طه حمادة، كلمة باسم التجمع اكد فيها بضرورة اقرار حقوق العاملين                 
 ....بدوره، دعا رئيس التجمع، فتحي كليب، الكتل النيابية اللبنانية، الى طرح تلك المسألة امام البرلمان". المهن الحرة

10700/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 شؤون وشجون

 ”ملغومة“الصحية  األونرواخدمات ": حماس"

فـي   ” مكتب شؤون الالجئين“تضمن التقرير السنوي الذي اصدره      
مؤشر أداء األونروا فـي      “، والذي حمل عنوان     ”حركة حماس “

وخدماتهـا،  “ األونروا“، انتقادات عديدة ألداء     ”2013لبنان لعام   
عارضاً بعد المالحظات، ال سيما في قطاعي الصحة والتعلـيـم،           
اوضاع المخيمات، وبرنامج الشؤون االجتماعية، كما خصـص         

 ....ات سوريا/فقرة خاصة لفلسطينيي
10699/node/ar/org.lkdg.www://http 

  للتأسيس45يحتفل بالذكرى الـ " الهالل الفلسطيني"
احتفلت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بالذكرى الـخـامسـة           
واألربعين لتأسيسها، بحضور سفير فلسطين في لبنـان، أشـرف          
دبور، وبمشاركة مدير جمعية الهالل، الدكتور يونس الخطـيـب،          

عوني سعد، الذين اثنوا جميعاً على الـدور   . ومدير مستشفى حيفا، د   
. الذي تقوم به جمعية الهالل األحمر الفلسطيني فـي لـبـنـان             

وبالمناسبة، عاهد دبور، لبنان واللبنانيين، تمسك الفلسطينـيـيـن          
والقيادة الفلسطينية بحق العودة والحرص الدائم على السلم األهلـي          

 ...في لبنان 
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  تتمة االفتتاحية   

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  

وفي الختام، ان قضية حقوقية مطلبية محقة مثل دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع، تستلزم اوسع قدر من التضامن ما                    
ات وبين افراد المجتمع الواحد بكل مكوناته، كما تتطلب ايجاد رابط متين مع قضايا المواطنة والحقوق االخرى،                 /بين المعوقين 

 .ة/وكل ذلك بهدف احداث تغيير فعلي في ذهنية مقاربة الدولة لقضايا وشؤون المواطن


