
 

 
 
 

 
تالعب وعدم  :  تأمين لتالمذة المدارس  الواقع  

 وضوح المسؤوليات
ووزير التربية حول   "  الثانوي"مصارحة بين   

 المطالب
سياسة التقتير  :  صناديق المدارس الرسمية  

 في تسديد المستحقات
المدارس الخاصة واألهالي يطالبون بإلغاء       

لغياب التدريب وبسبب    "  خدمة المجتمع "
 الوضع األمني

رخصة تأسيس جامعة جديدة لجمعية المبرات      
 الخيرية 

جمدوا زيادة  :  »األميركية«انتفاضة طالب    
 ....األقساط وإال

 
 

 
" الصحـة " جرحى الحوادث األمنية بين سندان   

 المستشفيات " مطرقة"و
 فقط» االسم« مستشفيات بـ 3: في الهرمل

وفاة شاب في بعلبك بسبب رفض مستشفيي 
 استقباله" األمل"و" الحكمة"

 مليون دوالر اكبر هبة بتاريخ الجامعة 32
 األميركية لتأهيل المركز الطبي

 

 
تشـرذم  :  2013الحراك العمالي المطلبي في  

 وبدائية وتواطؤ
مطالب االتحاد الوطني للنقابات للحـكـومـة      

 الجديدة 
ن مجدداً احتجاجاً /ات قد يتحركون/المياومون

 ن/على عدم البت بقضيتهم
ة من تقديمات / ألفاً مستفيد293مليون و

 447 ألف زوجة و190الضمان الصحية و
 ألف ولد من التعويضات العائلية

طيران الشرق االوسط يمنع المواطنة روال 
 !الحلو من السفر بسبب وضعها الجسدي

ات للهجرة بين مؤيد     /دعوات للفلسطينيين 
 ومعارض

 فلسطينياً من ذوي االحتياجات الخاصة 5483
 في لبنان يعانون من االهمال

 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 اللبنانيةالكترونياً تعبير عن ضيق صدر وافق السلطات     " كم االفواه"سياسة 

 راصد الحقوق االجتماعية
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انتشرت في الفترة الماضية ظاهرة االستدعاءات واالحكام القضائية بحق الناشطين والناشطات وبعض                
حاولن الكشف عن فضائح فساد، تعديات او حتى اإلعراب عن رأي او              /السياسيين الذين واللواتي حاولوا   
وقد طاولت تلك االستدعاءات    .  ات من خالل وسائل التواصل االجتماعي      /المدافعة عن حقوق المواطنين   

ات واصحاب المدونات واالفراد ومنهم الوزير السابق شربل نحاس،         /واالحكام مروحة واسعة من الصحافيين    
رئيس الجمهورية وزعماء   (وذلك في مسعى لحماية بعض اصحاب المصالح االقتصادية او الرموز السياسية             

 ). االحزاب
واذ نركز في هذه العجالة على المالحقات القضائية التي تصيب مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، ذلك                
النها تتم في غياب اي انظمة تحفظ الحقوق الفردية وحرية الرأي وحق المساءلة وتعزيز الشفافية، في زمن                  
اتسعت رقعة الحريات المدنية الفعلية مع تزايد استخدام الشبكة االلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي لتحقيق           

 .  ذلك
الذي ،  "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية      "وتجدر االشارة ان تلك التعديات تمر عبر        
 بموجب مذكّرة داخلية لألمن الداخلي، دون ان يتم تعديل           2006اوكل بمهمة التحقيق، علماً انه انشأ عام         

  .مرسوم التنظيم العضوي لألمن الداخلي، وهو يتبع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية
ن /ات للتحقيق معهم  /ات االلكترونيين /وقد استدعى ذلك المركز في العاميين الماضيين عدد من المستخدمين          

 :ن/حول مقاالت تم نشرها وقد حكمها القضاء اللبناني بجرم القدح والذم، ومن بينهم
، على  "رسالة من قدامى القوات اللبنانية إلى سمير جعجع       "االصحافية رشا االمين لنشرها مقاالً  تحت عنوان         -

 في دعوى من رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع " فايسبوك"صفحتها الخاصة على موقع 
الصحافي محمد نزال، الذي فضح باالدلة الدامغة تورط بعض القضاة والقاضيات في قضية ترويج                    -

 المخدرات
أكثر الشخصيات  "اإللكتروني، لكتابة تدوينة، بعنوان     "  ناو"لونا صفوان، وزميلتها رانيا رضوان، وموقع          -

 في دعوى من الصحافي جو معلوف" 2013المسلية في العام 
قرارات قضائية تثبت مخالفات    :  فصول من اللغز المالي   «:  الصحافية رشا أبو زكي، لمقال كتبته بعنوان        -

 في دعوى من الرئيس فؤاد السنيورة» والتالعب باالرقام واقع... السنيورة
، في سياق دعوى من العماد       »الذمية العونية «:  بعنوان»  الحياة«حازم صاغية لنشره مقالة في صحيفة          -

 ميشال عون
توظيف ميالد ومفاجآت   :  فصول من رواية االتصاالت   «:  الصحافي جعفر العطار حول مقال كتبه  بعنوان          -

 )10.تتمة ص( .»أوجيرو«هيئة  من ، في دعوى»خط الجنوب والشركة اإلسرائيلية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 جامعات لبنان تسعى لتعزيز البحث العلمي ومطالبة بدعم مجلس البحوث
، أن اإلنفاق على    »اآلفاق والتحديات :  البحث العلمي والتعليم العالي   «تحت بعنوان   »  رابطة جامعات لبنان  «كشف المؤتمر الذي نظمته     

 في المئة في الدول     1,8 في المئة من الدخل القومي، بينما هو نادراً ما يقل عن              0,5البحث العلمي في لبنان ال يزال يمثل أقل من           
وفي عرض لمجلس البحوث العلمية عن أولوية البحث العلمي في الجامعات، تبين أن الجامعة االميركية تأتي في                  .  األوروبية واألسيوية 

 .....المرتبة االولى، تليها جامعة القديس يوسف، ثم الجامعة اللبنانية، فالبلمند، والجامعة اللبنانية االميركية، فمجلس البحوث
10967/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ووزير التربية حول المطالب" الثانوي"مصارحة بين 
وضع رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب، أمام           
وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، سلة المطالب التي          

دعم التعليم الثانوي   :  تراها الرابطة أولوية والتي تتلخص كالتالي     
ات، اقرار وتنفيذ سلسلة     /الرسمي، إيجاد حل لقضية المتعاقدين     
ـ      وقد بادر الوزير إلى     .%60الرتب والرواتب، حق األساتذة بال

إبالغ وفد الرابطة أنه على كامل االستعداد للعمل معها، لما فيه            
 ....مصلحة التعليم الرسمي

10968/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 تالعب وعدم وضوح المسؤوليات: تأمين لتالمذة المدارسالواقع 
ثانوية »اثار حادث السير الذي تعرضت له التلميذة آية حمدان من          

، والذي ادى الى اصابتها برضة قوية فـي          «فخر الدين الرسمية  
رجلها، مسألة التأمين على تالمذة المدارس الرسمية، ال سيما وان          
والد اية تحمل على عاتقه تسديد االموال المطلوبة للعالج، لـعـدم            

وقد أعادت إدارة الثـانـويـة       .  معرفته أن لدى أبنته تأميناً صحياً     
تصويب األمور، وأبلغت أهل التلميذة بضرورة رفع الفواتير الطبية         
واالستشفائية إلى شركة التأمين حتى تتحمل مسؤوليتها في هـذا           

 ...الشأن
10963/node/ar/org.lkdg.www://http 

 رابطتا اساتذة التعليم طالبتا برد الهبة البريطانية المشروطة 
دعت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والتعليم االساسي           

 شباط الماضي، الحكومة السابقة،     7الرسمي، في بيان صدر في      
الى سحب موافقتها على الهبة البريطانية المشروطة ما لم تتراجع          
الحكومة البريطانية عن شرطها باستثناء كتاب الجغرافيا من الهبة،         

وليس اسم الكيان    "  فلسطين المحتلة "بحجة انه يتضمن كلمة       
 "....اسرائيل"الغاصب 
10966/node/ar/org.lkdg.www://http 

بوصعب يؤكد للتعبئة التربوية في حزب اهللا التزاماته تجاه             
 السلسلة والجامعة اللبنانية

اشار وزير التربية والتعليم العالي، الياس بوصعب، اثر اجتماعه          
ووفد من التعبئة التربوية في حزب اهللا، برئاسة يوسف مرعي، أن           

ات وستعمل مع الجميع، مكرراً     /وزارة التربية هي لكافة اللبنانيين    
قضية الجامعة اللبنانية لجهة    بالتزامه بسلسلة الرتب والرواتب، و     

 ....تعيين العمداء وملف التفرغ
 10965/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 التعليم للجميع     

 االميركي للتدريب بإشراف المركز التربوي» دراستي«مشروع 
اصدرت المديرية العامة للتربية، تعميماً، يطلب من أساتذة المواد          
التي تدرس باللغة اإلنكليزية، االلتحاق بدورات تدريبية إلتقان          
اللغة، تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات المسلكية بشأن أي تلكؤ لناحية          

والجدير ذكره ان الدورات المذكورة هي استكمال         .  الحضور
ات، والذي ينفذ من خالل      /لمكون دعم وتطوير اداء المعلمين     

، وبمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة بين        »2دراستي  «مشروع  
كما .  الوكالة األميركية للتنمية الدولية في لبنان ووزارة التربية         

 مليون دوالر ستنفق    75يذكر ان قيمة مشروع دراستي تبلغ قيمته        
 ..... سنوات5على مدى 
10978/node/ar/org.lkdg.www://http 

 سياسة التقتير في تسديد المستحقات: صناديق المدارس الرسمية
انتصف العام الدراسي الحالي، ولم تتلقّ صناديق المدارس االبتدائية         

من %  25والمتوسطة الرسمية من الدولة حتى اآلن سوى            
مستحقاتها، التي تدفعها الجهات الرسمية، في إطار تطبيق قانون          

وقد تردد، أخيراً، أن    .   عاماً 15مجانية التعليم وإلزاميته حتى سن      
إدارات المدارس سوف تتسلم قريباً الدفعة الثانية من المستحقات           

 ....، علماً ان موعد الدفع لم يحدد حتى اآلن%19وتبلغ قيمتها 
10977/node/ar/org.lkdg.www://http 



 تالمذة نازحون في شبعا يدرسون في مستوعب
قام وفد من منظمة شيلد االلمانية، العاملة في اطار الهيئة العليا لشؤون الالجئين السوريين التابعة لالمم المتحدة، بجولة على مدارس                      

ة /ة سوري / تلميذ 600العرقوب الرسمية، للوقوف على حاجة تلك المدارس تأميناً للسنة الدراسية الحالية، وقد تبين أن هناك اكثر من                   
وقد افاد مدير مدرسة شبعا، علي هاشم، ان ضيق المكان، اضطرها لوضع التالمذة   . ة في مدرسة شبعا لوحدها/ تلميذا156ًن /فيها، منهم 

 .....على سطح المدرسة) مستوعب حديد" (كونتينر"في 
 10979/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس رسمية

لغياب "  خدمة المجتمع "المدارس الخاصة واألهالي يطالبون بإلغاء      
 التدريب وبسبب الوضع األمني

" بخجل"انقسم القطاع التربوي وبعض أولياء األهل بين مؤيد            
للقرار الصادر عن وزير التربية السابق، حسان        "  بقوة"ورافض  

، والذي يتعلق بإلزامية تطبيق مشروع      2/1/2013دياب، بتاريخ   
في مرحلة الثانوي في الخاص والرسمي، بدءاً من        "  خدمة المجتمع "

، فيما تعالت المطالبات بالغاء هذا      2014  –  2013السنة الدراسية   
البرنامج الدراسي هذه السنة بسبب تردي الوضع األمني من جهة،          

ات المهارات المطلوبة، من    /ات المعنيين /وعدم امتالك المعلمين  
 .....جهة ثانية
10969/node/ar/org.lkdg.www://http 

خارج الصفوف مجدداً بسبب المطالب       »  العاملية«ات  /معلّمو
 العمالية

ن، فيما انضم   /ات الجمعية الخيرية العاملية اضرابهم    /عاود معلموا 
ات مدرستي البنات والصبيان، أساتذة الثانوية التابعة        /الى معلمي 
وبحسب صحيفة االخبار التي نشرت الخبر، ينوي          .  للجمعية
ن بالقنوات القانونية وفي اتجاهات      /ات متابعة قضيتهم  /المعلمون

 ...متعددة، منها وزارة التربية ونقابة المعلمين
10970/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص

 ....جمدوا زيادة األقساط وإال: »األميركية«انتفاضة طالب 
احتشد المئات من طالب وطالبات الجامعة االميركية في بيروت،         

عند الباحة المواجهة للمدخل الرئيسي     »  الكوليج هول «أمام مبنى   
/ن بوجه رئيس الجامعة، ومطالبين    /ات شعاراتهم /للجامعة، رافعين 

وإال %  6ات بالتراجع فورا عن قرار زيادة االقساط بنسبة            
 ...فالتصعيد
10973/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 رخصة تأسيس جامعة جديدة لجمعية المبرات الخيرية 
نالت الجمعية الثقافية لإلنماء التي يرأسها الدكتور محمد باقر فضل          
اهللا، والذي يشغل أيضاً مهمات المدير العام لجمعية المبرات             
الخيرية، ترخيصا بإنشاء جامعة العلوم واآلداب اللبنانية، وذلك بناء         

، على أن تباشر    2009/  4/  14 تاريخ   1738على المرسوم رقم    
وقد اكد فضل اهللا، ان الجمعية      .  التدريس ابتداءاً من السنة المقبلة    

إهتماماً كبيراً لمسألة توفير المنح الجامعية أليتام         "الثقافية تولي   
ن العلمي في    /ن تحصيلهم /جمعية المبرات الخيرية، ليكملوا     

 ....."جامعتنا
 10971/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      جامعات خاصة

 ال تراجع عن زيادة االقساط: للطالب المحتجين» االميركية«ورد رئيس .....
بدأ التصعيد في المواجهة بين طالب وطالبات الجامعة االميركية وادارتها، عندما نشرت نائبة رئيس الحكومة الطالبية، محضراً                     
لالجتماع األخير مع رئيس الجامعة، بيتير دورمان، والذي يؤكد في مضمونه، تعنت رئيس الجامعة، في رفضه ارسال الموازنة الى                     

 ....مجلس أمناء الجامعة ما لم تتضمن زيادة األقساط
10972/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 جامعات خاصة

 ماجستير في التنمية الريفية في الجامعة االميركية
في "  الجامعة األميركية "أعلنت كلية العلوم الزراعية والغذائية في        

بيروت، انها ستطلق برنامجا جديدا للدراسات العليا في التنمية            
البرنامج الجديد  «الريفية في خريف العام الحالي، موضحة ان          

سيؤهل الطالب والطالبات للمشاركة في تنمية المجتمعات،           
ات على تصميم وادارة مشاريع تستهدف تحقيق       /ن قادرين /ليصبحوا

التنمية بشكل أفضل، في القطاعين الخاص والعام محليا واقليميا           
 .....»وخارجيا
10974/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »إدارة المنظمات غير الحكومية«تخرج طالب » الحكمة«و.....
احتفلت جامعة الحكمة في حرمها الرئيس في فرن الشباك،             
بتخريج الدفعة االولى من طالب الماستر في ادارة المنظمات غير          
الحكومية التي حملت اسم البابا فرنسيس، وقد عرض منسق            
الماستر، الوزير السابق سليم الصايغ، التحديات التي تواجه           

"البرنامج، وابرزها  تحدي الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع      : 
ات في غياب الدولة      /الخاص والدولة، مبادرة المتخرجون     

والمؤسسات، تحدي التعاطي مع المنطقة والبيئة، الثقافة            
 "....والتقنية

 10975/node/ar/org.lkdg.www://http 

االستقاللية والمطالبة بمجلس   :  لعمداء اللبنانية "  اعالن ثوابت "
 الجامعة 

: صدر عن عمداء كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية بيان حمل عنوان  
دور الجامعة الوطني والفكري    "، شددوا فيه على     "اعالن ثوابت "

، مؤكدين ان استقاللية الجامعة واستعادة      "ووظيفتها العلمية والبحثية  
الصالحيات هما عنوانان رئيسيان، وعنوان اساسي ألي حراك          
مطلبي مؤسساتي، يهدف العادة الزخم الى الجامعة الوطنية وتفعيل 

 .....رسالتها
 10980/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات لفك ارتباط الجامعة بالسياسيين /االساتذة المتعاقدين
إن ربط مسيرة   "اعلنت لجنة األساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية        

الجامعة بأهل السياسة عرقل المسيرة التربوية االصالحية في           
هل من المعقول أال يتفق أهل السياسة منذ العام         : "الجامعة، متسائلة 

 على تأليف مجلس عمداء للجامعة؟ وهل من المعقول أن           2004
يتصدى رئيس الجامعة أللف قضية وقضية جامعية، ويسير جامعة         

 ....."بال مجلس جامعة؟
10981/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة اللبنانية

 ثالثة اختصاصات جديدة في كلّية العلوم الصحية في عاليه": الجامعة الحديثة"لـ
عاليه،   –، االختصاصات الجديدة لكلية العلوم الصحية في فرع الجامعة            MUBSاطلق مجلس امناء الجامعة الحديثة لالدارة والعلوم      

، وبالمناسبة، افادت الدكتورة منال شبو حوحو، ان افتتاح االختصاصات الجديدة سيكون              "الصحة العامة، التغذية وعلوم النظر    :  وهي
 ....مقدمة لسلسة اخرى والنشاء مختبرات اكثر تخصصا

10976/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لمسنا المشاكل ونعمل للحل": نقابة المعلمين"و" التربية ـ المستقبل"بوصعب لوفدي 
حضر موضوع اصالح الجامعة اللبنانية وخصوصا ملفَي التفرغ والعمداء، بشكل أساسي، في لقاء وزير التربية والتعليم، الياس بو                     

 وإنصاف المجازين وبيت    515، فيما حملت نقابة المعلمين مطالبها بتطبيق القانون         »تيار المستقبل «صعب، ووفد من قطاع التربية في       
 ...المعلم الى جانب موضوع سلسلة الرتب والرواتب

10982/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع     
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" مـطـرقـة   " و"  الصـحـة  " جرحى الحوادث األمنية بين سندان       
 المستشفيات 

أصدر وزير الصحة السابق، علي حسن خليل، قـراراً، أوعـز            
بموجبه الى كل المستشفيات الخاصة، استكمال عالج الـجـرحـى         

ن / ات في االنفجارات او الحوادث االمنية حتى مثولهـم        / المصابين
والجدير ذكره ان نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان،        .  للشفاء التام 

سليمان هارون، قد اشار الى ان الوزارة تعمد الى تغطية نفـقـات             
، لكـن  % 100ن العالج بنسبة    / الجرحى في المرحلة االولى لتلقيهم    

ة بحاجة الى متابـعـة،   / في الفترة الالحقة، وفي حال كان المريض      
فـي  %  95في المستشفيات الخـاصـة و    %  85فإنها تغطي فقط    

 ....المستشفيات الحكومية،
10987/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فقط» االسم« مستشفيات بـ 3: في الهرمل
 شباط، ان 12، في تحقيق نشرته يوم  "االخبار"بينت صحيفة 

التفجيرين اإلرهابيين في الهرمل، أعادا التذكير بضعف القطاع 
االستشفائي في تلك المنطقة، وعزت الصحيفة أسباب ذلك الضعف 
الى اسباب كثيرة، في مقدمها سياسة اإلهمال التي تنتهجها الدولة 

والنقص الفادح في الكادر البشري وفي التجهيزات وبالتالي 
 .....القدرات االستيعابية المحدودة

10988/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ادارة مستشفى بيروت الحكومي ترد على الحمالت
مستشفى رفيق الحريري الحكومي "اوضحت المديرية العامة لـ

، ردا على الحمالت التي تناولت المستشفى مؤخراً حول "الجامعي
إنه ال مجال إلخفاء أي "سلسلة الحوادث التي وقعت في المستشفى، 

، مبدية حرصها على الشفافية "مستندات من أي نوع كانت
كل من يدعي أن لديه معلومات، ألن "والموضوعية، وداعية  

 " ...يقدمها الى المراجع المختصة
10991/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الى مستشفى مرجعيون الحكومي" اليونيفيل"جهاز طبي من 
رعا قائد الكتيبة االسبانية، الليوتنانت كولونيل ألفارو كابيلال، تسليم 

جهاز طبي الى غرفة العناية المركّزة في مستشفى مرجعيون 
 25وبقيمة “ اليونيفيل”الحكومي، مقدم من قسم الشؤون المدنية في 

ان ما تقدمه اليونيفيل والكتيبة "وبالمناسبة اكد كابيلال . ألف دوالر
االسبانية، هو تعبيراً عن التزامهما حيال أبناء المنطقة لتحسين 

 ."ن/ن وحياتهم/ظروف معيشتهم
10990/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع استشفاء رسمي

  ومن خالل الجيش اللبناني  «UNDP» مستوصفات للشؤون والصحة بدعم من4تجهيز 
-في إطار برنامج التعاون العسكري المدني، الذي يربط الجيش اللبناني والهيئات الدولية المانحة، أقيم في النادي العسكري المركزي

 ألف دوالر، مقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، لمصلحة عدد 120بقيمة ، المنارة، حفل تسلّم معدات طبية وأجهزة تأليل
المزرعة، طريق الجديدة، برج أبي : من المستوصفات الطبية التابعة لوزارتي الشؤون االجتماعية والصحة والواقعة في احياء بيروت

 ....حيدر، صبرا
10989/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
 استقباله" األمل"و" الحكمة"وفاة شاب في بعلبك بسبب رفض مستشفيي 
 عاماَ، من ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك بعد رفض مستشفيي دار الحكمة ودار 49توفي حسين قطايا، ابن مدينة بعلبك والبالغ الـ

التي نشرت الخبر، " االخبار"وبحسب صحيفة . األمل الجامعي، الواقعان في منطقة بعلبك، استقباله بحجة عدم وجود غرفة عناية شاغرة
 .....فان ال بطاقة الشؤون االجتماعية، وال وساطة وزارة الصحة، شفعتا في تأمين سرير له

10992/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 مليون دوالر اكبر هبة بتاريخ الجامعة األميركية لتأهيل 32
 المركز الطبي

أعلنت الجامعة األميركية في بيروت، عن حصولها على هبة 
 The Levant" (ذي ليفانت فاونديشن"مقدمة من مؤسسة 

Foundation ( مليون دوالر أميركي، 32وجمال دانيال، وقيمتها 
وستوفر تلك الهبة . ستخصص لتوسيع المركز الطبي في الجامعة

الخاص بالمركز الطبي، " 2020رؤية "الكبيرة تعزيزاَ لمشروع 
وهو مشروع شامل من شأنه أن يحدث تغييراً في طريقة توفير 

 ....العناية الصحية والطبية في لبنان والمنطقة
10993/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المقاصد افتتحت مركز خليفة للرنين المغناطيسي في بيروت
مركز الشيخ خليفة بن زايد "افتتحت مستشفى المقاصد في بيروت، 

، وذلك في احتفال اقيم داخل المركز، "آل نهيان للرنين المغناطيسي
" الهدية القيمة"شكر خالله رئيس جمعية المقاصد، امين الداعوق، 

المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنسانية االماراتية، وكاشفاً ان المستشفى ستقدم فحوصات الـ 

MRI ات مجاناً/ات السوريين/للنازحين ... 
10994/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

أعددنا مشروعاً : التيار الوطني الحر عن مشروع السلسلة
 إصالحياً يكرس الحقوق

، رئيس لجنة "التيار الوطني الحر"استضافت لجنة المعلمين في 
المال والموازنة، في لقاء حول سلسلة الرتب والرواتب، النائب 
إبرهيم كنعان، الذي شدد على ان االصالحات المقترحة لملف 
السلسة يجب ان تتالزم مع الحقوق وااليرادات، واردف كنعان 

إذا استمرينا بالهدر والفساد وغياب المحاسبة، فال يمكن ان : "قائالَ
 ...."نؤمن الحقوق، وال يمكن للدولة ان تستمر

11004/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تشرذم وبدائية وتواطؤ: 2013الحراك العمالي المطلبي في 
تقريره السنوي،  "  المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين    " اطلق  

، والذي تضمن   2013حول التحركات واالحتجاجات العمالية لعام      
 83رصداً لتسع تحركات مطلبية في قطاعات مختلفة، امتـدت           

وقد اعتبـر  .   إعتصاما خالل الفترة نفسها39يوما، مسجالَ حدوث  
 شهده القطاع العام مـع       2013المرصد ان التحرك األبرز في      

تحرك هيئة التنسيق النقابية، فيما اشار الى ضعف التـحـركـات            
أحمـد  .   منسق المرصد، د   كذلك انتقد العمالية في القطاع الخاص،     

الديراني، الدور السلبي لإلتحاد العمالي العام فـي الـعـمـل              
 ......النقابي

11003/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 مطالب االتحاد الوطني للنقابات للحكومة الجديدة 
توجه االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لـبـنـان،           
برئاسة كاسترو عبداهللا، بجملة من المطالب الى الحكومة الجديـدة          

اعتماد السلم المتحرك لألجور وإعادة النظر في الحد األدنى، : منها
وحماية الضمان االجتماعي وإقرار التغطية الصحية الشامـلـة،          

ات وفقاً لقانون عصري يحفظ المكتسبات، متمنيـاً  / لجميع اللبنانيين 
على الحكومة الجديدة تضمين بيانها الوزاري كافة الـقـضـايـا            

 ......والملفات االجتماعية واالقتصادية المتراكمة
11006/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن مجدداً احتجاجاً على عدم البت /ات قد يتحركون/المياومون
 ن/بقضيتهم

عقدت لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة االكراء اجتماعاً طارئاً، 
 شباط الماضي، للبحث في امكانية 13يوم الخميس الواقع في 

التحرك قريباً، وذلك اعتراضاً على قرار ميقاتي الذي قضى بتعيين 
مؤسسة "ات في المباراة لوظيفة الدخول في مالك / من الناجحين99

ن ال تزال /، فيما قضيتهم2013 كانون الثاني 1في " كهرباء لبنان
 .....معلقة

http://www.lkdg.org/ar/node/11005  
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 للمرة الثالثة " ترايكوم"وكهرباء لبنان تتجه للتمديد لـ.....
التي تؤمن اليد العاملة لمؤسسة كهرباء لبنان، بعد التمديد السابق الذي جاء نتيجة العيوب " ترايكوم"يبدو أن االتجاه حالياَ هو للتمديد لـ

، نقال "النهار"وكشفت صحيفة . والمخالفات التي شابت كافة العروض التي تقدمت بها الشركات االخرى، وذلك للمرة الثالثة على التوالي
ن الى التحرك الذي قد يصل الى حد االضراب المفتوح، ال سيما وان المشكلة /ات يتجهون/عن مصادر لجنة المياومين، ان المياومين

 .....ات /ليست بقرار التمديد بحد ذاته، لكن باثر ذلك على اوضاع العمال
11007/node/ar/org.lkdg.www://http 

اتحاد نقابات العمل واصحاب الحرف في الشمال يطالب الرئيس 
 سليمان بالضمان االلزامي للجميع 

طالب رئيس إتحاد نقابات أرباب العمل وأصحاب الحرف في 
لبنان الشمالي، عبد اهللا المير، رئيس الجمهورية، العماد ميشال 
سليمان، عبر رسالة وجهها له، باقرار الضمان اإللزامي لجميع 

ات، حتى ال يبقى الضمان مقتصرا على /ات اللبنانيين/المواطنيين
فئة دون فئة أخرى، ولكي يتحقق مبدأ المساواة والعدالة الذي 

 ....يضمن األمن والسالمة االجتماعية للجميع
11008/node/ar/org.lkdg.www://http 

 190ة من تقديمات الضمان الصحية و/ ألفاً مستفيد293مليون و
  ألف ولد من التعويضات العائلية447ألف زوجة و

اظهرت آخر االحصاءات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان 
ات من فرع المرض /االجتماعي، ان اجمالي عدد المستفيدين

واالمومة، اي الخدمات الطبية واالستشفائية التي يقدمها الضمان، بلغ 
ة، فيما بلغ مجموع عدد / مستفيدا965ً الفا و292مليون و

 605 الفا و553ات في ذلك الفرع /ات المسجلين/المضمونين
وقد بينت االحصاءات ايضاَ، ان فرع التعويضات . ات/مضمونين

 الفا 447 زوجة، ولـ417 الفا و190العائلية يوفر تقديمات لـ 
/ات المسجلين/ ابنا او ابنة، فيما بلغ اجمالي عدد المضمونين104و

 .....ة/ مضمونا727 الفا و455ات في ذلك الفرع 
11009/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

طيران الشرق االوسط يمنع المواطنة روال الحلو من السفر 
 !بسبب وضعها الجسدي

اقدم احد موظفي شركة طيران الشرق االوسط، يوم االحد الواقع 
، على منع المواطنة روال الحلو من السفر 2014 شباط 16في 

على متن الرحلة المتجهة من بيروت إلى القاهرة، النها من ذوي 
وروت روال ان الموظف مزق بطاقة ، االحتياجات الخاصة

قومي إمشي لشوف، إذا تمكنت من : "المرور خاصتها، وقال لها
طيران "ة ر، فيما اكد رئيس مجلس إدا"السير سأدعك تسافرين

 ....، محمد الحوت، أنه سيفتح تحقيقاً بالحادث"الشرق األوسط
10983/node/ar/org.lkdg.www://http 

ال يعتذر " طيران الشرق االوسط"قضية روال الحلو تتفاعل مدنياً و
 ويبرر 

اثارت قضية روال الحلو التي منعت من السفر بسبب اعاقتها، موجة 
من االستنكارات من قبل منظمات المجتمع المدني، والمنظمات 

وفي حين كان منتظراً . الحقوقية، والجمعيات المعنية بقضايا اإلعاقة
أن تبادر شركة طيران الشرق االوسط الى االعتذار من روال، لكن 

فقد صدر عن دائرة العالقات العامة في . حصل عكس ذلك تماماَ
بوجوب استعمال العبارات «الشركة، بياناً، بلهجة متعالية، يذكّر 

 "....ات الشركة/الالئقة مع موظفي
10984/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة
واتحاد المقعدين اللبنانيين يوجه تحذيراً إلى إدارة طيران .....

 الشرق االوسط
اتحاد "تواصلت حمالت التضامن مع روال الحلو، فقد وجه 

، كتاباً إلى رئيس مجلس إدارة شركة طيران "المقعدين اللبنانيين
لن يقف موقف "الشرق االوسط، محمد الحوت، حذر فيه أنه 

، "المراقب، أو المستنكر فقط أمام هذا الوضع في حال تكراره
مطالباً باالعتذار العلني ومؤكداً انه سيحشد التأييد لمقاطعة الشركة 

 ....ومقاضاتها
10985/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فيما التكتل الوطني لحقوق المعوق ينوه بالشركة.....
التكتل الوطني لحقوق "استنكاراً لما حصل ما روال الحلو، أشاد 

بالخدمات التي تقدمها شركة طيران الشرق " الشخص المعوق
ات والحسومات على أسعار بطاقات /لألشخاص المعوقين"األوسط، 

تدريب وتوعية "، متمنياً على الشركة "ن/السفر التي توفرها لهم
ات الجدد على كيفية التعامل مع األشخاص ذوي /الموظفين
 "....اإلعاقة
10986/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 تحركات مطلبية

 ات للهجرة بين مؤيد ومعارض/دعوات للفلسطينيين
تجمع، عشرات الشبان والشابات وسط الشارع العام في مخيم نهر          
/البارد الفلسطيني، للتوقيع على عريضة مؤيدة للهجرة، واضعين        

وبحسب ".  نعم للهجرة "ات الفتة كبيرة على االرض كتب عليها         
التي نشرت الخبر، فان التحرك يبدو وكانه         "  السفير"صحيفة  

ترجمة لسلسلة بيانات وزعت في المخيم ودعت أهل المخيم إلى           "
ن في الهجرة خارج لبنان، من أجل تأمين حياة           /حسم خيارهم 
ن بعد تفشي البطالة وانعدام فرص العمل       /ن ولعائالتهم /أفضل لهم 

 ....."داخل المخيم
10995/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لمعالجة موضوعية لالسباب الكامنة" حقوق"ومنظمة .....
(المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان   "حذّرت   ، من مخاطر   )حقوق" 

ظاهرة المطالبة الشبابية الفلسطينية بالهجرة التي انتشرت مؤخراً         
ـ           صرخة "في لبنان وبعض دول المنطقة، واصفة تلك الظاهرة ب

ات في  /ات الفلسطينين /ات من الالجئين  /، اطلقها المحاصرين  "يأس
مخيم اليرموك في سوريا، وعدد من الشبان والشابات من مخيمات          

الى ضرورة التعامل مع تلك الظاهرة       »  حقوق«وقد دعت   .  لبنان
 ....بشكل موضوعي

10996/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات تطال ايضاً    /ات السوريين /موجة التحرك ضد النازحين     
 المخيمات الفلسطينية

اقدم عدد من الشبان الفلسطينيين في مخيم نهر البارد، على طرد            
عمال سوريين يعملون في مشروع إعادة إعمار المخيم، وذلك           
اعتراضاً على عدم توفير فرص عمل لهم، مما أدى إلى حالة من            
الهرج والمرج، وإلى إرباك أفضى إلى توقف األعمال في             

التحرك الذي قام   "وقد اشارت مصادر فلسطينية الى أن       .  المشروع
به هؤالء الشبان، هو نتيجة تفضيل الشركات المقاولة العامل            
السوري على ابن المخيم، بسبب الفارق المالي في األجرة             

 "...اليومية
10997/node/ar/org.lkdg.www://http 

 يطالبون بحل للمعاناة» الرشيدية«فلسطينيو سوريا في 
صور، بالتعاون مع لجنة      -نظمت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان       

متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والتجمع الشبابي         
صور، اعتصاما أمام مكتب االونروا       -وجمعية الشروق »  سواعد«

ات /ات الفلسطينيين /في مخيم الرشيدية، للمطالبة بحقوق النازحين      
وبالمناسبة، ألقى جمال دياب كلمة باسم       .  من سوريا الى لبنان    

ات، طالب فيها االونروا بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه        /المعتصمين
 ...ات من سوريا /ات الفلسطينيين/النازحين
10999/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 تحركات مطلبية

  من مخيم برج البراجنة"أنا عربي فلسطيني"تُطلق حملة " مسيرة العودة"
، وذلك في المركز العربي     "حملة أنا عربي فلسطيني   " شباط الماضي،    25اطلقت لجنة مسيرة العودة إلى فلسطين، يوم الثالثاء في           

ويأتي اطالق هذه الحملة استشعاراً من اللجنة لخطر االنقسام  بين المخيمات الفلسطينية والبيئة                .  الفلسطيني في مخيم برج البراجنة    
ات والقضية  /ات، وتهدف لخلق رأي عام واعٍ لالستهداف الذي يتعرض له الفلسطينيون              /اللبنانية الحاضنة لقضية الفسطينيين    

 ....الفلسطينية
10998/node/ar/org.lkdg.www://http 

 شؤون وشجون

 فلسطينياً من ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان يعانون          5483
 من االهمال

/في تحقيق اعدته حول اوضاع الالجئين     "  السفير"كشفت صحيفة   
ات من ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان، ان         /ات الفلسطينيين 

هيئة اإلعاقة  «التي قدرت    ات  /المواطنينمن  الشريحة  تلك  
تعدادها بنحو خمسة آالف شخص، تعاني ظروفاً         »  الفلسطينية

معيشية اقتصادية صعبة جداً، ال سيما وانها محرومة من ابسط            
 الخاص  220/2000الحقوق االنسانية، وال يسري عليها القانون       

 ....بحقوق األشخاص المعوقين اللبنانيين، حتى لو طبق
11000/node/ar/org.lkdg.www://http 

ولكسر الحصار  »  عين الحلوة «مشروعان ياباني وأوروبي لتأهيل     
 االمني 

اعتبر وفد مشترك من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون           
الدولي، زيارته لمخيم عين الحلوة، مناسبة لترجمة اهتمام اليابان          

ات من النواحي الخدماتية     /بتحسين اوضاع الالجئين الفلسطينيين    
واالجتماعية، علماً ان المخيم يشهد مشروع لتأهيل بناه التحتية           

 ماليين  4مماثل، يموله االتحاد األوروبي واألونروا، وتبلغ قيمته         
 ... ألف يورو400و

11001/node/ar/org.lkdg.www://http 

  بلدية ولجنة ناشطة في المخيمات الفلسطينية38األمم المتحدة تكرم 
 بلدية ولجنة محلية وشعبية ناشطة في التجمعات الفلسطينية، وذلك           UN-HABITAT   ، 38 و UNDPكرم برنامجا األمم المتحدة     

، الذي  "تحسين الظروف الحياتية في التجمعات الفلسطينية     " إلنجاح مشروع    2013تقديرا للجهود التي بذلتها تلك الجهات خالل العام          
 بلدات  7 تجمعا فلسطينيا و   22 مشروعا طارئا للبنى التحتية في        54مولته من الحكومتين األلمانية والسويسرية، والذي تضمن تنفيذ          

 ....ات من سوريا/ات فلسطينيون/ مأوى يسكنه نازحون317مجاورة، فضال عن تأهيل وتوفير التجهيز لـ 
11002/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  

  تتمة االفتتاحية   
" سبينيس"  الوزير السابق شربل نحاس، على خلفية وصفه على صفحة موقع التواصل االجتماعي الخاص به،  رئيس ادارة شركة                      -

 باالرهابي " مايكل رايت
 مدير تحرير صحيفة االخبار ابراهيم االمين على خلفية  مقالين كتبهما حول رئيس الجمهورية  -
المواطن جان عاصي ارتكاب جرائم القدح والذم والتشهير والتحقير والنيل من سمعة وكرامة رئيس الجمهورية العماد ميشال                       -

 .سليمان
ن عن اراء شخصية او قضايا حقوقية او قضايا فساد ولو استناداً        /ات يعبرون/ات صالحية استجواب مدونين/وعليه، يستغرب الحقوقيون 

وبحسب .  الى اجتهاد محكمة المطبوعات، التي اعتبرت ان الشبكة االلكترونية هي وسيلة نشر، اي مطبوعة وتخضع لقانون المطبوعات                
     نة                  «المحامي نزار صاغية فأنمدو ضد ة فقط، بمعنى أنّه إذا رفعت شكوى قدح وذمالقضاء يفترض ان يستعين بالمكتب، ألغراض فني

أو ضد مجهول يروج الفعال منافية لالداب، يتولى المكتب الكشف عن هوية المعني، ليصار إلى التحقيق معه ومحاكمته أمام القضاء،                     
 ".لكن المكتب ال يتمتّع بصالحيات الضابطة العدلية، كي يحقق مع أحد

نختم بالقول، ان ظاهرة قمع حرية الرأي والتعبير والنقد، واستنفار االحكام المرتبطة بالمطبوعات ما هو اال دليل على عجز سلطات                      
الدولة في اطالق حوار مجتمعي واسع حول تلك القضية، كجزء من توجه اوسع لمقاربة قضايا المواطنة والحقوق بما يؤمن الحريات                     

، وهذا ما يعيد الى الواجهة قانون جديد لالعالم، الذي أعده النائب غسان             "كم االفواه "الفردية لكافة االطراف، بعيداً عن استخدام اساليب        
 .  والذي ال زال يقبع  في لجنة االعالم واالتصاالت النيابية،جمعية مهارات"مخيبر بالتعاون مع 


