
 

 
 

 المناهج التربوية و لبنان الكبير 
بو صعب يعيد التدقيق في االمتحانات الرسمية 

 إلزالة الشكوك
تراجع في الحصن :  التعليم الثانوي الرسمي

 األخير للفقراء
تنقصنا :  الحـاج حسن حول واقع البحث العلمي

 سياسات إقتصادية ُمتكاملة
 آذار تقاسمتا المقاعد الطالبية في 14و 8

LAU وبيروت "  القوات والمستقبل"جبيل لـ
 "العونيين أمل وحزب اهللا"لـ
 

 
 
 

الخاصة تطالب بمستحقاتها المستشفيات 
 وتحذر

هيئة مستشفى البترون دعت الى وقفة 
 تضامنية ضّد إقفاله

مشايخ البياضة يطالبون بتطوير مستشفى 
 حاصبيا

ووقف التعاقد مع "  يونيفرسال"فتح مستشفى 
 "قلب يسوع"

"اعتصام أمام وزارة الداخلية فليسقط حكم : 
 "األزعر

حراكي طويل في الجّية، دالية  "ويك أند"
 في بيروتالروشة، ومقر الضمان 

على اسقاط الحراك المدني  عامتوافق سياسي 
 الشعبي

سنعطلكم :  من ساحة الشهداء"  هيئة التنسيق"
 إذا عطلتم السلسلة 

من %  50الشغور في صندوق الضمان بلغ 
 الوظائف 

اتحاد المقعدين مثابر  34في ذكرى انطالقته الـ
 في النضال 

اتحاد المقعدين ال تجهيزات دامجة جديدة منذ 
 2009مسح 
لكن في  68األونروا تفتح مدارسها الـ:  شمالي

 اللحظة االخيرة 
ات من /ات الفلسطينيين/من النازحين  90%

 ن لتأمين الغذاء/سوريا يجاهدون

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 قانون استعادة الجنسية للمتحدرين طائفي وتمييزي ضد النساء

 راصد الحقوق االجتماعية

ــســـــو ن    ــمـــ ــخـــ ــســـــع   و ا لـــ ــاـــ ــتـــ ــد د   ا لـــ ــعـــ ي    ا لـــ ا ن ث ن   ا ل ر ي ش 2ت 0 1 5 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

بعد اثنتي عشر عامًا على تقديم اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، واربع سنوات على 
اقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء خالل عهد الرئيس ميشال سليمان، اقّر مجلس النواب، خالل جلسة تشريع 

 1ت 27ادراجه في  ، نص مشروع القانون المقترح وذلك بعد ان تمالماضي 2ت 12الضرورة التي عقدت في 
الماضي، على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، اثر توقيعه بصفة المعجل المكرر، من قبل ابرز مكونين 

 . مسيحيين في مجلس النواب، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر
 

تجدر االشارة الى ان النائب نعمة اهللا ابي نصر تقدم باقتراح مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين في العام 
، حيث تم تبنيه بكل صالفة في مجلس الوزراء، مع ادخال تعديل 2011، وبقي في االدراج حتى العام 2003

صيغته النهائية، وقد اصبح القانون ب.  مشين تمثل بحصر حق استعادة الجنسية لصلة االب او الجد وليس االم
إذا كان   -1  :ينص انه يحق لكل شخص يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية

مدرجا هو أو أحد أصوله الذكور ألبيه أو اقاربه الذكور ألبيه حتى الدرجة الرابعة على سجالت االحصاء التي 
مهاجرين،  1932مقيمين ومهاجرين وسجل  1924  -  1921أجريت بعد إعالن دولة لبنان الكبير، أي سجالت 

إذا كان مدرجا هو او احد أصوله الذكور   -2الموجودة لدى دوائر األحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، 
 19/1/1925، ولقانون الجنسية الصادر في 1924وفقا لمعاهدة لوزان عام  1932في سجالت المقيمين 

 . والقوانين الالحقة له
 

(تصحيح الخلل الديموغرافي"بحسب مؤيديه، الى اثار القانون، الذي رمى  والحفاظ )  لصالح الطوائف المسيحية" 
مروحة من ردود الفعل الخجولة، تراوحت بين الرفض لطابعه الطائفي، ، "هوية وصيغة لبنان الفريدتين"على 

واستنكار عدم المساواة في الحقوق بين النساء الرجال، خصوصًا ان مشروع القانون المقر استمر في حصر 
وقد سبق اقرار مشروع .  كانت لبنانيةات من جهة االب او الجد فقط وليس االم اذا /المستفيدين منه للمتحدرين

والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب  من جهة القانون، مفاوضات مكثفة جرت بين تيار المستقبل
أن يشترط على الراغب في استعادة "من جهة اخرى، وضع المستقبل خاللها شروطًا للقبول باقتراح القانون، أبرزها 

أن يتقدم بالمراجعة للحصول على الجنسية خالل سنتين من صدور "و"  سنوات 5الجنسية أن يقيم في لبنان 
، االمر الذي رفضه الفريق اآلخر، واصفًا تلك الشروط بالتعجيزية، فطرح المستقبل "القانون، وٕاال فقد الحق بذلك

معادلة استعادة الجنسية للمتحدرين مقابل منح النساء اللبنانيات الجنسية ألوالدهن، وهي معادلة رفضها ايضا 
جبران باسيل، في  التيار الوطني الحر،والمغتربين، رئيس  الخارجية وزيروحول المعادلة، اكد   .الفريق االخر

أصيلين، بتجنيس آخرين من الجنسيات "تصريح جديد اتسم بالعنصرية رفضه مقايضة استعادة الجنسية للبنانيين 
 2ت 12وقد استمرت تلك الخالفات، حتى خالل الجلسة التي اقر فيها القانون اي في ".  الفلسطينية والسورية

 )11.تتمة ص(. له  مباركتهالماضي، حين اعطى حزب المستقبل 
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 بو صعب يعيد التدقيق في االمتحانات الرسمية إلزالة الشكوك
اكد وزير التربية، الياس بو صعب، أن إعادة تصحيح مسابقات الدورة 
الثانية من االمتحانات الرسمية، عملية ضرورية لتفادي أي أخطاء 

"يمكن أن تحصل في المستقبل، الفتًا قائالً  ة /لو تبين لنا أن تلميذاً : 
ت، فعلينا أن نمنع هذا الظلم، ألن نظام االمتحانات /ة قد ظلم/واحداً 

وقد اوضح بو صعب ان الشكوك التي ابداها، ".  قديم، ولم يتطّور
جاءت نتيجة للشكاوى واالعتراضات التي تلقاها من قبل التالمذة 

 ......واألهالي على النتائج
14178/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 المناهج التربوية و لبنان الكبير 
الماضي،  1ت 6نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 

، لعضو المجلس "هل لبنان الكبير موجود تربويًا؟"مقاال تحت عنوان 
الدستوري، استاذ في جامعة القديس يوسف، الدكتور انطوان مسّره، 
الذي اشار الى ضرورة تضمين البرامج الجديدة، تاريخ وجغرافيا كل 

في سبيل : "واضاف الكاتب قائالً .  من جبل لبنان لبنان وليس قسماً 
ادراك شمولي للتكامل والتضامن بين المناطق، من الضروري نقل 

، مشيرا على "األحداث المهمة في تداعياتها على مساحة الوطن ككل
في الجبل، التي  1860سبيل المثال الى التركيز على احداث عام 

 .......!اقتصرت على بعض المناطق وعلى بلدة دير القمر
14177/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

لجان األهل في المدارس الكاثوليكية لتحييد القطاع التربوي عن 
 المزايدات السياسية 

ناشد اتحاد لجان األهل في المدارس الكاثوليكية في قضائي كسروان 
ات بالعمل على /الضمير المهني والوطني للمعلمين"الفتوح وجبيل،   -

كما رأى االتحاد انه ".  تحييد القطاع التربوي عن المزايدات السياسية
ومع بداية السنة الدراسية الجديدة، عمدت نقابة المعلمين في المدارس "

الخاصة، الى التحرك والى التهديد بإقفال المدارس، غير مبالية 
بالنتائج السلبية المترتبة عن ذلك، خصوصا وأن تجربة األعوام 
المنصرمة اودت إلى فقدان التركيز على التحصيل العلمي والى 

 ......"تدهور مستوى الشهادة الرسمية
14180/node/ar/org.lkdg.www://http 

 إعادة التصحيح مخالفة للقوانين: رابطة الثانوي ومفّوضية التقّدمي
ردًا على قرار وزير التربية حول إعادة تصحيح مسابقات الدورة 
الثانية من االمتحانات الرسمية، رفضت الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة 
التعليم الثانوي الرسمي، رفضا قاطعا المس بالمسابقات، واصفة 

مؤكدة ان مسؤولية االمتحانات من ، و التعميم المذكور بغير القانوني
كذلك، سجلت مفوضية التربية .  صالحيات المدير العام للتربية

، تحفظها واستغرابها إلعادة "التقدمي االشتراكي"والتعليم في 
بحسب رأيها، الى ضرب القواعد  ،التصحيح، الذي سيؤدي
 .......ة، والتشكيك بكل العملية التربوية/األكاديمية، الثقة بالمعلم

14179/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تراجع في الحصن األخير للفقراء: التعليم الثانوي الرسمي
ان تراجع مستوى التعليم الثانوي يشكل مؤشرا شديد الخطورة، بعدما الماضي، الى  1ت 2اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 

ات /وقد حاورت الصحيفة بعض المعنيين.  كانت الثانويات تعتبر الحصن األخير ألبناء الفقراء من أجل الحصول على تعليم مقبول
ات، فاكدت مديرة إحدى المدارس الثانوية في بيروت، أن الثقة بالمدرسة الرسمية اصبحت مفقودة بسبب اإلضرابات على مدى /التربويين

ات /العامين الماضيين والحديث عن حصول إضرابات هذه السنة، مشيرة ايضًا الى التعاقد العشوائي الذي سمح بوجود عدد من المتعاقدين
 ......ات في الثانويات/ات والمنسقين/من ذوي الكفاءات المتدنية، والى غياب المشرفين

14181/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي
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 التعليم للجميع      تعليم رسمي
 المدارس الحدودية تستعيد دورها بعد قرارات الدمج واالقفال

الماضي،  1ت 20افادت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 
الى ان القرار الذي سبق واتخذه وزير التربية السابق، الدكتور حسن 
منيمنة، والقاضي بدمج وٕاقفال العديد من المدارس المتعثرة، انعكس 
إيجابا في بعض جوانبه، على التعليم الرسمي في المنطقة الحدودية، 
بحيث شكل حافزًا لتوثيق التعاون بين األهالي والبلديات والهيئات 
التعليمية، وللدفع بالمدرسة الرسمية إلى األمام، وللعمل بكل جهد 

 ....لدعمها ولعودة الثقة اليها
14183/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 لتعزيز فرص العمل "المنشآت النفطية"في " ماستر"

جديدة في "  ماستر"شهادة "  الجامعة اللبنانية"أطلقت كلية الهندسة في 
وحول االختصاص الجديد، اعتبر ".  المنشآت النفطية"اختصاص 

محمد الحجار، ان ماستر .  عميد معهد العلوم والتكنولوجيا، د
ات، كما /المنشآت النفطية، سيعزز فرص العمل، ويزيد أعداد الطالب

 ....ات المعهد امكانية الدخول إلى كلية الهندسة/انه سيتيح لطالب
14185/node/ar/org.lkdg.www://http 

تنقصنا سياسات إقتصادية :  الحـاج حسن حول واقع البحث العلمي
 ُمتكاملة

الماضي، ندوة  1ت 21نظمت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، في 
آفاق تطوره بين الجامعة :  واقع البحث العلمي في لبنان"تحت عنوان 

وفيما لفت وزير ".  اللبنانية والهيئات الداعمة ومؤسسات اإلنتاج
الصناعة، حسين الحاج حسن، الى المستوى العلمي المتميز 
للجامعة اللبنانية ولكلية العلوم بشكل خاص، اعتبر بالمقابل، ان ما 
ينقص لبنان هما اإلرادة واإلدارة السياسية، واالخيرة حاليًا شبه معطلة 
أو غائبة، وذلك إلنتاج سياسات إقتصادية وٕاجتماعية ومالية 

 .....متكاملة
14184/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 تشكيل لجنة لمعالجة طعون انتخابات الفروع": اللبنانية"مجلس 
الماضي،  2ت 29اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 

ات في الجامعة اللبنانية، ناقشت /الى ان رابطة األساتذة المتفرغين
موضوع انتخابات المجالس التمثيلية للفروع والوحدات في الجامعة 
اللبنانية، وعند وصول األمر إلى حد تضارب الشكاوى، تم تشكيل 
لجنة للنظر في الطعون المقدمة من قبل عدد من األساتذة 

 .....ات على االنتخابات التي جرت في كلياتها/المعترضين
14187/node/ar/org.lkdg.www://http 

تسويات ومحاصصات في انتخابات المجالس التمثيلية في فروع 
 "اللبنانية"كليات 

الماضي،  1ت 31افادت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 
ان عملية انتخابات المجالس التمثيلية للفروع والوحدات في الجامعة 

ليست "اللبنانية، شابتها خروقات أفقدتها مصداقيتها، مؤكدة ان 
الخروق وحدها التي سادت العملية االنتخابية، اذ ان المحاصصة 
ايضًا والتسويات والتركيب المسبق لألسماء سياسيًا وطائفيًا ضرب 

 ....."العملية الديموقراطية وأفرغ مضمونها األكاديمي
14186/node/ar/org.lkdg.www://http 

 البلديات ال تساعد المدارس الرسمية لغموض النص القانوني
الماضي،  1ت 8لفتت صحيفة المستقبل في عددها الصادر بتاريخ 

الى ان غموض النص القانوني، وعدم الزام البلديات المساهمة في 
دعم المدارس والثانويات الرسمية، فتح المجال لالستنسابية في 
القرارات، إما ألسباب مالية أو سياسية، وحتى شخصية، مشيرة الى 
تجربة بيروت تحديدًا، حيث تخلت البلدية عن دورها لحساب الحكومة 

 .......المركزية، وفقًا للصحيفة
14182/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 اعتداء على طالبة جامعية انتقدت حركة امل بدون محاسبة

الماضي، ان طالبة في كلية االعالم ــ الفرع األول في الجامعة اللبنانية، تعّرضت  1ت 12كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 
للضرب واالهانة في حرم الكلية، على خلفية انتقادات وجهتها عبر صفحتها على فايسبوك، لبعض العناصر من حركة أمل، المتهمين 

ات في الفرع االول في كلية /ولفتت الصحيفة الى ان حاالت االعتداء على الطالب .ات في ساحة الشهداء/باالعتداء على المتظاهرين
بة عاقاالعالم تتكرر، وتأخذ طابعًا خطيرًا، في ظل سيطرة شبه تامة لحركة أمل على ذلك الفرع، فيما لم تقدم إدارة الجامعة على أي تدابير لم

 ....ن/ن وحرياتهم/ات وتأمين حقوقهم/المعتدين وحماية الطالب
14193/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
القوات "جبيل لـ LAU آذار تقاسمتا المقاعد الطالبية في 14و 8

 "العونيين أمل وحزب اهللا"وبيروت لـ" والمستقبل
آذار تقاسمت الفوز في  14و 8افادت صحيفة النهار ان قوى 

االنتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية االميركية في حرميها في 
مقعدًا من  14أذار في حرم جبيل بـ 14بيروت وجبيل، اذ فازت قوى 

" القوات اللبنانية"في مجلس الطالب، توزعت بين  15أصل 
ات /فيما فاز الحزب التقدمي بمقعد واحد، علمًا ان طالب"  المستقبل"و

ن، احتجاجًا على عدم قبول أحد /التيار الوطني الحر انسحبوا
مقاعد من أصل  8آذار بـ 8أما في بيروت ففازت قوى .  ن/مرشحيهم

و )  2أمل (، )2حزب اهللا (، )3التيار العوني (، توزعت بين 15
وفاز الحزب "  المستقبل"مقاعد لتيار  5، فيما ذهبت )1القومي (

 .....التقدمي بمقعدين
14189/node/ar/org.lkdg.www://http 

جامعات في لبنان تطبق معايير  7التعليم المستدام جسرًا للصناعة 
 الجودة

"استضافت الجامعة اللبنانية األميركية، مؤتمرًا بعنوان التعليم : 
، الذي انعقد بالشراكة "المستدام كجسر بين التعليم العالي والصناعة

مع جامعة سيدة اللويزة ووزارة التربية والتعليم العالي، والذي نظمه 
في الجامعة، بدعم مالي من مشروع "  مركز التعليم المستدام"

"TEMPUS"  . ،بالمناسبة، اعتبر رئيس الجامعة اللبنانية األميركية
الدكتور جوزف جبرا، ان أي مؤسسة للتعليم العالي ترغب وتعمل 
للنجاح يجب أن تكون جزءًا من المجتمع، مؤكدا ان احد أهم 

ات /التحديات التي تواجه تلك المؤسسات، توفير الفرص للشباب
 .....للقدوم إليها وتوفير تربية وتعليم ال مثيل لهما
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 هايكازيان تكرم متخّرجيها في عيد تأسيسها
أحيت جامعة هايكازيان يوم تأسيسها، في حفل كرمت فيه خمسة من 

ن مراكز قيادية في مجال العمل االجتماعي /متخرجيها يتبوأون
رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية وكبير :  ن/واإلنساني، وهم

مستشاري وزارة البيئة، غسان صياح، األمين العام لرابطة المدارس 
اإلنجيلية، الدكتور نبيل قسطة، المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية 
لإلنماء التربوي واالجتماعي، المدير العام لجمعية كركوزيان لرعاية 
األوالد في لبنان، سيروب أوهانيان، رئيسة ومديرة جمعية جينيشيان 
التذكارية، بولين ساغريان، ومديرة لجنة العمل االجتماعي التحاد 

 ....الكنائس األرمنية اإلنجيلية، آلين دييرمنجيان
14191/node/ar/org.lkdg.www://http 

 شرط الهدوء 2آخر ت ات/انتخابات للطالب": اليسوعية"
، البروفيسور سليم دكاش، آخر تشرين "الجامعة اليسوعية"حدد رئيس 

الثاني المقبل موعدًا إلجراء االنتخابات الطالبية، على أن يعلن 
الموعد الرسمي قبل أسبوعين من بدء االنتخابات، وذلك بعد توقف 
مدة سنتين نتيجة اإلشكاالت التي رافقت سابقًا العملية االنتخابية، أو 

وقد وضعت الجامعة شرطًا اساسيًا الجراء االنتخابات، هو  .قبلها
، علمًا انها تقوم حاليًا باتصاالت مع "وجود الحد األدنى من الهدوء"

ات القوى الطالبية، إلنجاح /عدد من القيادات السياسية وممثلي
االنتخابات من جهة، ولتمرير السنة الجامعية بعيدًا عن المشاكل من 

 .....جهة اخرى
14190/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 لسنا مؤسسة لتخريج الموظفين ومسؤوليتنا التغيير واإلبداع: فضلو خوري أول رئيس لبناني لألميركية
اجرت صحيفة النهار، حورا مع الدكتور فضلو خوري، الرئيس السادس عشر للجامعة االميركية في بيروت، الذي اكد ان على الجامعة 

ات، نحتاج الى /يكفينا تخريج موظفين: "مسؤولية تقديم طرق ووسائل وافكار جديدة لتغيير المجتمع ليصبح اكثر عدال للجميع، وختم قائالً 
 "...ن بجرأة حين تستدعي الحاجة، ولنساعد من ال يستطيع مساعدة نفسه/ات يتمتعون/زعماء ومتفوقين
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 الخاصة تطالب بمستحقاتها وتحذرالمستشفيات 
حذَّر نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، في مؤتمر صحافي 

مصير االسود للخدمات التي الالماضي، من  1عقده في اول ت
يقدمها القطاع االستشفائي الخاص، وذلك في غياب العقود القانونية 
مع الجهات الضامنة، وبسبب التأخير المستمر في إصدار سندات 

وقد .  الخزينة لتسديد جزء من المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة
اشار هارون الى ان اجمال يتلك المستحقات غير المسددة عن فواتير 

وما  2014، مضافة الى االموال المستحقة عن سنوات 2015سنة 
 ....مليون دوالر اميركي 900قبل، بلغ 
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 للمرة األخيرة" زعتر وزيت"الصحة تنذر 
في بيروت "  زعتر وزيت"أنذرت وزارة الصحة العامة، فروع مطاعم 

وجبل لبنان، وللمرة األخيرة، على إثر الكشف الذي قام به فريق من 
بوجوب التقيد بالشروط  وطالبتهاات، /ات الصحيين/المراقبين

الصحية والنظافة العامة، وٕاعادة النظر في عملية تحضير الخضار 
 .....وتوزيعها على الفروع

14217/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 مستشفى البترون ال يمكن إقفاله: قزي مؤيداً 

/اكد وزير العمل، سجعان قزي، خالل استقباله وفدا من نقابة عمال
ات مستشفى البترون الحكومي، ان وزارة الصحة /ات ومستخدمي

ستتسلم ادارة المستشفى مطلع العام المقبل، الفتًا الى ان وزير 
الصحة، وائل ابو فاعور، الذي سبق أن اعلن التزامه بذلك والذي 
شكل لجنة مختصة لذلك، يعمل حاليًا على تأمين االعتمادات المالية 

واضاف قزي  ان الضمان وان كان قد اتخذ قرارا بنقل .  الالزمة
مسؤولية المستشفى الى وزارة الصحة، فإنه سيبقى العين الساهرة دون 

 .....انقطاع، الى حين تسلم وزارة الصحة المستشفى
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 هيئة مستشفى البترون دعت الى وقفة تضامنية ضّد إقفاله
الماضي، بيانا  1، في اول ت"هيئة دعم مستشفى البترون"اصدرت 

المخلص األخير -مستشفى الدكتور إميل البيطار"تحت عنوان 
اشارت فيه الى انها مستمرة في المساع، اإلتصاالت، "  والعسير

واإلعتصامات، لعدم إقفال المستشفى ولو ليوم واحد، ولبقائه في 
 ....ات فيه/عهدة الضمان اإلجتماعي والحفاظ على حقوق العاملين
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 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 مشايخ البياضة يطالبون بتطوير مستشفى حاصبيا
استقبل وزير الصحة، وائل ايو فاعور، في دارته في الخلوات قضاء حاصبيا، وفدا من كبار مشايخ خلوات البياضة، الذين طالبوه بالعمل 
على تطوير المستشفى الحكومي في حاصبيا، لناحية ربطه بشبكة الكهرباء على مدار الساعة، واستحداث جناح خاص لغسل الكلى، بعدما 

وقد أكد ابو فاعور على ضرورة .  حالة من كبار السن في المنطقة تضطر اسبوعيا لقطع مسافات بعيدة لتلقي العالج 20تبين ان ثمة نحو 
 ....القيام بكل ما هو مطلوب لتفعيل عمل المستشفى وزيادة كل األقسام الضرورية التي بحاجة اليه، واولها معدات غسل الكلى

14220/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 !إطارات وقطع أوتوستراد رفضًا العادة فتح مستشفى المنية

ن اإلطارات رفضًا لمحاولة اعادة فتح /نفذ عدد من أبناء المنية، إعتصامًا على االوتوستراد الدولي قرب المستشفى الحكومي، واشعلوا
وذلك احتجاجًا على التعيينات االخيرة التي قام بها وزير الصحة، وائل أبو فاعور، المستشفى من قبل محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، 

 .....في مجلس ادارة المستشفى
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 الصحة للجميع مؤسسات خاصة
 انذارات لمستشفيات حول النفايات ومنع استيراد مستحضرات 

" أوتيل ديو"في صيدا، "  الراعي"أنذرت وزارة الصحة كًال من مستشفى 
في الحازمية، بسبب رميها النفايات "  قلب يسوع"في االشرفية، و

الطبية من دون معالجة، بما يخالف قرار وزير الصحة الذي يلزم 
المستشفيات بمعالجة النفايات الطبية تحت طائلة إلغاء العقد الموقع 

كذلك، قرر أبو فاعور، سحب جميع .  معها في حال تكرار األمر
 –المستحضرات والمستلزمات الطبية المصّنعة من قبل شركة سيليميد 

بسبب وجود "البرازيل، من األسواق اللبنانية ومنع استيرادها وتداولها، 
جزيئات في الحشوات التجميلية وغيرها من المستحضرات الطبية 

 "......المصّنعة من قبل الشركة المذكورة
14223/node/ar/org.lkdg.www://http 

بعد الكشف الصحي أبو فاعور ُينذر مستشفى صور اللبناني ـ 
 اإليطالي

مستشفى صور اللبناني "أنذر وزير الصحة، وائل أبو فاعور، إدارة 
، وطالبها بوجوب تسوية وضع المطبخ العامل في "االيطالي

ات /المستشفى، بعدما تبّين نتيجة الكشف الذي قام به المراقبون
ات، أنه ال يستوفي الشروط الصحية المطلوبة، لوجود /الصحيون

كمية من المواد الغذائية ال تتوفر فيها المواصفات الغذائية والتي ال 
 ......تحمل تاريخ الصالحية، وكذلك نظرا النعدام النظافة
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 مختبر دم في بلدية دير عمار بتمويل أميركي 
، ميشال معوض، أن "مؤسسة رينيه معوض"صرح المدير التنفيذي لـ

السلطة المركزية في لبنان غارقة في فسادها ومتلهية بصراعات "
النفوذ، تاركة البلد مشلول والنفايات على الطرقات والمؤسسات 

كالم معّوض جاء خالل حفل تدشين مشروع انشاء مختبر ".  معّطلة
الضنية، اقيم بدعوة من   -لفحص الدم في بلدية دير عمار، المنية

الذي تموله الوكالة األميركية للتنمية الدولية، والذي "  بلدي"برنامج 
تقوم بتنفيذه مؤسسة رينيه معوض بالشراكة مع بلدية دير عمار، 

، وجمعية كشاف "ابداعنا"جمعية شبان دير عمار للتنمية االجتماعية 
 .....لبنان المستقبل فوج الوسام

14225/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "قلب يسوع"ووقف التعاقد مع " يونيفرسال"فتح مستشفى 
قرر وزير الصحة، وائل ابو فاعور، توقيف العقد المبرم مع مستشفى 

في الحازمية، بسبب مخالفته بنوده باساءة معاملة "  قلب يسوع"
المرضى، وبالتمنع عن الحضور الى الوزارة للتحقيق في الشكاوى 

بالمقابل، قرر ابو فاعور، إعادة فتح مستشفى .  التي وردت ضده
في بعلبك، الذي سبق واقفل مؤقتًا لحين توافر الشروط "  يونيفرسال"

الصحية فيه، على ان يسمح له باستقبال حاالت الوالدة واالستشفاء 
البسيطة التي ال تحتاج الى عناية فائقة، الى جانب حاالت الطوارئ، 

 .....تحت طائلة اقفاله نهائيًا عند اي مخالفة
14224/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الحراك الشعبي والمدني نشاطات 
تباغت سالم  "طلعت ريحتكم"ُتقّدم إخبارًا عن الفساد و"  بدنا نحاسب"

 فجرًا بتظاهرة 
الماضي امام مخفر  1ت 8، اعتصامًا في "بدنا نحاسب"نفذت حملة 

قصر العدل، سلطت الضوء خالله على االرتكابات الفاسدة في 
موضوع الكهرباء، مطالبة بالتحقيق في ادعاء مستشار وزير الطاقة، 

"خالل حلقة اذاعية حين قال هناك اطرافًا واشخاصًا يستهدفون : 
مؤسسة كهرباء لبنان بهدف تدميرها وافالسها للوصول الى بيعها 

" طلعت ريحتكم"كذلك نّفذت حملة ".  للقطاع الخاص بأسعار زهيدة
وبعض مجموعات الحراك المدني، خالل اليوم نفسه، اعتصامًا أمام 

إيقاظه من نومه "منزل رئيس الحكومة تمام سالم في المصيطبة، لـ 
 ....، ودعوته للقيام بواجبه لحل ازمة النفايات"العميق
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 "فليسقط حكم األزعر: "اعتصام أمام وزارة الداخلية
، تحّركت مجموعات "لن نترك موقوفينا لدى السلطة"تحت شعار 

الماضي، للمطالبة بإخالء سبيل  1ت 9الحراك المدني، في 
ن /ات محاكمهتم/ات، مستنكرين/ات المحتجزين/المتظاهرين

أمام وزارة الداخلية "  الحكم األزعر"، ورافضة أسلوب "عسكرياً "
والبلديات وأمام قصر العدل في الجديدة، حيث ُأوقف عدد من 

 ....المتظاهرين هناك
14252/node/ar/org.lkdg.www://http 

في حراكي طويل في الجّية، دالية الروشة، ومقر الضمان  "ويك أند"
 بيروت

 1ت 3نظمت المجموعات المنضوية في الحراك المدني، في  
، "بدنا نحاسب"الماضي، سلسلة من التحركات، اذ نظمت حملة 

اعتصاما امام معمل الجية الحراري، كاشفة معطيات عن مكامن 
نفذ كما الهدر والفساد في قطاع الكهرباء عمومًا والمعمل خصوصا، 

الحملة األهلية للحفاظ "، "المفكرة القانونية"ات من كل من /ناشطون
" جايي التغيير"، حملة "الشعب يريد  "، تحالف "على دالية الروشة

، وقفة في منطقة دالية الروشة، دعما "اتحاد المقعدين اللبنانيين"و
ن على خلفية /اللواتي اعتقلوا/ات الذين/ات المحررين/للموقوفين
كذلك نظمت .  ن في التظاهرات التي شهدتها وسط بيروت/مشاركتهم

، اعتصامًا أمام مبنى الضمان االجتماعي في وطى "بدنا وطن  "حملة 
 .....ات بوضع حد للفساد/المصيطبة، طالب خالله المشاركون
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 "مصرف لبنان"الى " الواردات"من مبنى " طلعت ريحتكم"مسيرة لـ 
بالتزامن مع انعقاد الجلسة الرابعة للحوار الوطني في مجلس النواب 

، مسيرة راجلة من "طلعت ريحتكم"الماضي، نظمت حملة  1ت 6في 
، لمطالبة aمديرية الواردات في وزارة المال باتجاه مصرف لبنان

الحكومة بتحويل اموال البلديات، اوقفت خاللها القوى األمنية الناشط 
اسعد ذبيان، على خلفية كتابة شعارات على الفاصل اإلسمنتي 
. المزين بالعلم اللبناني في محيط الوزراة، وأودعته مخفر زقاق البالط

ن /ات األرض وقطعوا/احتجاجًا على توقيفه، افترش الناشطون
ات باإلفراج عنه في /الطريق المؤدية الى شارع الحمرا، مطالبين

 ......أسرع وقت ممكن
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 وافتتاح مستوصف في جباع الشوف برعاية تيمور جنبالط.....
، الذي نظم "مستوصف جباع الخيري"رعى تيمور جنبالط، ممثًال بأمين السر العام في الحزب التقدمي االشتراكي، ظافر ناصر، حفل افتتاح 

 بالمناسبة، شكر رئيس بلدية جباع.  ، في بلدة جباع الواقعة في منطقة الشوف"جباع بلدتي"بدعوة من الحزب التقدمي االشتراكي وجمعية 

، رجا البتلوني، النائب وليد جنبالط على دعمه ورعايته للمشاريع االنمائية في البلدة، مشيرًا الى ان المستوصف يشمل عدة اقسام الشوف
  ....عيادة طب االطفال، عيادة نسائية، عيادة القلب، وعيادة الصحة العامة: ابرزها

14226/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مؤسسات خاصة
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 على اسقاط الحراك المدني الشعبي عامتوافق سياسي 
اشارت صحيفة الديار نقال عن مصادر سياسية متابعة، الى تحول على مستوى الخطاب السياسي في البالد، لناحية النظرة إلى الحراك 
المدني، حيث عمدت بعض القوى والشخصيات إلى الخروج بمواقف واضحة تدين ممارسته، مقابل تأمين الغطاء لقوى األمن الداخلي، بهدف 

 ....األوضاع بأي ثمن" ضبط"العمل على 
14256/node/ar/org.lkdg.www://http 

 
 node/ar/org.lkdg.www://http/14257لن نسمح للحراك بالفوضى وبتدمير الدولة : المشنوق

 node/ar/org.lkdg.www://http/14258يقود البالد إلى منزلق فوضوي " الحراك": "المستقبل"
 node/ar/org.lkdg.www://http/14259مجموعة من المشاغبين والحراك يرّد  : جنبالط مهاجمًا الحراك

 node/ar/org.lkdg.www://http/14260الهيئات االقتصادية تأسف  للشغب في وسط بيروت 
 node/ar/org.lkdg.www://http/14261مرصد الحراك يتفّهم ُرعب السياسّيين 

 node/ar/org.lkdg.www://http/14262غيابيًا  19واالدعاء على " العسكرية"موقوفًا من الحراك الى  11
 node/ar/org.lkdg.www://http/14263والمحكمة العسكرية تعد بالمزيد من االعتقاالت ......

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      العمل النقابي والمطلبي
سنعطلكم إذا عطلتم :  من ساحة الشهداء"  هيئة التنسيق"

 السلسلة 
، خالل مؤتمر صحافي عقدته في "هيئة التنسيق النقابية"أعلنت 

الماضي، اإلضراب العام والشامل في  1ت 5ساحة الشهداء في 
كل الوزارات واإلدارات العامة والمؤسسات وفي الثانويات والمدارس 

. الماضي 2ت 4الماضيين وفي  1ت 26و 20والمهنيات، في 
، بهاء تدمري، "رابطة التعليم األساسي"بالمناسبة، اشار أمين سر 

 20انه في حال عدم انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي في 
، والتي يجب أن تقر المشاريع الحياتية وأولها سلسلة الرتب 1ت

والرواتب، فإن الهيئة سوف تعمد إلى اتباع أسلوب المسؤولين 
 .....عينه، اي تعطيل المؤسسات واإلدارات العامة على أنواعها
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 والثانوي تتمسك به.. التنسيق تتراجع عن االضراب
 1ت 20قررت هيئة التنسيق النقابية الغاء االضراب المقرر في 

الماضي، واستبداله باعتصام في اليوم نفسه أمام ديوان المحاسبة في 
برج المر، على ان يعقب االعتصام اجتماعًا للهيئة تحدد فيه برنامج 

في المقابل، .  الماضيين 2ت 4و  1ت 26التحركات الالحقة ليومي 
بإعالنها االستمرار في "  رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي"انفردت 

اإلضراب في األيام المحددة سابقًا، للمطالبة بالحقوق المكتسبة ألساتذة 
 ....التعليم الثانوي، من دون االشارى الى المشاركة في اعتصام الهيئة
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 الحراك الشعبي والمدني مواقف

 من االضراب الثانوي وبو صعب يحذر رابطة ......
الماضي، رد وزير التربية، إلياس بو صعب مهددًا  1ت 20، بتنفيذ اإلضراب في "رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي"عطفا على قرار 

التي تنص على انه )  ات/نظام الموظفين(  112من المرسوم االشتراعي  14ن عبر تطبيق المادة /أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بمحاسبتهم
 ".....ة أن ينضم إلى المنظمات أو النقابات المهنية وأن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على اإلضراب/يحظر على الموظف"

14248/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 هيئة التنسيق خضعت لضغوط السلطة: معّلمو الحزب الشيوعي
أصدر قطاع المعلمين في الحزب الشيوعّي اللبناني، بيانًا اعتبر 
فيه ان هيئة التنسيق النقابّية خضعت مّرة جديدة لضغوط السلطة، 
وتراجعت عن توصية رفعتها إلى الجمعّيات العمومّية تقضي 

الماضي،  2ت 4وفي  1ت الماضيين 26و 20باإلضراب في 
ات /ات والمتقاعدين/ات والموظفين/ألساتذة والمعلمينمطالبا ا
ات بالضغط على هيئة التنسيق النقابّية السترجاع /والمتعاقدين

 ....دورها التاريخّي الوطنّي النقابّي ولالنخراط مجّددًا في النضال
14249/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من الوظائف % 50الشغور في صندوق الضمان بلغ 
االجتماعي، خالل االسبوع  للضمان الوطني عقد مجلس ادارة الصندوق

الماضي، اجتماعًا مفاجئًا بحضور وزير العمل،  1االول من شهر ت
" على غير عادة"سجعان قزي، ومدير عام الصندوق، محمد الكركي، 

وفقًا لصحيفة الديار، وذلك لدق ناقوس الخطر،  بعد ان تجاوز معدل 
/في كافة المراكز وفي مختلف الفئات بدءًا من المديرين%  50الشغور 

 ....ات المصالح والفئة الثانية والثالثة وبقية الفئات/ات ورؤوساء
14250/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      العمل النقابي والمطلبي

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

 اتحاد المقعدين مثابر في النضال  34في ذكرى انطالقته الـ
، نشرت 34اتحاد المقعدين اللبنانيين بعيده الـبمناسبة احتفال 

رئيسته، سيلفانا اللقيس مقاال في صحيفة السفير، اشارت فيه الى 
، رفضًا الي مساومة على 1981ان االتحاد تأسس في العام 

ات، مؤكدة ان المهمة االولى لالتحاد تمثلت في /حقوق المعوقين
إخراج الزمالء والزميالت من الغرف المقفلة إلى النور وٕالى 

 .....المشاركة
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 2009ال تجهيزات دامجة جديدة منذ مسح : اتحاد المقعدين
الماضي، بعد جولة  1ت 21صرح اتحاد المقعدين اللبنانيين، في 

مدرسة وثانوية  34على "  حقي"ميدانية نظمها في اطار حملة 
حرص بعض النواب على توفير فرص "رسمية في العاصمة، ان 

وخالل الجولة، اشار عضو .  "التعليم للجميع هو مجرد كالم لإلعالم
النتائج األولية للتدقيق الميداني، تشير "االتحاد جهاد إسماعيل ان 

الى عدم ادخال أي تجهيزات هندسية دامجة منذ المسح الميداني 
 "... 2009الشامل الذي قام به االتحاد في 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي     

 %36لتصحيح غالء المعيشة بـ" االتحاد العّمالي"
ات /أولوية تشريعاته موضوع إقرار التغطية الصحية للمضمونينفي المجلس النيابي بان يضع  ،رئيس اإلتحاد العمالي العام طالب

التخلف عن اقرار المطلبين المحقين، فان المجلس التنفيذي سيقوم باتخاذ الخطوات انه وفي حال ، الفتًا %  36وتصحيح األجور بنسبة 
 .....الالزمة لناحية المواجهة والنزول الى الشارع
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 فقط من المدارس الرسمية في لبنان مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة% 0.04و.....
الماضي، مؤتمرًا صحافيًا أمام مبنى وزارة التربية، رافعًا الصوت عاليًا في وجه  1ت 13، في "حقي"نّفذ اتحاد المقعدين اللبنانيين وحملة 

تطبيق االستراتيجية الوطنية للدمج، بما فيها خطة الدمج التربوي من خالل "ات، ومطالبة بـ/التهميش التاريخي لحقوق االشخاص المعوقين"
خالل االعتصام، اشار منسق الوحدة الهندسية في االتحاد، بشار عبد الصمد، الى النتائج ".  تجهيز المدارس والمهنيات والجامعة اللبنانية

مدارس فقط  5"مدرسة، بّينت ان  1277مدرسة ابتدائية، متوسطة، وثانوية، من أصل  977المخزية لدراسة مسحية قام بها االتحاد وشملت  
 %.....0.04ات أي ما يعادل /مجهزة الستقبال المعوقين
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 لكن في اللحظة االخيرة  68األونروا تفتح مدارسها الـ: شمالي

لمناسبة بدء العام الدراسي في مدارس األونروا، اكد مدير شؤون 
في لبنان، ماتياس الشمالي، الى ان الوكالة تمكنت من "  األونروا"

، وذلك بعد تلقي 68فتح أبواب كافة مدارسها التي يبلغ مجموعها 
مساعدات كبيرة وفي اللحظة األخيرة، ساهمت بسد العجز المالي 

كالم شمالي جاء خالل احتفال اقامته األونروا بدعم .  غير المسبوق
، في مدرسة وادي "اليونيسف"من منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 .....الحوارث في البقاع
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الفلسطيني في صيدا يقذف بساكنيه الى "  حي السكة"هدم مخيم 
 المجهول

الماضي،  1ت 7سلطت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 
الكائن في "  حي السكة"الضوء على المصير المأساوي الهالي مخيم 
بمنطقة "  عين الحلوة"منطقة الحسبة، والذي يقع بمحاذاة مخيم 

، 1982اسرة فلسطينية ولبنانية منذ العام  40صيدا، والذي تسكنه 
ساعة،  72ن في مهلة /ن إخالء منازلهم/وذلك بعد ان طلب منهم

ألن المخيم يقع على ارض مشاع للدولة اللبنانية، وذلك تمهيدًا لتنفيذ 
 ..... قرار النائب العام المالي، علي إبراهيم، القاضي بهدمه
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 والتربية تتخبط في الرد على اتحاد المقعدين......
ردًا على اتحاد المعوقين، أصدرت وزارة التربية بيانًا اوضحت فيه 

خضعت كلها لمرسوم  2001ان المدارس الرسمية المبنية بعد عام 
يحدد مواصفات األبنية المدرسية، الذي يلحظ إلزامية تجهيزها 
بالممرات والمصاعد والحمامات والتجهيزات التي تتيح احتضان 

ان : "وأضاف البيان قائالً .  التالمذة من أصحاب اإلعاقات الحركية
معظم المدارس الرسمية يقع في مباٍن سكنية ال تسمح الهندسة 
بإضافة تعديالت مخصصة الستقبال أصحاب اإلعاقات الحركية، 
وبالتالي ال يمكن للوزارة اقفال تلك المدارس وال تغيير 

 ......"معالمها
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صفوف رقمية في المعمدانية لتعزيز الدمج لذوي الصعوبات 
 التعّلمية

الماضي،  1ت 19لفتت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 
ان المدرسة المعمدانية اإلنجيلية في المصيطبة، ستبدأ في بداية 

، العمل "مايكروسوفت"الحالي، وبالشراكة مع مؤسسة  2شهر ت
بخطة إدخال التكنولوجيا في صفوف المراحل الدراسية، مضيفة ان 
تلك القفزة األكاديمية ستساهم في تطبيق مفهوم الدمج لذوي 

 ......الصعوبات التعلمية
14268/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ن لتأمين الغذاء/ات من سوريا يجاهدون/ات الفلسطينيين/من النازحين  90%
اللواتي /ات الذين/ات الفلسطينيين/حول أوضاع الالجئين"  الجامعة األميركية في بيروت"بينت دراسة اطلقتها وكالة األونروا بالتعاون مع 

ن لم تتبّدل منذ اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءاتها الصارمة في ما خّص النزوح من سوريا في العام /ن من سوريا إلى لبنان، أن اعدادهم/نزحوا
من تلك العائالت تواجه صعوبة في تأمين %  90ان "ولفتت الدراسة الى .  ألف عائلة تعيش حاليًا في لبنان 16، مرجحة ان نحو 2014

دوالرًا في الشهر، في حين أن معدل  27الطعام الكافي، اذ يحصل الشخص الواحد من برنامج الغذاء العالمي على قسيمة غذائية بقيمة 
 ".......دوالرًا للشخص الواحد 85اإلنفاق على المواد الغذائية يصل إلى 
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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    
الماضي،  2ت 4، التي نفذت اعتصامًا في "جنسيتي حق لي والسرتي"ترافق االخذ والرد حول مشروع القانون مع نشاط قامت به حملة 

 2ت 9رفضًا القرار القانون المقترح بصيغته التمييزية وقبل حصول اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، كما اصدرت بيانًا في 
 .بالعنصرية، ومشددة على مطالبهاباسيل الماضي، جددت فيه رفضها القرار مشروع القانون، واصفة تصاريح الوزير 

 

 ساءوتعليقًا على اقراره، ركزت االستاذة فهمية شرف الدين، على طبيعة النظام االجتماعي اللبناني االبوي الذي أرسى قواعد التمييز ضد الن
وختمت شرف الدين بالقول  .في القوانين اللبنانية، مؤكدة ان النظام السياسي الطائفي ال يزال يمنع اي امكان لتعديل تلك القوانين حتى اآلن

 ان تعديل قانون الجنسية اللبناني الحالي بإتجاه المساواة بين النساء والرجال، حاجة فعلية للكثير من األسر، وهو حق تّصر النساء على
طه إسترداده، معتبرة ان الممانعة ضد تغيير ذلك القانون وسيلة لالبتزاز السياسي، من خالل تعطيل اقرار المساواة بين النساء والرجال برب

 .ات من جهة اخرى/وطنيًا بالتوازنات الطائفية من جهة، واقليميًا بفزاعة توطين الفلسطينيين
 


