
 

 

 

 

 

 

في بيروت في   "  المكتبة الوطنية "اعمال تأهيل   
 مراحلها األخيرة

تراجع بريطانيا عن هبتها المشروطة بازالة 
 فلسطين 

هالي البداوي يرفضون تعيين مديرة للمدرسة ا
 من خارج المنطقة

خالف وزاري يطيح بملف التفرغ وبتعيينـات       
 العمداء 

 إخفاء تقرير :  الفساد في الجامعة األميركية   
BMH 

لوثائق داخلية  "  االخبار"رد رسمي حول نشر     
 خاصة بالجامعة األميركية

 
 
 

 اسباب الوفاة في الوثائق الرسمية مجهولة 
أبوفاعور ومجدالني يكرران المطالبة بسياسة 

 وطنية للدواء
اضراب مفتوح في المستشفى الحكومي فـي       

 بيروت للتصدي لالزمة

تعليق التحركات في مستشفيي الـحـريـري        
 والهراوي افساحاً في المجال للحلول 

يطردون مدير ” الديموقراطي“محازبو 
 مستشفى حاصبيا

تدخّل أبو فاعور فأدخلت الطفلة تاال الى 
 مستشفى النيني

 

 10الجلسة التشريعية مرة جديدة الى إرجاء 
 حزيران 

السلسلة يجب أال تُقر ال اليوم وال في : شقير
 ايار ولتؤجل الى حين انتخاب مجلس 27

 نيابي جديد 
تنتهي بإسقاط .. »كوميديا سوداء«
 »الزحف العظيم«على الرغم من  »السلسلة«

ات الكهرباء /وأزمة رواتب مياومي......
 تُجرجر

سياحة “خالف في الضمان حول رحلة 
 الى مؤتمر دولي في جنيف” وترفيه

المنظمة العربية لذوي اإلعاقة تناقش         
 األولويات االجتماعية في مؤتمر في األردن

ات /ات القادمين/الداخلية تصد الفلسطينيين
 من سوريا ومن ثم تنظم اجراءات الدخول 

 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 : بخصوص مرسوم التجنيس الرئاسي االخير
 ......صدق القول المأثور يا رايح 

 راصد الحقوق االجتماعية
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توالت ردود الفعل المنددة بمرسوم التجنيس الذي اصدره رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، في                  
فقد .   شخصاً من جنسيات مختلفة    640االسبوع االخير من واليته، والذي قضى بمنح الجنسية اللبنانية لـ            

، اعتصاماً، استنكاراً، كما وجهت بتاريخ      2014 حزيران   25، بتاريخ   "جنسيتي حق لي والسرتي   "نظمت حملة   
، رسالة الى رئيس الجمهورية، مع نهاية عهده، انتقدت فيها تلك الخطوة، معتبرة انها اتخذت                2014 ايار   22

العتبارات طائفية بحتة ومصلحية ضيقة، ووصفتها بانها جاءت لتسقط كل الحجج التي كانت تضع في وجه                 
وخالل .  حقوق النساء والمساواة، مثل ضرورة تأمين التوازن الديموغرافي في البالد ومحاربة التوطين              

التي ترفعوها في وجه النساء     »  الفزيعات«ما الذي حدث لتقفزوا فوق كل       : "اعتصامها االخير تساءلت الحملة   
 ":اللبنانيات وأسرهن؟

14874/node/ar/lb.org.crtda://http  ،14850/node/ar/lb.org.crtda://http 
 

ات، /ات، فلسطينيين /ات معارضين /وفي قراءة دقيقة لالسماء المذكورة في المرسوم، تبين ان سوريين            
ات القيد واصحاب الجنسيات قيد الدرس      / جنسية مختلفة اضافة الى عدد من مكتومي        31ات من   /ومواطنين

، بتوقيع كل من رئيس الجمهورية السابق،        2014-5-19ن من المرسوم الذي مرر سراً في ليل          /استفادوا
  .ميشال سليمان، رئيس الوزارء الحالى ووزير الداخلية

 

 بدعوى إلبطال   2014 حزيران   20إبراهيم عواضة، بتاريخ    وفي اطار ردود الفعل، تقدم المحامي اللبناني،        
لبناني ويخشى من اعطاء جنسية بالمئات الى اشخاص غير          "موضحاً في نص الدعوة انه       لذاك المرسوم،   

 في واقع     من ينتمي الى المعارضة السورية، لما يسبب هؤالء من تغيير وتأثير           بما فيهم    دولة 30لبنانيين من   
اعمال وما قد يسبب وجودهم من تأثير         لبنان وسياسته، باإلضافة الى اعطائها الى اجانب وعرب ومنهم رجال         

بمراجعة سابقة تقدمت   "وقد دعم المحامي عواضة موقفه      ".  سلبي على وضع وسياسة لبنان المالية والوطنية      
 ".  لجهة ابطال مرسوم التجنيس الذي صدر وقتها1994الرابطة المارونية عام   بها

 

باي حق منحت الجنسية    :  من جهة ثانية، اثار صدور المرسوم عدة تساؤالت، تبقى برسم االجابة، وابرزها            
ن، ما هي الخدمات الجلة التي قدموها للبنان والتي          /لؤالئك االشخاص، ما هي اآللية التي اعتمدت النتقائهم        

ين من خاللها الجنسية اللبنانية، من هي الجهة او الجهات التي رشحت تلك االسماء؟ ماذا عن تضمين                 /استحقوا
ات، الم يعد ذلك خرقاً لبند الدستور الخاص بالتوطين؟ وماذا عن احتواء المرسوم             /المرسوم السماء فلسطينيين  

 الكثرية من طوائف معينة؟ اال يؤدي ذلك الى اختالل التوازن الديموغرافي في لبنان؟
 

والجدير ذكره، ان االنقسامات الطائفية حالت دون البحث بصورة موضوعية في قانون منح الجنسية للمغتربين               
، علماً ان الكثير من السياسيين المسيحيين كانوا 2014 ايار 13اللبنانيين، في الجلسة التشريعية التي عقدت في 

 )11.تتمة ص (.من اشد المؤيدين له، فيما يعارض هؤالء منح نساء لبنان حقهن في اعطاء الجنسية السرهن

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 وانشاء مكتبة عامة في راشيا الفخار بتمويل إيطالي ......
تعزيز مشاركة المرأة في الحكم الـمـحـلـي          “ في اطار مشروع    

، وبدعوة من وزارة الشؤون اإلجتماعية، اقيم في بلديـة          ” والتنمية
راشيا الفخار، حفل افتتاح مكتبة عامة بتمويل مـن السـفـارة             

. مكتب التعاون اإليطالي للتنمية وبالتعاون مع البلـديـة        -اإليطالية
وخالل االحتفال، ذكّرت ممثلة وزارة الشؤون اإلجتماعية، زينـة         

وزارة الشؤون تعنى بكل القضايا اإلنسـانـيـة         “عبد الخالق، ان    
 .....”وخصوصا التي لها عالقة بالمرأة

11510/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 في بيروت في مراحلها األخيرة" المكتبة الوطنية"اعمال تأهيل 
انجزت اعمال تأهيل وترميم المكتبة الوطنية في الصنائع بنسبة           

، لكن موعد تسليم مبنى كلية الحقوق السابق، الذي رمم بهبة           80%
المكتبة “والجدير ذكره، ان تأسيس     .  من أمير قطر، لم يحدد بعد      

يعود الفضل فيه لشخص فيليب دي طرازي          ”الوطنية اللبنانية 
وحده، الرجل، على ما يقول مؤرخو سيرته، قام بجهد فردي لخلق           

 ....1919، في منزله، في العام ”دار الكتب“نواة ما كان يسمى 
11509/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 تراجع بريطانيا عن هبتها المشروطة بازالة فلسطين 
، ”الجغرافيا“عادت السفارة البريطانية عن قرارها السابق لجهة تقديم منحة مالية لوزارة التربية والتعليم العالي، مشروطة، تستثني كتاب 

وكانت بريطانيا قد اعترضت على كتاب الجغرافيا، النه يحتوي على . ويأتي قرار السفارة بعدما لمست رفضا من قبل الوزارة لشرطها
 .....اسم دولة فلسطين، وليس الكيان اإلسرائيلي

11511/node/ar/org.lkdg.www://http 

" أكسس" تلميذ من مدارس رسمية استفاد من برنامج           3800
 التابع للسفارة األميركية 

احتفلت السفارة األميركية في بيروت، بالذكرى العاشرة لبرنامج         
أبصر النور   "، الذي )أكسس(المنح الصغيرة لتعليم اللغة االنكيزية      

، بهدف تعليم اللغة اإلنكليزية لتالمذة المدارس        2004في العام   
، " عاماً 18 و 13ن بين   /الرسمية، الذين واللواتي تراوح أعمارهم    

ة في  / تلميذ 3800 أكثر من    2014والذي استفاد منه حتى سنة      
 ... مدارس رسمية من كل المحافظات اللبنانية

 11512/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هالي البداوي يرفضون تعيين مديرة للمدرسة من خارج المنطقةا
نفّذ أهالي البداوي، اعتصاماً، أمام مدرسة البداوي االبـتـدائـيـة            
الرسمية  المختلطة، احتجاجاً على تعيين وزير التربية، الياس بـو           

وطـالـب   .  صعب، مديرة للمدرسة من خارج منطقة الـبـداوي        
ن ألن مدراء الـمـدارس      / ات وزير التربية بإنصافهم   / المعتصمون

ن، / ات على مطلبهـم   / الست في المنطقة ليسوا من أبنائها، مشددين      
ات باالعتصام تصعيـداً حـتـى        / ن مستمرين / ات أنّهم / ومؤكدين

 ....تحقيقه
11515/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

ـ    مدرسة رسمية في القطاع الشرقي        12تجهيزات إسبانية ل
 لليونيفيل

رعى قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، الجنرال اإلسباني            
فرنسيسكو خوسيه داكوبا سيرفينيو، حفل تسليم تجهيزات ومعدات        

 الف دوالر أميركي،    50مكتبية وكراسي وطاوالت، كهبة قيمتها      
 مدرسة رسمية تقع في نطاق      12مقدمة من المملكة االسبانية، لـ      

عمل قوات اليونيفيل في القطاع الشرقي، وذلك في احتفال اقيم في           
 ......قضاء مرجعيون-قاعة مدرسة القليعة الرسمية

11514/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات مدرسة  /من طالب ”  األخوة اللبنانية ـ التركية   “تخريج دفعة   
 الكواشرة الرسمية

رعى مدير عام التعليم الثانوي، محي الدين كشلي، وبحضور            
السفير التركي في لبنان، انان أوزيلديز، حفل تخريج دفعة األخوة           

وفي .  ات مدرسة الكواشرة الرسمية     /التركية لطالب -اللبنانية
كشلي تقديمات الدولة التركية الى لبنان في كافة         المناسبة، شكر   

واالجتماعية والتنموية، آمال من السفير       المجاالت التربوية والصحية  
 ....العطاء ألجل عكار وخاصة بلدة الكواشرة  التركي االستمرار في

11513/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 خالف وزاري يطيح بملف التفرغ وبتعيينات العمداء 

لم يمر ملفا تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وتـفـرغ األسـاتـذة              
المتعاقدين، خالل الجلسة الوداعية في قصر بعبدا، اذ أصر وزير          
التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، على البت بالملف كامال،          
بينما فضل رئيس الحكومة، تمام سالم، تعيين العمداء بـحـيـث            

، األمر  يستكمل مجلس الجامعة الذي يعود اليه درس ملفات التفرغ        
 .... الذي رفضه بو صعب

11523/node/ar/org.lkdg.www://http 

رابطتا المتفرغين وقدامى أساتذة اللبنانية تحذّران من المس           
 بصندوق التعاضد

أعلنت رابطتا األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وقدامى           
أساتذة الجامعة، وقوفهما مع هيئة التنسيق النقابية في مسعاها من           

خطورة "أجل تحقيق مطالبها العادلة، كما توقفت الرابطتان عند           
المس باستقاللية صندوق التعاضد من خالل بعض المقترحات           
الواردة في السلسلة والتي تؤدي الى تقليص خدمات الصندوق            

 "......وتقديماته الصحية واالجتماعية
11521/node/ar/org.lkdg.www://http 

حريصون على تطوير الماستر : عميد علوم اللبنانية في الشمال
 والتوازن في االختصاصات

عقد عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن زيـن            
الدين، لقاءاً مع طالب وطالبات الفرع الثالث للكلية في الشمـال،           

ن من إلغـاء بـعـض        / ن وتخوفهم / استمع خالله إلى هواجسهم   
 وحصرها في الفرع األول فـي         2اإلختصاصات في الماستر    

أن توجهنا هو إلعـادة      :"  وأكد زين الدين للطالب قائالً       .بيروت
النظر بأنواع وإختصاصات الماستر وفق حاجات السوق لكي نرى         
إذا كانت تلك االختصاصات تتالءم مع سوق العمل بحيث ال يكون           

 "....هناك في المستقبل أي متخرج عاطل عن العمل
11522/node/ar/org.lkdg.www://http 

تظاهروا من أجل البناء    :  ات الشمال /رئيس الجامعة اللبنانية لطالب   
 الجامعي الموحد

أبناء "دعا رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين،           
الجامعة اللبنانية في الشمال إلى التظاهر واالحتجاج من أجل حماية          

جاء كالم السيد حسين، خالل ندوة عقدت في مركز          ".  ن/جامعتهم
الصفدي الثقافي في طرابلس، لتوقيع كتابه الذي حمل عنوان            

مؤسسة "، نظمتها الجامعة اللبنانية و     "أسسها وأبعادها :  المواطنة"
 "....الصفدي
11520/node/ar/org.lkdg.www://http 

لوثائق داخلية خاصة بالجامعة    "  االخبار"رد رسمي حول نشر      
 األميركية

 أيار، حول   6 و 5رداً على ما نشرته صحيفة االخبار بتاريخي         
الفساد الذي تعيشه الجامعة األميركية وهدر األموال فيها، صدر          
عن مكتب االعالم في الجامعة بياناً ادان نشر الوثائق الداخلية            

” األخبار“الخاصة بالجامعة، مؤكداً ان القضية التي أعادت            
إثارتها، تتضمن أحداثا تعود الى اكثر من عشر سنوات، وتتعلق           
بسلسلة من االتهامات التي وجهها عضو سابق في مجلس األمناء          

 .....إلى الجامعة، بعيد مغادرته المجلس
11517/node/ar/org.lkdg.www://http 

 BMH إخفاء تقرير: الفساد في الجامعة األميركية
 التي اعدت تقريرا      BMH نشرت صحيفة االخبار، ان شركة     

مفصال عن انظمة الشراء والرقابة على المخازن في الجامعة            
االميركية في بيروت، والتي توصلت الى نتائج مذهلة عن مدى            

نائب رئيس  الهدر في الجامعة، كشفت في رسالة رسمية، ان            
محمد صايغ، طلب منها اخفاء نتائج        للشؤون الطبية،     الجامعة

أريد أن تحققوا في    “:  التقرير عن أهل الجامعة، متوجهاً لها بالقول      
 "....سأعلّق المشانق... كل شيء، وإن اقتضى األمر

11516/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      التعليم الجامعي الخاص
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ات /للطالب%  3:  رئيس األميركية حول الزيادة المقررة للرسوم     
 للجدد% 5القدامى و

عرض رئيس الجامعة األميركية في بيروت، بيتر دورمان، في          
اجتماع عقده مع ممثّلي أسرة الجامعة، بنود مشروع الموازنة           

% 3اقتراح زيادة األقساط الجامعية بنسبة       :  المنقّح، والتي تشمل  
للطالب والطالبات الجدد،   %  5ات و /للطالب والطالبات الحاليين  

تجميد رسوم اإلقامة في المساكن الجامعية، رفع مستوى التمويل          
لزيادات الرتب لدى األساتذة، التوقف عن ممارسة الضغط على          

 ....الوظائف األكاديمية والبحثية في الجامعة
11519/node/ar/org.lkdg.www://http 

بوصعب يتعهد  :  بمناسبة احتفال سيدة اللويزة بذكرى تأسيسها      
 السهر على تطبيق قانون تنظيم التعليم العالي

افاد وزير التربية والتعليم، الياس بوصعب، خالل احياء جامعة           
ـ     لتأسيسها، ان وزارة التربية والتعليم       27سيدة اللويزة للذكرى ال

العالي تابعت إقرار مجلس النواب، قانون تنظيم التعليم العالي            
الخاص وفقاً ألسس ومعايير تليق بالعصر الحالي، وستكون ساهرة         

 .....على تطبيقه
11518/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 اسباب الوفاة في الوثائق الرسمية مجهولة 
 وشملت ستين ألف 1999 و1997بينت دراسة أجريت بين عامي     

وثيقة وفاة في لبنان، أن نسبة ضئيلة جداً من وثائق الـوفـيـات              
تضمنت سبب الوفاة، علماً ان معرفة أسباب الوفيات تساهم فـي            
تصويب السياسات الصحية، في تحديد الوفيات التي من الممكـن          

 ....تفاديها، وفي الكشف عن مكامن الخلل في النظام الصحي
11485/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أبوفاعور ومجدالني يكرران المطالبة بسياسة وطنية للدواء
اعتبر وزير الصحة، وائل ابو فاعور، خالل ندوة نظمتها رابطـة           

: الدواء في لبنان  " ، تحت عنوان    " أصدقاء كمال جنبالط االجتماعية   " 
، ان   " أسعار مرتفعة، وشكوك حول تدني مستوى الجودة واالمان       

العدالة الصحية جزءا من العدالة االجتماعية الغائبة بسبب طبيعـة          " 
من جهته،  ".  النظام وغلبة الطائفية بدال من الوعي السياسي والنقابي       

التزوير الحاصل في ملـفـات      " النائب، عاطف مجدالني، الى     لفت  
 ألف ملف، داعيـا الـى     500االدوية والذي بات يطال اكثر من       

 "......وضع سياسة وطنية للدواء"
11487/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      التعليم الجامعي الخاص

 الصحة للجميع قضايا صحية

 وأبو فاعور يحيل مخالفين إلى القضاء.......
، احال وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، إلى النيابة العامة التمييزية، ملف التحقيقات التي أجرتها دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة
 -حول بيع عدد من األدوية والمنشطات الجنسية غير المرخصة، وملف األدوية المنتهية الصالحية التي عثر عليها في محلة البربـيـر                    

 ......بيروت، والذي بين التحقيق أن أحد مستودعات األدوية قام برميها في مستوعبات النفايات بعد انتهاء تاريخ صالحيتها
11486/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 ابو فاعور القرار خطة سريعة إلنقاذ مستشفى رفيق الحريري
ـ              برئاسـة  "  مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي    " لفت وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، بعد لقاءه مع مجلس اإلدارة الجديد ل

، موضحـاً  ” اإلجتماع كان أولياً، وركز على مناقشة وضع المستشفى عموماً   “ فيصل شاتيال وحضور المدير العام للوزارة وليد عمار، أن          
تم االتفاق على أن يطّلع األسبوع المقبل على خطة عمل سريعة يعدها مجلس اإلدارة، لإلتفاق في شأنها والبت بها والسير بخـطـة              “ أنه  

 ......”إنقاذ المستشفى
11494/node/ar/org.lkdg.www://http 
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اضراب مفتوح في المستشفى الحكومي في بيروت للـتـصـدي           

 لالزمة

ات مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجـامـعـي         / أعلن موظفو 
، واالمتنـاع عـن      2014 ايار   16اإلضراب المفتوح بدءاً من     

ن / استقبال المرضى باستثناء الحاالت الطارئة، وذلك بعدما يئسـوا    
ن المستحقة المتأخـرة،    / من وعود وزارة الصحة بتسديد رواتبهم     

ومن إستجابة إدارة المستشفى ووزير الصحة ورئيسي الحكومـة         
ن بتوفير الحد األدنى من التمويل والـمـواد        / والجمهورية لمطلبهم 

ن، وبالتصدي للفساد المستشري / ن بمهماتهم/ الطبية الالزمة لقيامهم  
 .....الذي يدفع المستشفى إلى االنهيار

11495/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن / ات مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة عرضوا       / موظفو
 ن على ميشال عون /مشاكلهم

عرضت لجنة المتابعة لموظفي مستشفى الرئيس الياس الـهـراوي     
الحكومي في زحلة، على النائب العماد ميشال عون خالل زيارتـه           

ات في  / للمستشفى، واقع المستشفى واألزمة التي يمر بها الموظفون       
ن منـذ   / ظل الوضع االقتصادي المتردي نتيجة عدم قبض رواتبهم       

. أربعة اشهر، وكذلك الى المفعول الرجعي لغالء المعيشة المتبقـي         
االهتمام والرعاية والمساعدة للخروج    " وقد تمنت اللجنة على عون      

 ..... "من هذه االزمة
11491/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وأبو فاعور تفقد المستشفى لمتابعة امورها......
ات مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة، وزيـر         / طالب موظفو 

الصحة العامة، وائل ابو فاعور، خالل زيارته للمستشفى، بـدفـع      
 اشهر، بينما أكد أبو فاعـور       4ن المتأخرة منذ    / مستحقات رواتبهم 

ن ستصل بدون تأخير وفي حال نهـوض  / ن ورواتبهم/ حقوقهم" أن  
وكشف ابو فاعور ان     ".  ات/ المستشفى سيتحسن وضع الموظفين   

ات / صفحة جديدة فتحت وعنوانها تأمين حقوق الـمـوظـفـيـن           
ن الى جانب النهوض بالمستشفى والقطاع الـطـبـي           / ورواتبهم
 ......"والصحي
11493/node/ar/org.lkdg.www://http 

تعليق التحركات في مستشفيي الحريري والهراوي افساحاً فـي          
 المجال للحلول 

 ” مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامـعـي      “ ات  / علّق موظفو 
ن االحتجاجيـة   / تحركاتهم”  مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة    ” و

إفساحا في المجال امام الحلول التي من شأنهـا         “ لعشرة أيام، وذلك    
ات، وضمان المناخ الالزم للحفاظ عـلـى        / تأمين حقوق الموظفين  

أن وزيـر   "  لجنة موظفي المستشفيين  " قد أفادت   . ”  ة/ صحة المريض 
وعد بتسديد المتأخرات خالل فترة تمتد من أسبوع إلـى           " الصحة  

 ......."عشرة أيام
11492/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 يطردون مدير مستشفى حاصبيا” الديموقراطي“محازبو 

، اعتصاماً »الحزب الديموقراطي اللبناني«نفذ عدد من مناصري 
في باحة مستشفى حاصبيا الحكومي، وذلك احتجاجاً على ما سموه 

سياسة وزير الصحة وائل ابو فاعور، واداء مدير المستشفى، “
، فاقتحم بعض المعتصمين مكتب ابراهيم، ”الدكتور سليم ابراهيم

وطلبوا منه مغادرته وعدم العودة الى المستشفى قبل تسوية بعض 
 .....المشاكل اإلدارية العالقة

11488/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومشايخ وأطباء حاصبيا يستنكرون التعرض له......

، اصدر مشايخ مستشفى حاصبيا الحكومياستنكاراً للتعرض على  
وفعاليات حاصبيا، بيانا، استنكروا فيه التعرض للمستشفى ومديره 

على القيادات المعنية "، متمنيين »من قبل بعض العناصر الحزبية«
 ".....ابعاد التدخالت الحزبية عن اي مرفق عام منعا للحساسيات

11489/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هل يجرؤ أبو فاعور على اتخاذ القرارات المطلوبة؟: فساد في مستشفى تنورين
الصادر عن هيئة التفتيش المركزي في مطلع شهر شباط الماضي، بحق مدير مستشـفـى               "  التخفيفي" ذكرت مصادر صحافية ان القرار      

تنورين الحكومي، وليد حرب، والقاضي بتوقيفه عن العمل لمدة شهر، دون راتب، لم يتفذ بعد، وذلك على الرغم من وجود قرار سابـق                
 ....، ويقضي بإحالة الملف الى هيئة التأديب العليا والنيابة العامة التميزية2013للتفيش المركزي بحق المستشفى، صدر في حزيران 

11496/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ”الصحة“البلدية ترفض نقل ملكية العقار إلى : مستشفى الحروق في صيدا
. ، لكن المسشتفى لم تفتتح بعد2010 تشرين الثاني 25تم تدشين اعمال بناء مستشفى الطوارئ المخصص للحروق في صيدا في 

للمستشفى، وحول  «مجلس إدرة» او «مجلس أمناء»خالفات سياسية ومناطقية تتعلق بإنشاء وبحسب صحيفة السفير، تدور احاديث حول 
اللبنانية ووزارة الصحة هي الوصية عليه، واشير ايضاً إلى خالفات  التوظيف والحصص، اذ ان المستشفى المذكور سيكون تابعا للدولة

 .....بينها أن عقار المستشفى ما زال مملوكا من بلدية صيدا قانونية من
11490/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ووزير الصحة يوقف عقد مستشفى النيني نتيجة للتقصير.....
نتيجة التحقيقات التي أجرتها وزارة الصحة في قضية الطفلة تـاال،     

في طرابلس استقبالها، وبعد االستماع "  مستشفى النيني " التي رفضت   
إلفادات إدارة المستشفى وأهل الطفلة وعدد من الشهود، قرر وزير          
الصحة العامة وائل أبو فاعور، توقيف العقد الموقع بين الـوزارة           
والمستشفى، محذرا من أنه في حال تكرار مثل هذه الحالة، سيحيل           

  .....الملف مباشرة إلى النيابة العامة التمييزية

11498/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تدخّل أبو فاعور فأدخلت الطفلة تاال الى مستشفى النيني
في طرابلس استقبال الطفلة تاال جمـعـة،    "  مستشفى النيني " رفض  
ـ   اعوام، والمصابة بمرض العضال، لكنه تراجع عن ذلك         5ابنة ال

القرار بعد اثارة قضيتها في االعالم وتدخل وزير الصحة العامة،          
وائل ابو فاعور، الذي اتصل بوالد الطفلة وأبلغه متابعة قضيتهـا           

وعلم ان ادارة المستشفى اتصلت بعدها      .  وفتح تحقيق في ما حصل    
بوالد تاال، وأبلغته انه سيتم ادخالها الى المستشفى على نفقة وزارة           

 .....الصحة، وان ثمة سوء تفاهم وقع في مكان ما
11497/node/ar/org.lkdg.www://http 

  حزيران 10الجلسة التشريعية مرة جديدة الى إرجاء 
ما ان اعلن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خالل الـجـلـسـة              
التشريعية القرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي عقدت في         

 حزيران المقبل، حتى 10، عن ارجاء الجلسة الى 2014 ايار 27
وقد امهل رئيسها،   .  لوحت هيئة التنسيق النقابية بمزيد من التصعيد      

 حزيران القرار السلسة، محذرا     7حنا غريب، مجلس النواب حتى      
من الفها الـى    " من امكانية عدم المشاركة في االمتحانات الرسمية        

 ......"يائها
11542/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ايار ولتؤجل الى 27السلسلة يجب أال تُقر ال اليوم وال في : شقير
 حين انتخاب مجلس نيابي جديد 

اعرب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، عن تخوفـه           
ان المشكلة "حيال ما يحصل في الشارع واللغة المعتمدة فيه، معتبراً  

 ألفاً  23ات، اذ ان هناك     / الكبرى في ملف السلسلة هي مع المعلمين      
ن المدرسة يوماً، ومشدد عـلـى أن         / ة لم يقصدوا  /  أستاذ 800و
 ..... من ايار27السلسلة يجب أال تقر، ال اليوم وال في "

11541/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      مسلسل سلسلة الرتب والرواتب

  ايار وخروق في الخاصة وهيئة التنسيق تحيي المشاركين في يوم الغضب14المدارس التزمت اإلقفال في 
 ايار المؤسسات الرسمية والمدارس، وقد شاركت المدارس الخاصة في 14شل االضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية في 

اما في المناطق، سجلت مشاركة المعلمين في المدارس . اإلضراب، مع تسجيل خروق في مدارس عدة، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان
 %....90الخاصة من الشمال والجنوب والبقاع نسبة ال تقل عن الـ

11540/node/ar/org.lkdg.www://http 
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على الرغم من  »السلسلة«تنتهي بإسقاط ...»كوميديا سوداء«
 »الزحف العظيم«

 ايار، مرة أخرى، البت بالبنود      14ارجأ مجلس النواب، في جلسة      
الخالفية في سلسلة الرتب والرواتب، وبالتزامن مع انـعـقـاد            

في حشد غضبها الشعبـي،      الجسلسة، نجحت هيئة التنسيق النقابية    
ات / ات والمتعاقديـن  / بعد ان زحفت عشرات اآلالف من الموظفين      

ات من  / ات واألساتذة والمعلمين  / واألجراء واالجيرات والمتقاعدين  
في  معظم القطاعات الرسمية والخاصة، إلى أمام جمعية المصارف  

وسط بيروت، رفضا لمشروع السلسلة الذي أقرته اللجنة النيابيـة          
، حـنـا    ” رابطة التعليم الثانوي  “ وبالمناسبة، اعلن رئيس    .  الفرعية

 .....غريب، ميالد حركة نقابية جديدية
11539/node/ar/org.lkdg.www://http 

لجنة دراسة سلسلة الرتب والرواتب أنجزت تقريرها والغت 
 المفعول الرجعي
، أهم االجراءات الضريبية التي تضمنهـا       " النهار" نشرت صحيفة   

المشروع المعدل لاليرادات، الخاص بسلسلة الرتب والـرواتـب،         
والتي كان ابرزها رفع الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً الحـد           

على كافة السلع والمواد على ان      % 1زيادة بنسبة   :  اقتراحين وهما 
ـ  فقط عـلـى   %  15، أو زيادتها إلى %  11الى  TVA ترتفع ال
التي تحددها وزارة االقتصاد بالتعاون مع الـجـهـات          ( الكماليات  
، بينما تمت المحافظة على اقتراح زيادة االقتطـاعـات          ) المختصة

 ......الضريبية من ربح الفوائد والمصارف
11528/node/ar/org.lkdg.www 

ات وزارة المال احتجاجاً على /وإضراب مفتوح لموظفي......
 تقرير السلسلة
ات في وحدات وزارة المـال فـي         / ات والعاملون / نفّذ الموظفون 

ايار، اضراباً مفتوحاً، جاء كرد فـعـل        7بيروت والمحافظات، في    
الوزارية حول سلسلة الرتب والرواتب      -على تقرير اللجنة النيابية   

ن، زيادات على الرواتب تراوح بين      / الذي تضمن، وفق مصادرهم   
ات في الـوزارة     / وقد اكدت مصادر الموظفين   .  فقط%  55 و 27

ن عن االضراب الى حين العـودة       / عدم تراجعهم "  النهار" لصحيفة  
 .....عن االقتراحات الواردة في التقرير

11527/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/ات واخر للمياومين/مؤتمر عام لالتحاد العمالي للمتعاقدين
ات في وزارة    / ات المتعاقدين / ، برئاسة رئيسه غسان غصن، وبحضور ممثلي      2014 ايار   7نظم االتحاد العمالي العام، لقاءاً عاماً، في        

الشؤون االجتماعية والجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني وعمال غب الطلب في مصالح المياه والبلديات والليطاني والصـنـدوق                   
ات الدعوة الى عقد مؤتمر عـام    / وقد قرر المجتمعون.  الوطني للضمان االجتماعي، نوقشت خالله مطالب تلك الفئات العمالية وحقوقها 

 ايار، لوضع خطة تحرك وتحديد مواعيد االضرابات القطاعية واالعتصامات، وصوال الـى              16ات يوم الجمعة في     / لجميع المياومين 
ات في التثبيت واالنضمـام الـى        / ات والمياومين / اعالن االضراب العام، من أجل الضغط على المجلس النيابي إلقرار حق المتعاقدين           

 ....المالك
11544/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      مسلسل سلسلة الرتب والرواتب

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 ترفض تقرير اللجنة النيابية وتصر على زيادة »هيئة التنسيق«
 وإلغاء الضرائب % 121

، مالحظاتها على تقـريـر       ايار 9في  رفعت هيئة التنسيق النقابية،     
اللجنة النيابية لدراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى رئيـس          
مجلس النواب نبيه بري، والتي خلصت من خاللها الى نتـيـجـة             
مفادها ان اللجنة النيابية هدفت الى القضاء على المدرسة الرسميـة        

 للجهات الدولـيـة   3واالدارة العامة وتنفيذ مقررات مؤتمر باريس   
 .....المانحة، معلنة عن رفضها الكامل لتقرير اللجنة

11537/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات االدارة العامة ضد زيادة دوام العمل ساعة واحدة/موظّفو
 ايار  21ات في االدارات العامة، اضراباً عاماً، في        / نفذ الموظفون 

، بسبب تسرب معلومات عن الجلسة  المخصصة لبـحـث   2014
 ايار، والتي كشفت عن 14سلسلة الرتب والرواتب التي عقدت في 

 ساعة الى   32ات في القطاع العام من      / اقرار زيادة دوام الموظفين   
 ..... ساعة اسبوعيا35

11526/node/ar/org.lkdg.www://http 

ترفض مجدداً صفقة خدمات اليد العاملة لمؤسسة كهرباء " المال"
 لبنان

رفض وزير المال، علي حسن خليل، مرة جديدة، بنود الصفقة مع           
، المتعهدة الجديدة لتقديم خدمات الـيـد     "مؤسسة لينا متى للتجارة" 

العاملة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بسبب تجاوز قيمة الصفقة مـا       
، اذ بلغت ثمانية ملـيـارات   2014ورد في موازنة المؤسسة للعام  

 مليونا، من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، في          749و
 .... مليونا 667في الموازنة ستة مليارات و حين خصص لها

11546/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات الكهرباء تُجرجر/وأزمة رواتب مياومي......
" مؤسسة كهرباء لبنان" كشفت صحيفة النهار، انه في كل مرة توقع         

/عقداً لتأمين يد عاملة داعمة لها، تتكرر أزمة رواتب المياوميـن          
، التي  " مؤسسة لينا متى  " ذلك ما حصل فعال، مرة اخرى، مع        .  ات

فازت في استدراج العروض االخير في شهر شباط الماضي، إذ           
ن / ات، فيما مصيرهـم   / حتى اآلن لم يتم توقيع العقود مع العاملين       

ن لـم    / في الضمان االجتماعي ال يزال غير معروف، كما انهم        
ن المستحقة عن شهـري     / ن اال جزءاً يسيرا من رواتبهم     / يقبضوا

ن مـن    / إنها دفعتها لهم  )  متى( آذار ونيسان والتي تقول الشركة      
 ......جيبها الخاص"

11545/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات المهني مطالبين بتثبيتهم في المالك وإلغاء بدعـة /متعاقدو
 التعـاقد 

نفذت اللجان العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمـي،          
، اعتصاما أمام وزارة التربية في األونيسكـو        2014 ايار   21في  

بمشاركة رئيس االتحاد العمالي العام، غسان غصن، الذي صـرح          
ن جزء أساسي مـن     / ن ألنكم / يجب ان تحمل الدولة قضيتكم    : " قائالً

ن يوازي في مراحل التعليم مـعـلـمـي          / التعليم الرسمي وعددكم  
 "....المالك
11525/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعليق اضراب متعاقدي اإلعالم بعد وعود من الرئيس بري 
 ايار، وذلك بعد وعد من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بـوضـع              8ات وزارة اإلعالم اإلضراب المفتوح الذي بدأ في         / علق متعاقدو 

، وأوضحوا في بيان بـثـتـه        2014 ايار   13ن على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تعقد في            / مشروع قانون تثبيتهم  
العودة الى استئناف العمل ال تعني التخلي عن حقّنا في اللجوء الى الخطوات التصعيدية المناسبة، في حال      " أن  »  الوكالة الوطنية لإلعالم  « 

 ".....  لم تسلك قضيتنا المسار االيجابي الصحيح
11543/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الى مؤتمر دولي في جنيف” سياحة وترفيه“خالف في الضمان حول رحلة 
على خلفية من سيمثل الضمان في مؤتمر جنيف، كادت ان تتحول الى معركة " السياحة والترفيه"كشفت صحيفة النهار، ان معركة 

والجدير ذكره، ان مجلس ادارة الضمان لم يصوت على . طائفية ومذهبية أرادها البعض لكسب تأييد اعضاء آخرين في مجلس االدارة
 اشخاص هم المدير العام للضمان، محمد كركي، ورئيس 3قرار هيئة المكتب االساسي، والذي قضى بالموافقة على ارسال وفد من 

 .....اللجنة الفنية، سمير عون، والمدير االداري نبيل سمعان، علماً ان الدعوة لم توجه الى الضمان االجتماعي
11524/node/ar/org.lkdg.www://http 



9ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �2ـ �ـ� ا ن   0 1 4 

المنظمة العربية لذوي اإلعاقة تناقش األولويات االجتماعية في         
 مؤتمر في األردن

شاركت المنظمة العربية لذوي اإلعاقة، في إطار شراكتها مع           
جامعة الدول العربية، في أعمال مؤتمر عقد لمنقاشة األولويات          
االجتماعية للمنطقة العربية ألهداف التنمية المستدامة بعد سنة          

بحث المؤتمر، الذي ترأس وفد     .  ، والذي عقد في األردن    2015
 :المنظمة اليه رئيسها، الدكتور نواف كبارة، عناوين عدة منها          

، نتائج  2015الجهود العربية للتحضير ألجندة التنمية ما بعد          
المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، أجندة التنمية          
للمرأة العربية وحقوق ذوي اإلعاقة في أجندة التنمية المستدامة لما          

 ......2015بعد 
11503/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ندوة عربية في مسقط لتحقيق اندماج االشخاص ذوي االعاقة 
سياسات التعامل مع اإلعاقة ومشكالتها وآفاقها في        “خلصت ندوة   

الدول العربية في ضوء االتفاق الدولي لحقوق األشخاص ذوي           
دعوة " ايار، إلى    26، التي عقدت في سلطنة عمان بتاريخ        ”اإلعاقة

الدول العربية التي صادقت على االتفاق لالفادة من القانون العربي          
االسترشادي لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المقرر إصداره        
من مجلسي وزراء العدل والشؤون االجتماعية العرب، بما يساعد          
الدول األعضاء على تكييف قوانينها الوطنية بما يتالءم مع أحكام           

وقد تمثلت المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة بكل        ".  االتفاقية
من المديرة العامة للمنظمة، جهدة ابو خليل، وممثل سلطنة عمان           

 ....العمانية للمعوقين في المنظمة، محمود الوائلي عضو الجمعة

11508/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات في مجال االعاقة يشكون غياب        /ات اللبنانيون /العاملون
 التشريعات والدعم الرسمي 

حدد الوفد اللبناني الذي شارك في المؤتمر اإلقليمي عن ممارسات          
 –التعليم الشامل للجميع الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني           

عمان، واقع الدمج ومرتجاه، وقد تم خالل المؤتمر عرض             
تحديد يوم وطني لذوي الحاجات الخاصة في        :  االولويات التالية 

 نيسان، إصدار دليل لرصد المدارس الدامجة في لبنان بجهد           22
والمجلس الثقافي  "  سكيلد"المركز التربوي للبحوث ومركز        

 .....البريطاني، وصياغة مسودة للتشريعات المطلوبة
11504/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ة من الراتب الشهري /التشريعات والقوانين يحرم المعوق التغاضي الرسمي عن تطبيق
 220افاد الباحث في الشؤون الضريبية، جمال القعقور، لصحيفة النهار، ان الحكومات المتعاقبة استنسبت في تطبيق جزء من القانون                    

من بعض الرسوم الضريبية، لكنها لم تلتزم         حق االعفاء    فقطة  /منحت المعوق ، اذ   2000الخاص باالشخاص المعوقين الصادر عام      
من الحد األدنى لألجور، كما انه لم يتم تعديل         %  75تطبيق المادة المتعلقة بتعويض البطالة، والتي أجازت حقه براتب شهري يمثّل نسبة             

 .....التنزيل العائلي منذ تاريخ صدور القانون
11507/node/ar/org.lkdg.www://http 

في بعلبك  "  ما تتجاهلوني انا انسان موجود منتج ومشارك      "حملة  
 ات/تطالب بحقوق المعوقين

بالتعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين ومنظمة      "  معاً"اطلقت جمعية   
االشخاص المعوقين الدولية، حملة مطلبية حقوقية، في مدينة بعلبك،         

"تحت عنوان  ، "ما تتجاهلوني انا انسان موجود منتج ومشارك        : 
العمل، :  ات في مجاالت  /وذلك للمطالبة بحقوق االشخاص المعوقين    

وقد نفذت الحملة،   .  الصحة، التجهيز الهندسي والمشاركة السياسية    
 ايار الماضي، اعتصاماً، امام مستشفى بعلبك الحكومي في         21في  

ات /محلة راس العين، شارك فيه مجموعة من االشخاص المعوقين        
 .....ات في مجال االعاقة/وناشطين
11505/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي االحتياجات الخاصة
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 في ذكرى تدميره دعوات الستكمال اعادة اعمار مخيم نهر البارد

في الذكرى السابعة لمعركة مخيم نهر البارد، دعت الـجـبـهـة              
الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال، الى استكمال إعـمـار           

استمرار مشكلة المباني المهدمة كلياً دون حلول،       " المخيم، مشيرة الى    
ن على / ن بترميم بيوتهم/ اللواتي قاموا/  والى عدم التعويض عن الذين  

ن الخاصة، بسبب تخلف الحكومة اللبنانية عن مسؤولياتها تجاه   / نفقتهم
المخيم الجديد، وكذلك عدم تعويض التجار وأصحاب السـيـارات           

 "....المدمرة وعائالت الشهداء
11470/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ال أعمار للبارد وال من يحزنون؟|| وإعمار بيد اهللا .......

اشارت صحيفة االخبار في خبر حول وكالة االنروا في لبنـان،           
انه بدا ملفتاً التوازي بين تكثيف المحاوالت للتوطين، وتقليـص          
الخدمات المستمر في كافة مجاالت عمل الوكالة الصـحـيـة            
والتربوية واإلغاثية، مؤكدة ان االشد خطورة ما يتردد حالـيـاً           
حول توقف العمل في اعمار مخيم البارد نتيجة عدم تـوفـر             

 .....االموال الالزمة
11471/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات من سوريا ومن ثم تنظم /ات القادمين/الداخلية تصد الفلسطينيين
 اجراءات الدخول 

وضع وزير الداخلية، نهاد المشنوق، معايير متشددة لتنظم عملية 
ات في سوريا إلى لبنان، بموجبها /ات الالجئين/دخول الفلسطينيين

: يسمح فقط الدخول لمن يستوفي الشروط المحددة والتي جاء ابرزها
سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة لألمن العام أو 

تمديد اإلقامة  -)مجاملة – سنوات 3 -سنة واحدة (على بطاقة إقامة 
 ألف 300 أشهر إلكمال مدة السنة بالنسبة للذين استوفي منهم رسم 3

 .....عن سنة كاملة
11474/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات من سوريا /على الفلسطينيين النازحين» القيود«رفض 
 ووزير الداخلية يوضح

 ايار، ان لبنان ال يزال يرفض       7أعلنت وكالة األونروا، بتاريخ     
ات من سوريا بدخول اراضيـه،      / ات الفارين / السماح للفلسطينيين 

وذلك على الرغم من اعالن السلطات اللبنانية انه ال يوجد منـع            
من جهته، اوضح وزيـر      .  ات/ رسمي لدخول هؤالء الالجئين   

جرى إتخاذ إجراءات بحق "الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، انه 
عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين الالجئين في سوريـا،   
الذين كانوا بصدد العبور من لبنان إلى دول عربية، بـأوراق            

 ".......ثبوتية مزورة
11472/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وانتقادات دولية لترحيل الجئين فلسطينيين نحو سوريا ...
ات / رداً على  قرار السلطات اللبنانية منع دخول الالجئين الفلسطينيين

هيومن رايـتـس    “ ات من سوريا، اعلن نائب مدير منظمة        / القادمين
ان منـع   “ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك،          ”  ووتش

، فيمـا  ”دخول الفلسطينيين من سوريا هو سوء تعامل مع هذا الوضع 
، انها تابـعـت     ) شاهد( اشارت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان      

 49بقلق شديد موضوع ترحيل السلطات األمنية اللبنانيـة لــ             “ 
، مطالبة السلطات اللبـنـانـيـة        ” شخصا، معظمهم من الفلسطينيين   

بمحاكمتهم في لبنان، ومراعاة القوانين الدولية المتبعة في أي نزاع          “ 
 ....” دولي أو محلي

11473/node/ar/org.lkdg.www://http 

 واخرى لبنانية ودولية تطالب بوقف الترحيل .......
 منظمات لحقوق االنسان على بيان مشترك للتضامن مع         8وقعت  

السلطـات  " ات من سوريا، حضت فيه      / ات الفلسطينيين / النازحين
وقـد  ".  اللبنانية على وقف عمليات الترحيل إلى سوريا فـوراً         

 14استناداً الى المادة     " اشارت تلك المنظمات في بيانها الى انه        
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لكل فرد الحق في أن يلجـأ            

 "....إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هربا من االضطهاد
11475/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المعاناة تتسع: ات بقاعاً/ات سوريا المقيمون/فلسطينيو
ات من سوريا إلى لبنان     / ات الفلسطينيين / أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية، أبو وائل عبد اهللا كامل، ان دائرة معاناة النازحين              

ن على األراضي اللبنانية مخالفاً للقانون، على الرغم من مرور سـنـة   / تتسع، بسبب إجراءات وزارة الداخلية األخيرة، التي تعتبر وجودهم   
واذ .  ن/  ألف ليرة لبنانية لتسوية أوضاعهم   320ن بموجب تلك االجراءات، غرامة مالية قدرها        / ن، والتي فرضت عليهم   / كاملة على دخولهم  

 1620اكد كامل ان حجم العائالت الفلسطينية النازحة من سوريا يتزايد يوما بعد يوم، اشار الى ان اإلحصاء االخير يبين وجود نـحـو                         
 .... عائلة تتوزع على قرى البقاع الغربي، بينما العدد الباقي، يتوزع على قرى وبلدات البقاع األوسط 1120عائلة، بينها 
11476/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ورشة عمل حول قضايا وحقوق العامالت الفلسطينيات
لمناسبة عيد العمال، نظمت الجمعية النسائية الديموقراطية 

، ورشة عمل في مخيم مارالياس حول العامالت )ندى(الفلسطينية 
وقد تطرقت الورشة الى مبدأ المساواة بين . الفلسطينيات في لبنان

الرجال والنساء باإلستناد لالتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها 
إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، كما تم عرض مشكالت 

 . ....العامالت الفلسطينيات في لبنان، والعوائق التي تواجههن
11477/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تمييز مزدوج وال حقوق: ات/ات المعوقون/الفلسطينيون
تحـالـف   « و»  هيئة اإلعاقة الفلسطينية  « و»  جمعية مساواة « نظمت  

اتفاقية حقـوق   " ،  حلقة نقاش حول      » حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 ايـار   9والواقع الفلسطيني في لبنان، في      "  األشخاص ذوي اإلعاقة  

ة، / ة الفلسطيـنـي   / الماضي، وذلك لمناقشة موضوع حقوق المعوق     
تحظى باي من الحقوق المنصوص عليها فـي         / التي ال يحظى  / الذي

 اللبناني، وال يشمله القانون الفلسـطـيـنـي          220/2000القانون  
 ..... الخاص بحقوق المعوقين4/1999
11478/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

  تتمة االفتتاحية   
وفي الختام نعود ونكرر القول، ان وحدها دولة المواطنة والقانون التي نعمل لتحقيقها، كفيلة على المدى الطويل، بتحقيق                     
العدالة االجتماعية والمساواة للمواطنين والمواطنات على حد سواء، وذلك بصرف النظر عن االعتبارات الطائفية الضيقة،                 

اما على المدى القصير، وبانتظار تحقيق ذلك، فيجب تكثيف الجهود لتعديل القانون الحالي،             .  وبموجب قانون عصري للجنسية   
 . تحقيقاً للمساواة ولرفع الظلم الواقع على النساء  واالمهات اللبنانيات

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  


