
 

 
 

 

منيمنة يطلق الحملة اإلعالمية المواكبة      -
 للخطة التربوية الخمسية

ة وظيفة سنوياً    /خمسون ألف طالب   -
 %!!1والنمو الوظيفي بحدود 

بلديات البقاع تعوض مدارسها الرسمية      -
 " وزارة التربية"عن عجز خدمات  

الشبكة المدرسية في قضاء النبطية        -
 تطالب وزارة التربية بصرف مستحقاتها

ذوي التالمذة  "  تستغل"مدارس خاصة    -
 !وترفع أقساطها عشوائياً

الطالب السوريون في لبنان يتعرضون      -
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خليفة يحمل اإلعالم مسؤولية تسويق       -
 األعشاب الطبيعية
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 الدبية

مستشفيات خاصة تستغّل مرضى        -
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مستشفى طرابلس الحكومي تنقصه       -
سريراً فقط يعمل   90:  االعتمادات المالية 

 لتلبية مرضى المدينة      220من أصل    
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إطالق اإلستراتيجية الوطنية    :  الشؤون-

 للتنمية االجتماعية
حرب أطلق مشروع قانون العمل الجديد       -

منسجم مع أحكام اتفاقيات     :  مع تعديالته 
 العمل الدولية والعربية المبرمة

حقوق الفلسطينيون في لبنان بين سندان      -
 األمم المتحدة ومطرقة الدولة اللبنانية

العلم لم يعد أولوية     :دراسة لألميركية   -
 ات/ألبناء المخيمات الفلسطينيين

اعتصام في البرج الشمالي لتحسين        -
 "األونروا"خدمات 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 حقوق المواطنة االجتماعية من اجل بناء الدولة المدنية

 راصد الحقوق االجتماعية

2مـا ر س   / آ ذ ا ر  ا لـعـد د   ا لـثـا لـث  0 1 1  

 الرعاية واألمان ااإلجتماعيي

في آن واحد، والن الدولة المدنية المنشودة هي دولة الحقوق المدنية              غاية وممارسة    الن المواطنة  
. ات/واإلجتماعية، خصوصا التعليم الرسمي المتقدم نوعيا والخدمات الصحية األساسية لجميع المواطنين          

ن /ن، أبى شبان وشابات لبنان أن يكونوا       /والن الثورات وحراك الشعوب العربية كانت ملهماً لهم         
ات بحقوق المواطنة التي تتجاوز النظام      /ات عن ساحات التغيير وقرروا رفع الصوت، مطالبين       /غائبين

 .الطائفي الذي بات يشكّل عبئا ثقيالًً على الجميع
النظام الطائفي في محاولة    تجاوز  من المعروف ان وثيقة الوفاق الوطني كانت قد أوردت بنداً تحدث عن             

لوضع آلية صحيحة لمعاجلة آفة هذا النظام من خالل تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية في                
المجلس النيابي اللبناني، لكن على الرغم من مرور عقدين من الزمن على إبرام هذه الوثيقة إال أن هذه                   
المادة لم تنفذ بعد، بأي من بنودها وخاصة إقرار قانون انتخابي على غير أساس طائفي ومذهبي وكذلك                 

 ).ما عدا الفئة األولى(إلغاء الطائفية من الوظائف الرسمية 
لماضي لم يكن وليدة فراغ بل نتيجة تراكم          اوهكذا فان التحرك الشبابي الذي بدأ في نهاية شباط            

المشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية الناجمة عن النظام الطائفي الحالي والتي تستوجب               
 .   معالجات لم يعد النظام قادراً على استيالدها

ات هي  /إن الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الكاملة والفاعلة والمتساوية لجميع المواطنين             
األساس الذي يجب أن يقوم عليه الحراك الحالي كون هذا المطلب يلحظ بالضرورة إيجاد حلول لكافة                  

 . القضايا األساسية االجتماعية والسياسية واالقتصادية منها في لبنان
إن المواطنة تعني في إطارها األشمل بناء عالقة مباشرة متينة بين الفرد في المجتمع، والدولة بدون                  

: إن تحقيق ذلك يفترض توفر شرطين أساسيين      .  وسيط طائفي أو مذهبي، أو إنتماء مناطقي أو عائلي         
ة بصورة متساوية، و اعتماد نظام سياسي        /بناء الدولة المدنية التي تكفل الحقوق األساسية للمواطن        

ات كافة بصورة   /الطائفي و ديمقراطي يكفل الحريات لكافة أطياف المجتمع والذي يشارك فيه المواطنين           
 .فاعلة وعلى قدم المساواة

ال ريب في أن مسيرة الدفاع عن حقوق المواطنة والمطالبة بالدولة المدنية الالطائفية ستستمر حتى بلوغ                
قواسم المشتركة بين أفراد المجتمع      الدولة المنشودة، لكن الوصول الى ذلك يستلزم التركيز على ال           

فبقدر ما يتبلور االتفاق    .  الواحد، المنقسم حاليا من حيث االنتماء، والهوية والوالء للمرجعيات السياسية          
بين األطراف المتنوعة المشاركة في التحركات حول المطالب وسبل تحقيقها تتأمن الظروف للولوج               

 .لدولة المواطنة



وزارة "بلديات البقاع تعوض مدارسها الرسمية عن عجز خدمات          
 " التربية

نشرت صحيفة الصحيفة السفير تحقيقاً تطرقت فيه إلى وضع            
البلديات في البقاع، والتي تحولت نتيجة اإلهمال المزمن للدولة           
وغياب أجهزتها إلى متعهد يقوم بإجراء ما هو منوط بعمل              

للمدارس الوزارات الخدماتية، والتكفل بتأمين األكالف المالية          
 node/ar/org.lkdg://http/4798. الرسمية

مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم العالي إلى مجلس       ويحيل  ..
 الوزراء

أحال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة الى مجلس           
الوزراء، مشروع قانون إنشاء هيئة لبنانية لضمان الجودة في التعليم          
العالي وذلك للمرة األولى في لبنان، بعدما أصبحت ضرورة ملحة           

 . مع اتساع التعليم العالي وأعداد طالبه
4813/node/ar/org.lkdg://http 

 %!!1ة وظيفة سنوياً والنمو الوظيفي بحدود /خمسون ألف طالب
ندوة "  الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه   "نظم المنبر الثقافي في     

، والتي تحدث   "إشكالية التخصص والعمل  :  شباب لبنان "تحت عنوان   
خاللها مدير مؤسسة البحوث واالستشارات الدكتور كمال حمدان         

ة وظيفة في لبنان بينما     /الذي أشار إلى وجود خمسين ألف طالب       
 %.النمو الوظيفي سنويا يتراوح بين واحد وواحد ونصف

4815/node/ar/org.lkdg://http 
 

 الشبكة المدرسية في قضاء النبطية تطالب وزارة التربية بصرف مستحقاتها
طالبت الهيئة العامة للشبكة المدرسية في قضاء النبطية وزارة التربية باإلسراع في صرف مستحقات المدارس المالية بغية تفعيل دورها في 
مجال النشاطات المدرسية الالمنهجية، مشيرةً إلى أن العائق المادي يأتي في طليعة األسباب التي تحول دون مشاركة مدارس وثانويات                     

 node/ar/org.lkdg://http/4803. القضاء في هذه النشاطات
 

 منيمنة يطلق الحملة اإلعالمية المواكبة للخطة التربوية الخمسية

أطلق وزير التربية الدكتور حسن منيمنة الحملة اإلعالمية المواكبة         
لخطة تطوير القطاع التربوي والتي تهدف إلى إعادة بناء جسـر            

ة ووزارة التربية وتحسين صورة المدرسـة       / التواصل بين المواطن  
ستغطي الحملة كافة المناطق اللبنانية وستنفذ بالتعاون مع و  . الرسمية
 ".اليونيسيف"منظمة 

 4802/node/ar/org.lkdg://http 

 مدارس عكار بين التسرب وضعف المدرسة الرسمية
تحقيقاً حول ظاهرة التسرب المدرسي في " األخبار"نشرت صحيفة 

القرى العكارية الفقيرة التي يضطر أبناءها في ظل صعوبة الحياة 
المعيشية إلى العمل باكراً للتخفيف من معاناة األهل ومساعدتهم في 

المصروف، بينما تغيب وزارة التربية عن دعم وتطوير دور 
المدارس الرسمية وتستقطب المدارس الخاصة المجانية التالميذ 

 node/ar/org.lkdg://http/4820 .بعيداً عن رقابتها

 

 التعليم للجميع السياسة التربوية

 من شباب وشابات طرابلس خارج التعليم مبكراً% 42
نشرت صحيفة السفير تحقيقاً، أشارت خالله إلى أن  الوضع              
التربوي في طرابلس يتابع طريقه االنحداري نحو مزيد من األزمات          
نتيجة ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والتسرب المدرسي، الذي يبلغ          

فيما تصل نسبة األمية    .   سنة 19 إلى   13بين أبنائها من عمر     %  57
% 42، إضافة إلى أن     %37، وبين النساء    %26بين الرجال الى    

 . منهم تركوا التعليم في وقت مبكر
4799/node/ar/org.lkdg://http 
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 التعليم للجميع التعليم الرسمي



 التعليم للجميع جامعات ومهنيات

 " األساسي "المعلمين فيضراب لروابط إ
نفذ المجلس المركزي لرابطات المعلمين في المدارس الرسمـيـة          
االبتدائية والمتوسطة إضراباً في جميع المدارس االبـتـدائـيـة            
والمتوسطة، احتجاجاً على التأخير في مستحقات صناديق المدارس،        
مستغرباً في بيان له انقضاء أكثر من نصف العام الدراسي من دون     

 .تحويل أي مبلغ لصناديق المدارس الفارغة
  4814/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع التعليم الخاص

 التعليم للجميع التعليم الرسمي

3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

 "المهني"منيمنة أِمل من خلفه المضي بملف نهوض 
أمل وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة من خلفه المقبل             
المضي بملف التعليم المهني والتقني والعمل على نهوضه وتطويره،  
مشيراً إلى ان وزارته كانت قد بدأت العمل على تطوير الشهادات            
واالمتحانات وملفات عديدة، وعلى الوزير الجديد اإلستمرار قدماً         

 node/ar/org.lkdg://http/4805  .في هذا الملف
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ألواح ذكية من مؤسسة الوليد لمختبرات ثانويتي شبعا وكفرشوبا 
 الرسميتين

جهزت مؤسسة الوليد بن طالل األمير الوليد بن طالل اإلنسانية 
ثانويتي شبعا وكفرشوبا الرسميتين بمختبرات للعلوم والمعلوماتية 
وبألواح ناشطة، وذلك في إطار دعم القطاع الرسمي في لبنان 

 .عموماً وفي المناطق الحدودية خصوصاً
  4800/node/ar/org.lkdg://http 

 وجامعة نيويورك الحكومية "الكفاءات"شراكة أكاديمية بين 
وقّعت جامعة الكفاءات وجامعة نيويورك الحكومية، عقد شراكة          

األكاديمية والتعليم الجامعي، والذي ينص على تبادل وثيق بين           
الطرفين في المجاالت الجامعية والتكنولوجية منها، وصوال الى          
تطبيق شهادات مشتركة يتقدم إليها طالب جامعة الكفاءات ومعترف         

 ". ساني"بها من قبل 
4821/node/ar/org.lkdg://http 

 AUTوتعاون بين السفارة الكندية وجامعة الـ...
 سبل تطوير العالقات الثقافية والعلمية بين الجامعات الكندية          AUTبحثت السفيرة الكندية في بيروت مع الجامعة االميركية للتكنولوجيا           

 لتبادل الخبرات وفتح مجاالت للتعاون في علوم البيئة والموارد المائية، والتعاون مع السفارة الكندية إلقامة نشاطات ثقافية في                   AUTوالـ
 node/ar/org.lkdg://http/4801 .الجامعة

 !ذوي التالمذة وترفع أقساطها عشوائياً" تستغل"مدارس خاصة 
ـ        وزير التربية بعدم اللجوء الى أي زيادات على األقساط، والذي كان حدد المعدل              "  تمنيات"لم تلتزم إدارات المدارس الخاصة في لبنان ب

 ألف ليرة لبنانية، داعياً لجان األهل للجوء الى محكمة المجلس           200العام للزيادة في القسط السنوي وذلك في حال الضرورة بسقف الـ            
 node/ar/org.lkdg://http/4804 .التربوي في حال رصدهم أي مخالفات

 



 الجامعة اللبنانية
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 التعليم للجميع

يعتصمون رفضاً إللغاء اختصاصين لطالب     "  1اآلداب ـ   "طالب  
 علم النفس

نفذ طالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ الفرع األول في             
الجامعة اللبنانية إضراباً احتجاجياً للمرة الثانية في أقل من شهر،           
وذلك رفضاً إللغاء اختصاصين في السنتين الثالثة والرابعة           
وتحديداً مادتي األدب االنكليزي والتربوي لطالب علم النفس           

  node/ar/org.lkdg://http/4839). منهج قديم(

ومنيمنة يحتكم إلى مجلس شورى الدولة في موضوع رئاسة           ..
 اللبنانية

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة مع الهيئة           
اإلدارية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، واطلع منهم         
على مطالبهم، مؤكداً رفع طلب فيما خص رئاسة الجامعة للحصول          

 . على الرأي الرسمي لمجلس شورى الدولة 
4823/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع حقوق الفلسطينيون في لبنان بين سندان األمم المتحدة ومطرقة الدولة اللبنانية

 الطالب السوريون في لبنان يتعرضون لتهديدات متواصلة ووعود رسمية بمعاقبة المعتدين
اجتمعت أمس مجموعة من الطالب السوريون المقيمين في لبنان مع نائب رئيس االتحاد الوطني لطلبة سوريا كنج فاضل، على خلفية                      

وقد عبر الطالب خالل اإلجتماع عن المضايقات التي يتعرضون لها من إهانات،              .كلية الحقوق -األحداث األخيرة في الجامعة اللبنانية    
 node/ar/org.lkdg://http/4817 .وتهديدات متواصلة بالقتل، نشل أموال، إضافة إلى التمييز العنصري ضدهم

.  فـردا   425،640 عائلة بما يقدر      114،391يبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األونروا في لبنان حوالي                  
منها في تجمعات إما   %   46،8منها على اثنا عشر مخيما رسمياً، كذلك يعيش حوالي )    فردا226،533ً  %   ( 53،2يتوزع نحو  

 .قريبة من المخيمات أو في اختالط مع التجمعات اللبنانية في المدن والقرى وغيرها

مـن  %   10وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون نحو        
مجموع سكان لبنان، إال أنهم ال ينتفعون من الـخـدمـات            
األساسية للدولة كالصحة والمياه وأنظمة الصرف الصحـي        
وغيرها، وهم محرومون من الحقوق التي ينص عليـهـا          

وهكذا، فإن الفلسطينيين مجـردون     .   القانون الدولي لالجئين  
. من حق الملكية أو حتى انتقال هذه الملكية إلى عائالتهـم          

 مهنة، مما أدى إلـى      70كما أنهم محرومون من مزاولة        
ارتفاع نسبة البطالة، ومفاقمة مشكالتهم االجتـمـاعـيـة          

والمعلوم أن وضع الفلسطينيين فـي      .   واالقتصادية في لبنان  
لبنان هو األسوأ ضمن مناطق عمليات األونروا الخمـسـة          
وللداللة على ذلك فان نسبة عائالت ذوي العسر الشديد في          

 تجاوزت، بينما في األقطار األخرى ال %12لبنان تشكل 

 1948 تضاعف عدد الالجئين في لبنان منذ عـام          �����   % 6  
ثالث مرات ضمن مساحات محددة للمخيمات الرسمية والتـي         
تعرض بعضها إما بشكل جزئي أو كامل للتدمير كما طال هذا           
التدمير الجزئي أو الكلي المواقع المحيطة بالمخـيـمـات أو            
. التجمعات الفلسطينية في أماكن مختلفة في معظم المنـاطـق         

ونتيجةً للكثافة السكانية المرتفعة في المخيمات فإن الـتـوسـع           
العامودي وبشكل عشوائي شكل الفرصة الوحيدة لإليواء فـي          
غرف غير صحية تفتقر إلى اإلضاءة والتهوية وال تتناسب مع          

إن الوضع الصحي المأساوي للفلسطينيين في لبنان       . حجم األسر 
يتفاقم باستمرار مع تدهور الحياة المعيشية وارتفـاع نسـبـة       

تتمـة  ( قصور في الخدمات الصحية    :   البطالة، وهو نتيجة للتالي   
 )5:ص



 الصحة للجميع سياسات صحية
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 خليفة يحمل اإلعالم مسؤولية تسويق األعشاب الطبيعية
ألقى وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة مسؤولية تسـويـق            
األعشاب الطبية والمتممات الغذائية وخداع المواطنين على وسائل         
اإلعالم التي تروج لها خالفاً للقانون، في حين أن هذه المنتوجـات            
غير مرخص لها وغير مصنعة في لبنان وال تمتلك أي سجالت في            

  node/ar/org.lkdg://http/4843...الوزارة

 اقفلوا معمل زين األتات في الدبية: ومجدالني ...
وصف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدالني ظاهرة         
انتشار األعشاب وبيعها بالخطيرة كونها تحتوي على السـمـوم           
والمواد التي تهدد حياة المواطنين، الفتاً الى ان األمن العـام ال             

 ...يلتزم بقرار سحب ترخيص اإلعالنات الذي أقره وزير الصحة
4845/node/ar/org.lkdg://http  

 التي تقدم في العيادات التابعة األونروا وهي أشبه بالفحـص          
الشكلي للمرضى، قلة عدد الموظفين وبشكل خاص األطبـاء،         
عدم التوازن ما بين احتياجات المجتمع المحلي والـمـوارد           
المالية التي تضعها األونروا لإليفاء بالخدمات النوعية الـتـي          

أما بالنسبة لواقع التعلـيـم      .   يجب أن تقدمها لمعالجة المرضى    
والظروف المعيشية فحدث وال حرج إذ يعاني الفلسطينيين من         
تدهور العملية التربوية في المدارس التابعة لألونروا، اكتظاظ        

 طالبا في الصف الواحد، ضعـف       50صفوفها بما ال يقل عن      
التسهيالت التعليمية، عدم توفر المنح الكافية لمتابعة التحصيل        

وتقف األونروا عاجزة عن التدخل لوضع آليات فعالة        . الجامعي
للحد من الفقر وتقتصر مساعداتها على الجانب اإلغـاثـي           
اإلنساني األولي، فيما تفتقر المخيمات المكتظة إلـى كـل            
مقومات الحياة الكريمة بسبب النقص في مياه الشرب، ازديـاد          
المشكالت البيئية بسبب غياب الصيانة الدورية للمـنـشـآت          

كـمـا   . واالمتداد العشوائي لشبكات الكهرباء وتراكم النفايـات    
يتضح مما سبق،  فإن المشاكل التي يعانيها الفلسطينيون فـي           
لبنان ال تعد وال تحصى وهي تعمق الوجع الفلسطيني وتسهـم           

 . في تقسيم لشعب بين مجنسين وغير مجنسين

 وقد شهدت العديد من المخيمات الفلسطينية في اآلونة األخيرة         
حركات احتجاجية واعتصامات على خلفية اإلمعان في سياسـة         
حرمان الالجئين من حقوقهم وتقليص خدمات األونروا والتلكؤ        

وبدالً من تأمـيـن     .   في إعادة إعمار مخيم نهر البارد وغيرها      
الحقوق اإلنسانية لهم لكي يتمكنوا من البقاء واالستمرار فـي           
دفاعهم عن حقهم بالعودة، فإن كل من الدولة اللبنانية واألونروا          
تستمران في لعبة تقاذف المسؤولية حيث تعتبر الـدولـة أن            
مسؤولية تأمين الخدمات للفلسطينيين في لبنان تقع على عاتـق          
المجتمع الدولي ممثالً باألونروا، بينما ترى األونروا أنه علـى          
البلد المضيف تحمل مسؤولياته في هذا المجال خصوصاً فـي          
ظل ضعف إمكانياتها وعجزها عن تحمل تلك المسـؤولـيـة           

وفي ظل عدم مباالة كل من الدولة اللبنانية واألونروا،         .   منفردةً
تبقى الحقوق األساسية للفلسطينيين في لبنان عرضةً لالنتهـاك         
اليومي، كما يستمر المجتمع الدولي في إنكار الحقوق الوطنيـة          

 .  عاما60ًوالعادلة لشعب يقاوم النسيان منذ أكثر من 

 الصحة للجميع المقال-تابع
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  مياوما13ًقرارات إدارية جائرة تطيح بـ: “حاصبيا الحكومي”
ثالثة عشر أجيـراً    »   مستشفى حاصبيا الحكومي  « أقال مجلس إدارة    

مياوماً من العاملين فيه، ينتظرون رواتبهم التي لم تدفع لهم منذ ستة 
ورفض المياومون قرار اإلقالة ووصفوه بـالـخـطـوة           .   أشهر

 node/ar/org.lkdg://http/4826...المجحفة

  

 سريراً 90  :مستشفى طرابلس الحكومي تنقصه االعتمادات المالية 
  لتلبية مرضى المدينة وقضائها220فقط يعمل من أصل 

ال يختلف مستشفى طرابلس عن سواه من المستشفيات الحكوميـة،          
لجهة المعاناة في عدم كفاية االعتمادات المالية المخصصة له، وهو         
ما يتسبب بعدم قدرته على العمل بكامل طاقته االستيعابية وهـي            

  node/ar/org.lkdg://http/4868...  سريرا220ً

 مستشفيات حكومية

 مستشفيات خاصة

 الرعاية واألمان االجتماعي اإلستراتجية اإلجتماعية

 الصحة للجميع

 الصحة للجميع

 وإنطالقة ناجحة لمستشفى الجبل الجديد..
الذي افتتح أخيراً على طـريـق       "   مستشفى الجبل الجديد  " سجل  

قفزة في الخدمات الطبية،    "   قرنايل رأس المتن في المتن األعلى     " 
حيث لبت حاجة المنطقة الملّحة لالستشفاء في فترة قياسية هـي   

 node/ar/org.lkdg://http/4864...  أشهر5

 مستشفيات خاصة تستغّل مرضى السرطان مالياً
لم تعد معاناة مرضى السرطان تقتصر على ارتفاع تكلفة العـالج           
في ظل عدم قدرتهم على تلبية الحد األدنى منها؛ فهـم بـاتـوا               
خاضعين أيضاً الحتكار المستشفيات التي تستغّل المرضى لتفرض        

 ...أسعاراً باهظة بال أي ضوابط
4867/node/ar/org.lkdg://http  

 إطالق اإلستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية: الشؤون
 

أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية اإلستراتيجية الوطنية للتنـمـيـة          
االجتماعية التي أعدت تلبيةً اللتزام أعلنته حكومة لبنان في إطـار            
خطة العمل االجتماعية التي قُدمت للجهات المانحة في مؤتمر باريس          

3...4869/node/ar/org.lkdg://http  
 

 ومشاريع قوانين تتعلق بالطفولة..
أطلق وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ رزمة من القوانين 
الخاصة بحماية الطفولة التي وضعها المجلس األعلى للطفولة، 

بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية التابعة لجامعة القديس 
 ... يوسف وعدد من رجال التربية والقانون

4870/node/ar/org.lkdg://http 

 

 ومعايير لضمان أداء الجمعيات...
كشفت وزارة الشؤون عن إطالق المعايير العامة النهائية لضمـان          
جودة العالقات بين وزارة الشؤون االجتماعية والجمعيات والهيئات        
األهلية في لبنان، األمر الذي فتح باب النقاش على مصراعيه حول           
اإلمكانية الفعالة لتطبيق المعايير الموضوعة من جهة، والحاجة إلى         
وضع معايير إضافية متخصصة بالفئات االجتماعية المستهدفة من        

  node/ar/org.lkdg://http/4842...قبل الجمعيات

  مراكز في شهر واحد6وتفتتح ..
افتتح وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ خالل شهر شـبـاط           

 ... سلسلة من المراكز اإلنمائية التابعة للوزارة في عدد من المناطق
4875/node/ar/org.lkdg://http  



 »التقاعد والحماية االجتماعية«ويعلن الخطوط العريضة لمشروع ...
، الـذي   ) نظام الشيخوخة ( أعلن وزير العمل بطرس حرب في مؤتمر صحافي الصيغة النهائية لمشروع نظام التقاعد والحماية االجتماعية                

 node/ar/org.lkdg://http/4866 ... سيرفع الى مجلس النواب بعد توقيعه، كما سيزود مجلس الوزراء بنسخة عنه
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 الرعاية واألمان االجتماعي العمل والضمان

 قبل دمج المعوقين من يصحح بياناتهم؟
           عقد في مقر الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في الصرفند لقـاء
بين ممثلين عن مراكز الخدمات اإلنمائية التابعة لوزارة الشؤون         
االجتماعية في منطقتي بنت جبيل وصور وممثلين عن جمعيـات          
متخصصة بشؤون ودعم ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تـم          
البحث في كيفية تصحيح بيانات ذوي اإلحتياجات الخاصة فـي           

 .ظل عدم وجود قاعدة بيانات شاملة خاصة بهم
 .4844/node/ar/org.lkdg://http  

 إلى ميقاتي» اتحاد جمعيات المعاقين«كتاب مطلبي من 
كتابا مفتوحا إلى رئيـس     »   اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين   « وجه  

وقفة جـديـة    « مجلس الوزراء المكلف نجيب مقاتي، دعاه فيه إلى         
للتصدي للتدهور االجتماعي الذي يؤثر على الكثير من الشـرائـح         
االجتماعية اللبنانية وفي مقدمتها مجموعات األشـخـاص ذوي        

 node/ar/org.lkdg://http/4840  »…اإلعاقة
 
 

منسجم مع : حرب أطلق مشروع قانون العمل الجديد مع تعديالته
 أحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية المبرمة

أطلق وزير العمل بطرس حرب في مؤتمر صحافي مشـروع           
قانون العمل الجديد متضمنا أهم التعديالت التي أدخلت إليه، وذلك          
بعد أشهر من الجهود بذلتها لجنة متخصصة من قضاة ومحاميـن           

 http//:...ودكاترة في القانون وخبراء في القانون اإلداري

 4848/node/ar/org.lkdg 

ات /حقوق فلسطينيين  الرعاية واألمان اإلجتماعي  

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 ويرد على مالحظات غصن حول قانون العمل الجديد..
ردت وزارة العمل على مالحظات رئيس االتحاد العمالي الـعـام            
غسان غصن حول مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدةً أن غصـن           
ومن يمثّله كانوا أعضاء في اللّجنة األولى، وقد وافقوا على المشروع 

 ...وتوقيعهم على ذلك ما زال موجوداً لديها
4850/node/ar/org.lkdg://http  

: لقاء بين ممثلين عن األونروا واألهالي في مخيم برج البراجنة         
 أسئلة كثيرة وإجابات على قدر اإلمكانيات المتوفرة

لقاء مع أهالي مخيم برج البراجنة » األونروا«عقد وفد من
لالستماع الى مطالبهم وشكواهم وللبحث عن حلول لقضية 
المنازل اآليلة للسقوط التي انهار عدد منها فوق رؤوس 

  node/ar/org.lkdg://http/4841... قاطنيه

 »األونروا«لجان مخيمات صور ترفع مطالبها الصحية إلى 
ناقشت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور مع ممثلين عن          

األوضاع الصحية لالجئين في مخيمات المنطقة،     »   األونروا« وكالة  
وتحديداً في مخيم البرج الشمالي الذي سجلت فيه أعلى نسبة مـن            

 ...األمراض المزمنة وأمراض الدم
4847/node/ar/org.lkdg://http  



ات /حقوق فلسطينيين  

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

 

انتفاضة داخلية في مستشفى الهمشري التابع للهالل األحـمـر          
 الفلسطيني

نفّذ الكادر الطبي واإلداري في مستشفى الهمشري  التابع للهـالل           
األحمر الفلسطيني في صيدا إضراباً عن العمل حيث تـوقـف            
العاملون فيه عن استقبال المرضى ما خال الحاالت الـطـارئـة،           

 10مهددين باستمرار اإلضراب ما لم تتحقق مطالبهم العالقة منذ          
 ...سنوات

  4863/node/ar/org.lkdg://http 

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  
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 "األونروا"اعتصام في البرج الشمالي لتحسين خدمات 
نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور اعتصاماً في 

بتحسين وتطوير " األونروا"مخيم البرج الشمالي طالبت خالله 
 ... خدماتها بما يتناسب واحتياجات سكانه

4865/node/ar/org.lkdg://http  

 الدولة تريد الالجئ الفلسطيني في لبنان مقيماً مياوماً
إذا طبقت الحكومة اللبنانية ما تضمنته مسودة إقتراحاتها الـتـي           
تقضي بتملكها بيوت الفلسطينيين في مخيم نهر البارد إضافة إلـى           
امتالكها باألصل األرض التي تقوم عليها تلك البيوت يصـبـح            

 ...الفلسطيني ساكن لكل مياوم ومؤقت
 4846/node/ar/org.lkdg://http  

العلم لم يعد أولوية ألبناء وبنات المخيمات        :  دراسة لألميركية 
 ات/من الفلسطينيين

أظهرت دراسة قامت بها األونروا بالتعاون مع الجامعة األميركية       
في بيروت، والتي تناولت الوضع االقتصادي واالجتماعي          

فقط من اليد العاملة     %  6لالجئين الفلسطينيين، أن ما نسبته       
من الذين أعمارهم   %  8الفلسطينية تملك شهادات جامعية، وأن      

 .2010 عاماً لم يرتادوا المدرسة في عام 15 و7بين 
 4822/node/ar/org.lkdg://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي 


