
 

 
 
 

ضمان الجودة في التعليـم     « :  الهيئة اللبنانية 
 قريباً.. »العالي
والجامعة الدولية تخسر ترخيصها لعـدم  ..... 

 !استيفاء الشروط
التنسيق النقابية تنكب على مشكلة التسـرب       

 المدرسي 
التعاقد في التعليم الرسمي كرة ثلج ما زالـت         

 متدحرجة
إلعادة درس   :  المؤسسات التربوية الخاصة  

 السلسلة وإللغاء المفعول الرجعي
ال :  الجامعة اللبنانية في تكريم وزير التربيـة      

 للتدخل السياسي
 
 
 

غاريوس يبحث مع ايخهورست مشروع 
 ات/التغطية الصحية الشاملة للمواطنين

تـحـويـل    ..  » مستشفى الحريري الجامعي  « 
 المستحقات خالل أيام

لوازم طبية إسرائيلية في مستشفى الحريري 
 الجامعي
حاجات أصحاب مستشفيات المـتـن      :  كنعان

 »الصحة«والعالقة مع 
 

نقابة المستشفيات الخاصة تستعجل إصـدار      
  مليار ليرة120سندات الـ 

من اوعز كنعان رئيس لجنة المال النيابية 
 بالمماطلة في درس السلسلة؟

معركة السلسلة تنتقل الى : هيئة التنسيق
 مجلس النواب

أوضاع صندوق الضمان اإلجتماعي في 
 الشمال مزرية
هل االلتباس :  من الضمان14تعديل المادة 

 مقصود؟
النازحون قـبـل    :  » األونروا« تعديل اولويات   

 (!)الالجئون
 عاماً من تهميش ذوي االحتياجات 13

 »جدار القطاع العام«الخاصة أمام 
 
 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 ة؟/نصرة نواب االمة حماية للنساء هل تنسحب على مساواة النساء وحقوق المواطن

 راصد الحقوق االجتماعية

2تـمـو ز    ا لـعـد د   ا لـو ا حـد   و ا لـثـال ثـو ن  0 1 3 

فجأة تنبه السياسيون لمسؤولياتهم وابدوا غيرتهم على حماية النساء، فأقرت اللجان النيابية المشتركـة فـي                 
، مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري بعد ادخـال           2013 تموز   22جلستها يوم االثنين الواقع في      

تعديل بارزعليه، وذلك على خلفية الجريمة المروعة التي شهدتها حلبا والتي اودت بحياة المـغـدورة روال            
 .يعقوب من حلبا على يد زوجها

 

ات والمنظمات النسوية والمدنية علـى      / وقد القى اقرار مشروع القانون، ترحيباً من قبل الكثير من الناشطين          

فيما تـحـفّـظ     »  حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري       « :  الرغم من تعديل عنوانه بحيث بات     

التحالف الوطني لتشريع حماية النساء     "و"  كفى عنف واستغالل  " وفي هذا االطار، هنّئت منظمة      .  البعض االخر 

كل نساء لبنان باقرار مشروع القانون، مشيرة الى بعض المكتسبات التي نجحـت فـي       "من العنف األسري  

إعادة إدراج اسم النساء في عنوانه، إعادة النظر بتجريم إكراه الزوجـة            :  ادراجها في مشروع القانون وأهمها    

، " الحقوق الزوجيـة  " على الجماع، ولو أنها اكتفت بتجريم الضرب واإليذاء والتهديد للحصول على ما أسمته              

 .بحيث فصلت بشكل واضح صالحيات المحاكم المختلفة) 22التي أصبحت المادة  (26وتعديل نص المادة 

والتحالف ان المعركة لم تنته بعد، بل ستستمر حتى إقرار القانون في الهيئة العامة ليـصـدر                 "  كفى" وافادت  
بالصيغة التي تكفل الحماية الكافية والكاملة للنساء، وذلك بالرغم من الشكوك حول الوقت الذي قد يستغرقـه                 

 .اقرار القانون في ظل الجو السياسي الحالي
  

بصراحة، من الصعب االقرار بحسن نية رجال السياسية، من اعضاء مجلس النواب والحكومة السابقـيـن،                

 بتصريحات التاييد بل التهليل االعالمي للخطوة، وذلك بعد المماطالت الطويلة            إلدالءوبصدقية تهافتهم على ا   

التي سبقت اقرار المشروع، وال سيما ان معظم االطراف السياسية التي ينتمون اليها هي نفسها التي ال تزال                  

تشيح الطرف عن مطالب النساء بالمساواة، وبحقهن باعطاء الجنسية الى اسرتهن او حق النساء بالمشاركـة                

 . السياسية الفعلية من خالل اعتماد الكوتا في قانون االنتخابات

ة االخرى التي ال زالت موضع نقاشات عقيـمـة          / كذلك، نعيد التذكير، بجملة قضايا مرتبطة بحقوق المواطن       

، ) وبشكل خاص خفض سن اإلقتراع، إقتراع غير المقيمـيـن        ( ، اإلصالح اإلنتخابي    كسلسلة الرتب والرواتب  

التغطية الصحية الشاملـة،  ( المساواة في األحوال الشخصية من خالل اعتماد قانون مدني، الحقوق االجتماعية   

 ) 8.تتمة ص(. ، كلها قضايا ال تزال حبيسة ادراج السياسيين...)ضمان الشيخوخة، الخ

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 تعليم التاريخ ولعبة اإليديولوجيا
األجواء الطائفية المشحونة تستحضر السجال الدائم حول كـتـاب          

فاالصرار على طي المواضيع الملتبسة ونسـج        .  التاريخ الموحد 
التسويات السياسية ورمي جزء من الحقائق جانباً، يتكرر في كـل           

كتاب التاريخ ليس المشكلـة     .  فترة يلوح فيها شبح الحرب األهلية     
 ...الوحيدة، بل أيضاً مقاربة األستاذ غير الحيادية

9842/node/ar/org.lkdg.www://http 

 باستنثاء صيدا" البريفيه" مرشح ينهون امتحانات 63400
، التي جرت بنمط "البريفيه" مرشح الى إمتحانات 63400أشار المدير العام لوزارة التربية ورئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، إلى تقدم 

 ...جيد في كافة المناطق بإستثناء مدينة صيدا التي حرم تالمذتها قسراً من تقديم إمتحاناتهم بسبب الوضع األمني الذي طرأ 
9835/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المرحلة الثالثة من اإلستراتيجية الوطنية للتربية البيئية
في اطار المرحلة الثالثة من اإلستراتيجية الوطنية للتربية البيئيـة          
التي وضعتها جمعية الثروة الحرجية والتنمية بالتعاون مع المركز         
التربوي للبحوث واالنماء وتحت اشراف وزارتي التربية والبيئة ،         

الغازية من بين ثالث مدارس في لبنان،         -اختيرت ثانوية السفير    
لتصبح مدرسة بيئية نموذجية، ليجري تطبيق التجربة وتعميمهـا         

ولهذه الغاية، نظـمـت     .  على المجتمع المحلي في منطقة الجنوب     
ادارة الثانوية بالتعاون مع الجمعية والمركز التربوي ورشة عمل         
بيئية مشتركة مع المجتمع المدني لمناقشة الخطة ووضع آلـيـات           

 ...عمل لتعميمها
9848/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التنسيق النقابية تنكب على مشكلة التسرب المدرسي 
االنغماس بالشأن المطلبي شَغَل هيئة التنسيق النقابية عن ملـفـات           
تربوية متفجرة اخرى، منها، عمل األطفال الذي قررت الهـيـئـة            
مقاربته في اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال، لصلته الوثيـقـة           

 ...بظاهرة التسرب المدرسي
9849/node/ar/org.lkdg.www://http 

 اسسها وابعادها : ندوة تربوية حول المواطنة
أسسهـا  :  المواطنة" نظمت الجامعة اللبنانية ندوة حول كتاب بعنوان        

حتـى  " أننا  :  لرئيسها عدنان السيد حسين، الذي افاد قائالً      "  وأبعادها
اآلن لم نفهم كيفية تطبيق مفهوم الدولة في عالمنا العربي، وإذا مـا             
قارناه بمفهوم الدولة القومية، نالحظ الفجوة الـكـبـرى بـيـن              

 "...المفهومين
9854/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قريباً.. »ضمان الجودة في التعليم العالي«: الهيئة اللبنانية
تابعت لجنة اإلدارة والعدل النيابية، درس مشروع قانون إنشـاء           

، وتوقّع ممـثـل     » الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي      « 
اللجنة الفنية للتعليم العالي في وزارة التربية الدكتور نعيم عويني أن  
يتم االنتهاء من دراسة المشروع وإقراره قريباً، ليصار بعدها إلـى           

 ...تحويله إلى لجنة التربية ومن ثم إلى اللجان المشتركة
9844/node/ar/org.lkdg.www://http  

 !والجامعة الدولية تخسر ترخيصها لعدم استيفاء الشروط.....
، الذي رخص   9595أوقف مجلس شورى الدولة، تنفيذ المرسوم       

 لشـركـة     2012/  12/  21بموجبه مجلس الوزراء بتـاريـخ     
 وهي شركـة    BIUديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت       

تخص الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وكان مجلس الوزراء قد          
اقر الموافقة على الرخصة على الرغم من تحفظ المدير الـعـام            

 ...للتعليم العالي أحمد الجمال وتقرير اللجنة الفنية السلبي
9857/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية



 »متوسطة راشيا الرسمية«إعادة افتتاح 
شارك وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف االعمال، 

اتحاد «وائل ابو فاعور، في لقاء تربوي، بدعوة من بلدية راشيا و
، بعد صدور قرار وزير التربية حسان دياب »بلديات جبل الشيخ

بإعادة فتح مدرسة راشيا المتوسطة الرسمية، الذي ابطل قراراً 
سابقاً بإقفالها صدر قبل عامين، لعدم توفر عدد كاف من التالمذة 

 ...يسمح باستمرارها
9858/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 تداعيات حادثة االعتداء على مدير معهد أرض جلول المهني
معهد أرض  –تفاعلت حادثة االعتداء على مدير مدرسة الصنائع 

جلول المهني أسامة الحمصي، الذي تابعه وزير التربية مع وفد 
من اساتذة المعهد ورابطة أساتذة المهني والتقني، فيما استنكر 

الممارسات الميليشيوية التي " تيار المستقبل"المكتب التربوي لـ
 ...تمارسها بعض قوى األمر الواقع ضد التالمذة واألساتذة

9853/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
 تسمى مدرسة رسمية» زريبة«في العمروسية 

في منطقة العمروسية في الضاحية الجنوبية، مدرسة رسمـيـة،          
أقرب إلى زريبة، اذ ان  أبواب غرف التدريس فيها، مخلـعـة،             
وجدران الغرف سوداء، وأدراجها مكسرة بدءا من الطابق األول          
حتى الرابع، يتعثر فيها األطفال وتؤدي إلى وقوع جرحى بينهـم،           
فيما تنبعث من الحمامات الروائح الكريهة، مما يتطلب تغييـرات          

 ...كلية
9856/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعاقد في التعليم الرسمي كرة ثلج ما زالت متدحرجة
ات في التعليم الرسمي، حـقـوقـاً        / ال شك ان لالساتذة المتعاقدين    

ن في المهنة، ولكن السؤالين الذين   / اكتسبوها على مر سنوات عملهم    
الى متى تبقى ظاهرة التعاقد هـي        :  يطرحان نفسهما هما التاليين   

االساس في رفد المدارس الرسمية بالمعلمين؟ وماذا عن اعادة تفعيل  
 ...دور المعلمين وكلية التربية؟

9837/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لوحيات الكترونية مجانية لتالمذة أربع ثانويات رسمية
وزع وزيرا التربية واالتصاالت في حكومة تصريف االعـمـال          

حسان دياب ونقوال صحناوي، مجموعة كبيرة مجانـيـة مـن            

الكومبيوترات اللوحية على تالمذة أربع ثانويات رسمية، وذلك في         

 ....احتفال أقيم في ثانوية رينه معوض في بيروت 
9852/node/ar/org.lkdg.www://http 

  ثانوية رسمية سخانات مياه شمسية30دياب وباسيل سلّما 
سلم وزيرا التربية والطاقة والمياه في حكومة تصريف األعـمـال           

 ثانوية رسمية، سخانـات     30حسان دياب وجبران باسيل، لمديري      
تعمل على الطاقة الشمسية، مقدمة من وزارة الطاقة، حصلت عليها          
تلك الثانويات بعد عملية تصويت نظمتها الوزارة في مكتب وزيـر           

 ...التربية
9834/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص 
إلعادة درس السلسلة وإللـغـاء       :  المؤسسات التربوية الخاصة  

 المفعول الرجعي
دعا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بعد اجتماع عقـده فـي            

الحدت، الى اعادة درس مشـروع        –مدرسة القديس متى الرسول     
السلسلة بمشاركة القطاع التربوي الخاص لتوفير العدالة والتوازن        

 ...لكل األسرة التربوية وإلغاء المفعول الرجعي
9851/node/ar/org.lkdg.www://http 

أليس اإلضراب تسرباً مقنّعـاً    :  األب ديماس لهيئة التنسيق النقابية    
  وأين تعويض التالمذة؟

قال امين سر بطريركية بيروت للروم االرثوذكس االب جـورج           
ديماس، إثر الورشة التي أقامتها هيئة التنسيق النقابية لمنـاهضـة           

استوقفنا الموقف المعلن ضـد     " عمالة األوالد والتسرب المدرسي،     
تسرب التالمذة الذي يتناقض مع الممارسات النقابية خالل السـنـة     
الدراسية المنصرمة والتي عطّلت الدراسة على التالمذة مدة تزيـد          

 "... على الشهر، أوليس التعطيل تسرباً مقنّعاً؟
9831/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ن/ات توقيع استقاالتهم/مدارس خاصة طلبت من معلمين
في وقت حذرت نقابة المعلمين في لبنان المؤسسات الـتـربـويـة      

ات او   / الخاصة من اخذ السلسلة الجديدة ذريعة لصرف المعلميـن       
أن "  النهـار " ن، علمت   / ن بالصرف لعدم المطالبة بحقوقهم    / ترهيبهم

ات في مدارس خاصة، من بينها شبه مجانية طلـب          / مئات المعلمين 
ن توقيع استقاالت قبل موعد التجديد الطبيعي للمعلـم فـي            / منهم

 ...مدرسته
9833/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ة/ طالبا417تحتفل بتخريج " المقاصد"
، احتفلت جمعيـة    " فجرنا الصادق شعاع يعانق السماء    " تحت شعار   

 طالبا وطالبة   417المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت بتخريج       
من الصفوف النهائية في ثانوياتها، مركز عبد الهادي الـدبـس            
لإلعداد المهني والتقني ومن كلية الدراسات اإلسالمية وكـلـيـة           

 ...التمريض والعلوم الصحية التابعة لجمعية المقاصد
9836/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية 
 ال للتدخل السياسي : الجامعة اللبنانية في تكريم وزير التربية

كرم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين والعمـداء،          
وزير التربية، حسان دياب، وقد اعتبر عميد كلية الحقوق والعلـوم           
السياسية واالدارية الدكتور كميل حبيب، خالل حفل التكريم، أنـه        
يجب اال تدخل السياسة الى شؤون الجامعة وال الى الـقـطـاع              

 ...التربوي، وقد اوصلتنا التدخالت الى ما وصلنا اليه
9832/node/ar/org.lkdg.www://http 

 رابطة االساتذة المتفرغين استنكرت عدم تصديق موازنة الجامعة
استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعـة         
اللبنانية، بعد اجتماعها برئاسة الدكتور حميد الحكـم وحضـور           
أعضاء الهيئة، رفض وزارة المال التصديق على موازنة الجامعة،  
االمر الذي يكبل حركتها على مختلف الصعد ويعرقل الـعـمـل            

 ...فيها
9850/node/ar/org.lkdg.www://http 

اإلدارة لـبـت   :  ن/ ن تحركهم/ الفرع األول أوقفوا -طالّب الحقوق  
 المطالب وعدلت مواعيد االمتحانات

الفرع   -بعد المشكلة التي حدثت في كلية الحقوق والعلوم السياسية          
األول في الجامعة اللبنانية حين اعترض الطالب على مـواعـيـد            

ن الى مكتب مدير الفرع الدكتور غالب       / االمتحانات، توجه وفد منهم   
فرحات وعقد اجتماعاً مطوالً في حضور عدد من اساتذة الكلـيـة            

 ...المعنيين بالقضية، تم خالله االتفاق على تلبية كل مطالب الطالب
9840/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فتح باب التعاقد للعلوم االجتماعية
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن حاجتها الى التعاقد مع أساتـذة           
من حملة الدكتوراه لتدريس مواد علم االجتماع وعلم السكان وعلم          
النفس االجتماعي واالحصاء واالنتروبولوجيا في معهد العـلـوم         

 ...االجتماعية
9839/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 

 الصحة للجميع قضايا الرعاية الصحية 

 ات/غاريوس يبحث مع ايخهورست مشروع التغطية الصحية الشاملة للمواطنين
زار النائب ناجي غاريوس، رئيسة بعثة االتحاد االوروبي في لبنان، السفيرة انجلينا ايخهورست، وبحث معها قضية ملف مستشفى بعبدا                   

ان مـن حـق       " الحكومي، اذ اطلعها على عملية استكمال تجهيز المستشفى بالمعدات الالزمة بدعم من السفارة اإليطالية، مؤكداً على              
 "...المواطن المستهدف بصحته، الحصول على كامل حقوقه من االستشفاء واالدوات الطبية والرعاية الصحية الكاملة

9881/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع قضايا الرعاية الصحية 

 مجدالني يشرح مشروعه الخاص بالبطاقة الصحية
اعلن رئيس لجنة الصحة النائب، عاطف مجدالني، في مـؤتـمـر         

كتـلـة   " صحافي عقده في مجلس النواب، عن اقتراح قانون أعدته          
يتعلق باعتماد البطاقة الصحية، ويهدف الى أن تصـبـح          "  المستقبل

التغطية شاملة لجميع األشخاص غير المستفيدين من التـغـطـيـة      
 ...الصحية اإللزامية

9883/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تطالب بالحماية القانونية للمرضى" جمعية الزهايمر"
التحويطة، نـدوة    -في بيت الطبيب"  جمعية الزهايمر لبنان" نظمت  
، حاضر " هل نسي القانون حمايتهم؟..  مرضى االلزهايمر  " بعنوان  

فيها ريان قوتلي، وحضرتها فاعليات وأطباء ومعنيون، فيما لفـت        
      أننا نواجه صعوبات   : " رئيس الجمعية نبيل نجا الى التحديات قائال

مع بعض األهل واألطباء وكتاب العدل والمحامين، والحظنا أن          
 "...الناحية القانونية المتعلقة بشؤون مريض االلزهايمر مهملة

9877/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لوازم طبية إسرائيلية في مستشفى الحريري الجامعي
لم يبلّغ مستشفى بيروت الحكومي كما تقتضي اصول عمل مكتـب           
مقاطعة إسرائيل في وزارة االقتصاد بعثوره على لوازم طـبـيـة            
إسرائيلية ضمن الهبة األخيرة التي وصلت إليه في منتصف نيسان          

، وهي مؤسـسـة     » الرعاية الصحية في لبنان   « الماضي من جمعية    
 ...تعنى بمساعدة الالجئين الفلسطينيين

 9880/node/ar/org.lkdg.www://http 

 النقابات العمالية وازمة مستشفى الهراوي المالية
عقد المجلس التنفيذي التحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع         

مستشفـى  « اجتماعا استثنائيا، جرى خالله البحث في أزمة عمال         
في زحلة، ومستخدميه، صدر في اثـره       »  الرئيس الياس الهراوي  

ات فـي    / بيان اشار الى أن األزمة المالية التي يعانيها العاملون        
ن اذ ان أكثر من مئة وستين عائلـة         / المستشفى تهدد لقمة عيشهم   
 ...مهددة بمصدر رزقها الوحيد

9886/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية 

 تحويل المستحقات خالل أيام.. »مستشفى الحريري الجامعي«
مستشفى الحريري الـحـكـومـي       « تفاقمت أزمة الثقة بين إدارة      

والموظفين والعاملين في المستشفى، ما أدى إلى استمرار        »  الجامعي
لكن فيما يظهر أنه ضوء فـي نـفـق      .  ن/ هؤالئك في اعتصامهم  

أن »  السفـيـر  « لـ»  وزارة الصحة العامة  « األزمة، كشفت مصادر    
، متوقعة  » إشكالية تدوير االعتمادات من قبل وزارة المال قد حلّت        « 

 ...»يبدأ المستشفى باستالم مستحقاته المالية تباعاً«أن 
9868/node/ar/org.lkdg.www://http 

مش رمانة قلوب : بين إدارة المستشفى الحريري ووزارة الصحة
 !مليانة

، في كل مرة تتأخر رواتب موظفي       " إبريق الزيت " هي أشبه بقصة    
مستشفى رفيق الحريري، يعتصم هؤالء ومن ثم تقفـل ابـواب            
المستشفى أمام المرضى، لتعود األمور الى مجاريها بعد تـدخـل           

 ...المسؤولين
9872/node/ar/org.lkdg.www://http 

 البوار-مساعدات كويتية لمستشفى فتوح كسروان
وقّع الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربـيـة،          
نواف الدبوس، ورئيس مستشفى فتوح كسروان، شربل عـازار،          

الموردة لآلالت الطبية، جورج بوشكيـان،      "  تكنوالين" ومدير شركة   
والمهندس المشرف على تنفيذ المشروع من الصندوق الكويـتـي،          
 -عامر فيض اهللا، عقداً لتزويد مستشفى فتوح كسروان الحكومي           

 ...البوار بتجهيزات طبية
9879/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هيئة إدارية جديدة للجنة الطبية في مستشفى البترون الحكومي
انتخب األطباء العاملون في مستشفى البترون هيئة ادارية جديـدة          

الدكتور يوسف ضـرغـام      :  للجنة الطبية، ففاز بالتزكية كل من     
رئيسا، الدكتور نقوال حوشان نائبا له، الدكتور الياس غصن أمينا         
للسر، الدكتور جورج الحاج معتمد تحصيل االتعاب، الدكـتـور          
عادل مرشاق مسؤول اللجنة العلمية، الدكتور إيلي راشد مسـؤول     

 ...اللجنة االجتماعية
 9869/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 مستوصف متطور في مشتى حسن بعكار بانتظار المستشفى الحكومي
وضعت منطقة الدريب األعلى في قضاء عكار على الخريطة الصحية للدولة، من خالل الحجر األساس للمستوصف المتطور، المنـوي                   

هيئة اإلغاثة والمساعـدات فـي دار       « ، وبالتعاون مع   » بيت الزكاة « اقامته في بلدة مشتى حسن بدعم مالي من دولة الكويت بواسطة            
ويعتبر هذا المشروع مقدمة إلنشاء المستشفى الحكومي، الذي تم إقراره في مجلس الوزراء في              .  الذي تبرع ايضاً بإنشاء المبنى    »  الفتوى
 ...، والذي سينفذ بدعم مالي من االتحاد األوروبي2012العام 
9884/node/ar/org.lkdg.www://http 

 120نقابة المستشفيات الخاصة تستعجل إصدار سندات الــ          
 مليار ليرة

ناشد مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، كل االطـراف،         
إبعادها من الصراعات المسلحة بما يمكن من تأدية واجباتها تجاه          
المصابين بدون تعريض العاملين فيها والمرضى ألي خطر، كما         
دعت النقابة  االجهزة االمنية الى توفير الحماية الالزمة، متمنيـة           
على المسؤولين التعجيل في العمل على إصدار سندات الخزينـة          

 ... مليار ليرة120العائدة للمستشفيات الخاصة والبالغة قيمتها 
9882/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية 

 »الصحة«كنعان، حاجات أصحاب مستشفيات المتن والعالقة مع 
التـغـيـيـر     « عقد النائب ابراهيم كنعان، في مقر امانة سر تكتل          

في الجديدة، لقاء مع وفد برئاسة نقيـب اصـحـاب            »  واالصالح
المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ضم اصحاب المستشفيات في        
المتن الشمالي، جرى خالله البحث في امور تعنـى بـعـمـل              
المستشفيات الخاصة وحاجاتها والعالقة مع وزارتـي الصـحـة           

 ...والضمان االجتماعي
9873/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع القطاع الصحي الخاص

 الوزير خليل دشّن مستوصفاً بلدياً في الطيبة
قام وزير الصحة بالمشاركة في حفل تقديم معدات طبيـة الـى             

ليكون "  اتّحاد بلديات جبل عامل   " مستوصف بلدة الطيبة الذي أنشأه      
وللمناسبـة  .  مركزا صحيا يقدم الخدمات الطبية الى أبناء المنطقة       

ُأقيم احتفال في مبنى المستوصف، رعاه الوزير خليل وشارك فيه          
 ...النائبان علي فياض وقاسم هاشم وفاعليات اخرى من المنطقة

9875/node/ar/org.lkdg.www://http 

افتتاح مستشفى بخعازي في كليمنصو بعد تأهيله وخدمات بكلفـة          
 معقولة

تم افتتاح مستشفى بخعازي في كليمنصو بعد أن ُأعيد تأهيلها مـن            
قبل شركة خاصة مستثمرة، وأصبحت بإشراف اإلدارة الجديدة التي         
عملت على شراء معدات جديدة ومتطورة واعتماد الجـراحـيـن           
المنتسبين الى الجامعة األميريكية والمستشفيات المحيطة وذلك بغية        

 في المـئـة أو       40تامين أفضل خدمة طبية للمريض بكلفة تقل        
 ...أكثر

9874/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "!أبو الفقير: "ومستوصف نموذجي بلدي في الجديدة
مستوصف بلدية الجديدة البوشرية، من المستوصفات النموذجية في لبنان، بتجهيزاته الحديثة، نخبة األطباء العاملة فيه، نوعية األدويـة             

 ...المتوفرة بصورة دائمة، الطاقم البشري الذي يديره أصحاب خبرة، وممرضات على وجوههن ابتسامة الشفاء وتخفيف األوجاع
9876/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 تحركات نقابية

 معركة السلسلة تنتقل الى مجلس النواب: هيئة التنسيق
خرج المؤتمر النقابي الذي نظمته هيئة التنسيق النقابية بـعـنـوان       

، بخالصة تشير   " حماية السلم االهلي واقرار السلسلة وفق االتفاقات      " 
الى جولة جديدة من المعركة الزالة الشوائب التي اصابت السلسلة          

 ... التي حطت رحالها اخيراً في مجلس النواب
9843/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي    
من اوعز كنعان رئيس لجنة المال النيابية بالمماطلة في درس 

 السلسلة؟
استبشرت قيادة هيئة التنسيق النقابية خيرا بمسارعة رئيس لجنة 

المال والموازنة النيابية، ابراهيم كنعان، الى دعوة اللجنة لالنعقاد 
والمباشرة بدرس مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والتعديالت 

لكن كنعان عاد وارجأ موعد الجلسة الى . الضريبية المقترنة بها
اجل غير مسمى، زاعماً انه اضطر الى اتخاذ هذا القرار بسبب 

 ...تغيب وزير المال والمدير العام للمالية العامة
9838/node/ar/org.lkdg.www://http 

لحركة نقابية : »هيئة التنسيق«النقابيون القدامى يدعمون 
 ديموقراطية ومستقلة

بغية » « هيئة التنسيق النقابية  « وجه نقابيون قدامى مذكرة دعم الى       
، » إقرار حقهم المشروع في حياة كريمة وكشركاء في هذا الوطن         

وصوالً الى حركة « مؤكدين على اهمية االستمرار في هذا التحرك     
 ...»نقابية ديموقراطية مستقلة وفاعلة

9847/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هل االلتباس مقصود؟:  من الضمان14تعديل المادة 
 من قانون الضمان االجتماعي     14كان المطلوب من تعديل المادة      

ات لخدمـات   / تحقيق المساواة وتأمين وصول المحرومين    :  أمرين
الضمان، لكن، ما فعلته لجنة المرأة والطفل أنها صنعت لغماً، فال           
حققت المساواة بين الزوج والزوجة وال بينت من هو المستهـدف           

 ...باالستفادة من الخدمات
9887/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أوضاع صندوق الضمان اإلجتماعي في الشمال مزرية
يفترض بالضمان االجتماعي أن يقدم خدماته الطبية واالستشفائيـة         
واالجتماعية والخاصة باألمومة وبتعويضات نهاية الخدمة، اال أن         
واقع العمل اليومي في مكتب طرابلس يعكس كارثة اجتماعية بسبب          
التعاطي الرسمي من قبل ادارة الضمان والسياسات المعتمدة من قبل          

 ...معظم الحكومات المتعاقبة
9867/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الضمان االجتماعي
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 نطالب بمستحقاتنا: المضمونون في عكار
ناشد عدد كبير من أهالي عكار، المستفيدين من تقديمات الصندوق          
الوطني للضمان االجتماعي، كافة المراجع المختصة، وال سيمـا         
وزارات العمل والصحة والشؤون االجتماعية، اإليعاز لمـراكـز         
الضمان االجتماعي في حلبا تسهيل معامالت المواطنين، ودفـع          

 ...الشيكات المتوجبة للمضمونين
9871/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وزارة العمل تسرف في السفر على حساب الضمان
شهد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، خالل شهر  
أيار الماضي، خالفات على محور مشاركة الصندوق في مؤتمرات         

ويروي بعض أعضاء مجلس    .  خارج لبنان وتأليف الوفود المشاركة    
الضمان، أن تعويض اإلقامة الذي يدفعه الضمان للمكلّف الـواحـد           

 ... دوالرا350ًبالسفر إلى جنيف يبلغ 
9888/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن مع كهرباء لبنان/ مياوماً ينتظرون تجديد عقودهم480
الشـهـر   »  مؤسسة كهرباء لبنـان   «  مياوماً في    480يدخل حوالي   

المقبل، في نفـق انتــظار تجــديد عقــدهم الذي ال يـزال          
عالقا لدى إدارة المؤسسة من جهة، وفي ظل عدم وجود رب عمل            

 ...ن من جهة ثانية/ن رواتبهم/يدفع لهم
9846/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 "األونروا"والنازحون الفلسطينيون يعلّقون اعتصامهم أمام ......
علق النازحون الفلسطينيون من سوريا اعتصامهم امام مقر االونروا         

لمطالبهم، على  "  االونروا"  أشهر احتجاجا على تجاهل      4الذي استمر   
اثر االتفاق مع االونروا الذي ابرم في حضور ممثـلـيـن مـن               

" االونروا" المعتصمين واللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية ورئاسة       
 ...ممثلة بهدى السمرا ومحمد خالد

9870/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 ذوي االحتياجات الخاصة
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 (!)النازحون قبل الالجئون: »األونروا«تعديل اولويات 
بين مخيم نهر البارد الذي ال نهاية ألزمته، التي خلفت وراءهـا            

 آالف الجئ الذين نزحوا الى مخيم عين الحـلـوة           10إلى اآلن   
وحدها، وبين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى مخيمات لبنان،      

 61500والذين وصل عددهم حتى مطلع الشهر الحالي إلـى           
 ...»التقلّب في أولويات األونروا«: الجئ، حصل ما ال مفر منه

9878/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ببيروت» األونروا«مسيرة  طالبية رفضاً إلغالق مدرسة تابعة لـ
في الطريق الجديدة ببيـروت،     »  يعبد« قام مئات التالميذ من مدرسة      

فـي  »  األونـروا « يرافقهم تالميذ من أربع مدارس اخرى تابعة لـ         
 ...بإغالقها» األونروا«بيروت، بمسيرة احتجاجية رفضاً لقرار 

9855/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 منحة جامعية من االتحاد األوروبي لـطـالب االونـروا            25
 الفلسطينيين 

ـ     منحة دراسية اضافـيـة      25"  االونروا" قدم االتحاد االوروبي ل
اتـحـاد الشـبـاب       “ لالجئين الفلسطينيين، وذلك بعدما وجه       

في لبنان، رسائل للدول المانحـة      )  اشد( ”  الديموقراطي الفلسطيني 
 طالبا وطالبة، وعدتهم وكالة االونروا بـدايـة         50النقاذ مستقبل   

السنة  بالحصول على المنح الجامعية، ثم عادت وخلفت وعدهـا            
 ...بحجة عدم توفر االموال الكافية

9841/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »جدار القطاع العام« عاماً من تهميش ذوي االحتياجات الخاصة أمام 13
 الخاص بحقوق األشخاص المعوقين في لبنان بهدوء وبدون تحقيـق اي             220/2000مرت الذكرى الثالثة عشرة على صدور القانون        

 أيار من   29اختراق فعلي يمكن الحديث عنه في جدار التهميش الرسمي المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة على لبنان منذ صدوره في                    
 ...العام ألفين إلى اليوم

9885/node/ar/org.lkdg.www://http 

  تتمة االفتتاحية   

ة، في وقت يحتدم الصراع على       /بناء على ما سبق، يصعب التصديق ان الطبقة السياسية الحالية مهتمة فعالً بحقوق المواطن               

 . السلطة انطالقاً من االعتبارات الطائفية واستناداً الى مراهناتها الخارجية

اخيراً، على الرغم من اقرارنا بايجابية خطوة اقرار مشروع القانون، وبصرف النظر عن الخلفيات او المدة التي قد تستغرق                      

وضعه موضع التطبيق الفعلي، يبقى االمل معقوداً على ان يصيب التغيير الحاصل في المنطقة، لبنان، قريباً، بحيث تبرز اطراف                    

 . سياسية جديدة تضع نصب اعينها قضايا المواطنة المساواة والعادلة االجتماعية
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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  


