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 خصخصة المرافق العامة في لبنان دليل فشل الدولة والطبقة الحاكمة

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

تحت شعار االصالح وانقاذ االقتصاد اللبناني، تسلك الخصخصة طريقها في لبنان ببطء، لكن بدون 
معوقات، وبمباركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وفي ظل تخبط السياسات والممارسات الحكومية 

وعليه ينكب .  السابقة وعجز النظام الطائفي عن معالجة المشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية
ات، /رجال السياسة على وضع اقتراحات لحلول قصيرة االمد وغير فعالة للمشكالت الحياتية للمواطنين

تتضمن في صلبها دفع عملية الخصخصة، متسلحين في ذلك بتوصيات المؤسسات الدولية التي دأبت 
 .بالمطالبة باعتمادها كحل سحري لكافة مشكالت لبنان المتراكمة، من النفايات الى الكهرباء وغيرها

في نظرة سريعة الى مسلسل االزمات الحياتية التي تعصف بالبالد خالل االشهر الماضية، قد يتراءى 
للمرء ان تلك المشكالت حلت دفعة واحدة، بينما هي فعال نتاج للسياسات والممارسات القاصرة، كما 

 :سنبين بشكل موجز مركزين على المثلين التاليين
انفجرت ازمة النفايات، واستفحلت مع حلول موعد اقفال مطمر الناعمة، وانتهاء :  في ملف النفايات ●

 225، ضمن بيروت والعقد المبرم مع شركة سوكلين الخاصة، التي اسند اليها، مسؤولية جمع النفايات
وقد وصل هذا الملف الى الحائط المسدود في غياب خطة وطنية .  بلدة وقرية في محافظة جبل لبنان
 . الشعبية للممارسات الحالية والتجاذب السياسي حول المسألة لمعالجة النفايات، ووسط المقاومة

من المعلوم ان مؤسسة كهرباء لبنان في عجز دائم، بلغ بحسب موازنة مؤسسة :  في ملف الكهرباء ●
وفيما فشلت كل المحاوالت لمعالجة الوضع، اتسمت .  ، ملياري دوالر سنوياً 2015كهرباء لبنان لعام 

المقاربة الرسمية السابقة بترك االزمة لتتفاقم، وباطالق العنان للمولدات الكهربائية الخاصة الستغالل 
مؤخرًا، اقدمت الدولة على اعتماد سياسة خصخصة انتاج توليد الكهرباء، فكانت اول تجربة في .  الناس

 . زحلة، بينما تتحضر جبيل لخوض تجربة مماثلة
خصخصة اعادة اعمار وسط بيروت من :  مسار الخصخصة بدأ منذ التسعينات، وطال عدة حقول منها

خالل تلزيمها لشركة سوليدير الخاصة، رفع النفايات في بيروت الكبرى من خالل شركة سوكلين، 
، خصخصة الخليوي لشركتين خاصتين، وجديد ذلك "ليبان بوست"خصخصة خدمات البريد لصالح شركة 

خصخصة تنمية مدينة طرابلس من خالل انشاء المنطقة االقتصادية الخاصة، اخيرًا وليس آخرًا مشروع 
 . خصخصة رفع النفايات الذي هو حاليًا قيد التنفيذ

في الختام، يالحظ ان المطالبة بخصخصة المرافق العامة، ال تستهدف فقط تلك الحقول الجديدة والواعدة، 
دعا مؤخرًا رئيس اللقاء   او المتعثرة، بل بلغت ايضًا مطار بيروت الدولي الذي ال يواجه اي مشكلة، اذ

الديمقراطي، النائب وليد جنبالط، لخصخصته، وذلك استكماًال لمسار مرشح لالستمرار ليصيب المزيد من 
 . المرافق العامة
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 جهل بقوانين العمل: ات الجامعات/خريجو
المرصد اللبناني لحقوق العمال «خلص التقرير الذي اعده 

ات الجامعات في لبنان، إلى لحظ ضعف /، حول خريجي»والموظفين
ن بكيفية ابرام عقود العمل بشكل قانوني وسليم، إضافة /معرفتهمفي 

إلى فجوة معرفية كبيرة في ما يتعلق بقانوني العمل والضمان 
ات إلى /واشار التقرير ايضًا الى أن أعداد المنتسبين .االجتماعي

النقابات منخفضة، على الرغم من وجود نقابات في القطاعات التي 
ن ال /في المئة منهم 65.8ات، إذ تبين ان /يعمل فيها المتخرجون

 .......ن إلى اي نقابة/ينتسبون
13487/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 ات/الجامعة اللبنانية تتجاهل أسئلة شورى الدولة حول المتعاقدين
 رفضت الجامعة اللبنانية الرد على أسئلة مجلس شورى الدولة حول

والمرتبطة بالدعوى المرفوعة من قبل أساتذة  عقود تفرغ االساتذة،
ات /ن مستحقون/رغم أنهم(ات من التفرغ /ات مستثنين/متعاقدين
، نافية وجود أسباب جدية أو قانونية تبرر )ات للشروط/ومستوفون

 .......لشورى الدولة قبول المراجعة من األساس
13486/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 أيام 10مستحقات التعليم األساسي تسدد خالل 
حـزيـران الـمـاضـي، بـالـتـنـسـيـق مـع  1افادت صحيفة االخبار ان رابطة التعليم األساسي الرسمي، فرملت إضرابًا كانت قد قررت الـبـدء بـه فـي 

ات، بعد وعد تلقته من وزيـر الـتـربـيـة الـيـاس بـو صـعـب، بـدفـع مسـتـحـقـات صـنـاديـق الـمـدارس / ات مدارس بعد الظهر لتعليم السوريين/ مديري
 ....حزيران الماضي  12ات خالل عشرة أيام اي بحلول /الرسمّية لقبل الظهر وبعده وأتعاب المتعاقدين

13488/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ة/ال للمزايدة بالوقوف مع المواطن: »الجامعة األنطونّية«وفي رد ...
احتجاجًا  في الجامعة االنطونيةردًا على اعتصام الطالب والطالبات 

على زيادة االقساط، اوضحت األمانة العامة للجامعة في بيان أن 
داعية الى عدم الزيادة جاءت بعد دراسة مالية أجرتها إدارة الجامعة، 

المزايدة على الرهبانّية األنطونّية، النها السّباقة في الوقوف إلى جانب 
واستهجنت الجامعة في بيانها مواقف البعض تجاهها، .  ة/المواطن

مذكرة الجهة الداعية إلى االعتصام بأن المسؤول عن تربية األجيال 
هي الدولة اللبنانية، فأين هي من إرادة ضبط الهدر في مؤسساتها 

 !!)؟(التعليمية الرسمية؟ 
13490/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ضد ادارة االنطونية" التيار"و" القوات"وقفة مشتركة لطالب 
في الجامعة "  التيار الوطني الحر"و"  القوات اللبنانية"ات /نفذ طالب

 29االنطونية، الول مرة منذ زمن طويل، وقفة رمزية مشتركة في 
حزيران الماضي، أمام حرم الجامعة في بعبدا، وذلك احتجاجا على 

وقد اكد رئيس خلية القوات .  رفع األقساط في مختلف االختصاصات
في الجامعة األنطونية، جورج خطار، ان تلك الوقفة الرمزية التي 
أتت بعد اجتماع طارئ عقد بين الطرفين، هي ترجمة أولى للقاء 
شبيبة التيار والقوات الذي عقد أخيرًا في بيت عنيا، معتبرًا ان 

هو األول بعد ورقة إعالن "  األنطوني  -العوني   -القواتي "التوافق 
 ....النيات على مستوى الجامعات

13489/node/ar/org.lkdg.www://http 

 سنة على تأسيس الحكمة مدرسة وجامعة 140
وبالمناسبة، ألقى رئيس جامعة قدامى الحكمة، فريد الخوري، كلمة قال .  عاما على تأسيسها 140احتفلت الحكمة، جامعة ومدرسة، بيوبيل  

مي إلى ينتان الحكمُة هي ذاك المارُد اّلذي يكَبُر وال يشيخ، والعالم المبدع والفيلسوف الحالم والفّنان الخّالُق، واللبناني األصيل الذي ال "  :فيها
 ".....وطن، إال الوطن الرسالة

13491/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
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 المجلس االستراتيجي لجامعة القديس يوسف يخطط للمستقبل 
حزيران  24عقد المجلس االستراتيجي لجامعة القّديس يوسف، في 

الذي تخلله جلستي  2015الماضي، اجتماعه الدوري األول للسنة 
عمل استعرض المجلس خاللهما مستجدات الجامعة، خصوصًا 

ات على دراسة /مشاريع التطوير والبناء، وقد رّكز المجتمعون
"المشروع االستراتيجي الذي يحمل عنوان ، "2025رؤية الجامعة : 

، التي ستهتم بجمع "مؤسسة جامعة القّديس يوسف"ومشروع إنشاء 
 .....التبرعات لبرامج القروض والمنح ومشاريع تنمية الجامعة

13492/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هبة بمليوني دوالر للجامعة االميركية
تسّلمت الجامعة األميركية في بيروت، هبة بقيمة مليوني دوالر، من 
مؤسسة أندرو دبليو ميلون، إلنشاء مركز الفنون واإلنسانيات، علمًا 
ان تلك الهبة هي األكبر التي قدمتها المؤسسة حتى اآلن إلى 

أن "وقد اعتبر وكيل الشؤون األكاديمية، أحمد دالل، .  الجامعة
المركز الجديد سيؤّدي دورًا محوريًا في تفعيل الحوارات الثقافية بين 
دول المنطقة وبين الشرق والغرب، وسوف يكون الشريك اإلقليمي 
والدولي الطبيعي للمشاريع المشتركة في حقول الفنون 

 "......واإلنسانيات
13493/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المعمدانية اإلنجيلية في المصيطبة واخذ التالمذة رهائن 
افــادت صــحــيــفــة االخــبــار ان الــمــدرســة الــمــعــمــدانــيــة اإلنــجــيــلــيــة فــي 

ات عـلـى الـزيـادة عـلـى / المصيطبة، تصطدم مع األهالي المعترضـيـن
ن، بـعـد ان هـددت / ن رهـائـن إلخضـاعـهـم/ االقساط، وتحّول أبـنـاءهـم
. ن في المدرسة في العام الدراسي الـمـقـبـل/ البعض بعدم قبول اوالدهم

حزيران الماضي، إلـى وزارة الـتـربـيـة لـتـسـلـيـم  5وقد توجه االهالي في 
الــوزيـــر الـــيــاس بــوصـــعـــب، كـــتــابـــًا يـــطــالـــب بــرفـــع الضـــرر الـــمـــادي 

ن، خصوصًا وان الجواب الوحـيـد الـذي سـمـعـه كـل / واألكاديمي عنهم
 "....اللي مش قادر يدفع يفل: "من سأل عن الزيادة

13494/node/ar/org.lkdg.www://http 

 والمعمدانية اإلنجيلية ترد على الحملة المغرضة......
حزيران الـمـاضـي، عـن  8نقلت صحيفة النهار في عددها الصادر في 

مصادر في المدرسة المعمدانية اإلنجيلية في الـمـصـيـطـبـة، ان أهـداف 
الحملة التي استهدفتها، من اعتصامات وتجمـعـات رفضـًا لـزيـادة عـلـى 
االقساط، تكشفت، اذ ال مشكلة بين أهالي التالمذة ومدرسة المعمدانيـة 

ن فـي الـحـمـلـة الـتـي / فاألهالي، وفقًا للصـحـيـفـة، لـم يشـاركـوا.  اإلنجيلية
اســتــهــدفــت الــمــدرســة، والــتــي نــظــمــهــا عــدد مــن األشــخــاص ألســبــاب 

ن قصة قـديـمـة انـتـهـت، وكـانـت أثـارتـهـا سـابـقـًا / شخصية، واستحضروا
!. تلميذة محجبة خالفـت أنـظـمـة الـمـدارس اإلنـجـيـلـيـة وتـركـت الـمـدرسـة

..... 
13495/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 الصحة للجميع قضايا صحية
 مليار ليرة من موازنات المستشفيات الخاصة إلى الحكومية 24اقتطاع 

مليار ليرة لبنانية من موازنات المستشفيات الخاصة إلى موازنة المستشفيات  24تحويل "صرح وزير الصحة، وائل أبو فاعور، انه سيتم 
، مشيرا الى ان وزارة الصحة ستتحمل الفارق ألن من شأنه أن يساعد %90إلى %  85الحكومية، كما سيتم رفع مساهمة وزارة الصحة من 
من جهته، أبدى نقيب اصحاب المستشفيات، سليمان هارون، ترحيبه بقرار أبو فاعور ".  المستشفيات الحكومية على تنظيم أوضاعها المالية

 .....موضحًا أن اوضاع المستشفيات الخاصة لن تتغير خصوصًا أنها ملزمة أن ال تتخطى السقف المالي المحدد لها
13496/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 !المصير االستشفائي لستمئة ألف عكاري في المجهول
مليار ليرة لبنانية من موازنات المستشفـيـات الـخـاصـة إلـى مـوازنـة  24افادت صحيفة السفير، ان قرار وزير الصحة، وائل ابو فاعور، بتحويل 

ن بـدون أي مـؤسـسـة ضـامـنـة، خصـوصـًا / الف نسمة يقطنون في عكار، أكثر من نصفـهـم 600المستشفيات الحكومية، اثار بلبلة الكثر من 
ويـخـشـى السـكـان .  وان الوزير بحسب اهالي عكار لم يوضح كيفية انفاق تلك األموال أو كيفية تطوير المستشفى الحكومي الوحيد في المنطقة

ن لـلـبـحـث عـن مسـتـشـفـيـات خـاصـة لـديـهـا سـقـوف مـالـيـة كـافـيـة / ان يؤدي ذلك القرار في غياب خـدمـات الـمـسـتـشـفـى الـحـكـومـي، الـى دفـعـهـم
 .....ن على حساب وزارة الصحة/الستقبالهم
13497/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 طنوسترددات االهمال الطبي في قضية الطفلة ايال 
حزيران الماضي، من نقابة األطباء إحالة قضية الطفلة إيال طنوس، التي بترت اطرافها االربع  2طلب وزير الصحة، وائل ابو فاعور، في 

وتجدر االشارة الى ان .  إلى المجلس التأديبي، إلتخاذ التدابير المسلكية المناسبة وعدم انتظار حكم الدعوى الجزائية الذي يتطلب سنوات عدة
في جبيل، في نيسان الماضي، وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، عجز “  المعونات”ايال ابنة التسعة اشهر، دخلت الى مستشفى 

 .....االطباء بداية عن تشخيص سببه وعندما اكتشفوا انها تعاني التهابًا حادًا في الدم كان اآلوان قد فات ولم يعد باستطاعتهم القيام بشيء
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 ووفاة مريض جديد في البقاع نتيجة خطأ طّبي .....
المعاون أول في الجيش اللبناني، حّنا بشّراوي، من بلدة القاع في 
البقاع الشمالي، مواطن جديد يضاف الى الئحة ضحايا االخطاء 

من شهر حزيران الماضي الى مستشفى  23دخل حنا في .  الطبية
في رأس بعلبك فور احساسه بألم خفيف في معدته، غير   يونيفرسال

اصّر على اعطائه مضاًدا "  اختصاصي طب عام"ان احد االطباء 
حيويًّا رفض االخير اخذه، واخبر الطبيب انه يعاني حساسية من هذا 

لكن طبيب االختصاص العام اصر على اجراء تجربة عبر .  الدواء
عندئذ .  حقنه بقليل من الدواء، االمر الذي افقد حنا وعيه على الفور

جرى نقل حنا الى مستشفى رياق في البقاع ومنه الى مستشفى جبل 
  ...حزيران الماضي 29لبنان، لكن من دون جدوى، وتوفي في 

13498/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات أوقفت ممرضًا عن العمل بسبب خطأ مهني/نقابة الممرضين
ك عن العمل .  أعلنت نقابة الممرضين والممرضات ايقاف الممرض م

والزمته باتباع اجراءات معينة كتدبير تأديبي، وذلك على اثر تصرفاته 
واعربت النقابة في بيان صدر .  مع المرضى في احدى المستشفيات
ات فيها من جهة، وعلى المجتمع /عنها عن حرصها على العاملين

والمرضى من جهة أخرى، مؤكدة انها لن تتوانى عن اتخاذ اي قرار 
مسلكي بحق اي ممرض او ممرضة، حفاظًا على كرامة وسمعة 

 .....وصورة المهنة
13499/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 تعطيل مستشفى المنية الحكومي وصراع الحريري ــ ميقاتي

اشارت صحيفة االخبار الى ان مستشفى المنية الحكومي ال يزال 
يتعرض لتدخالت وتجاذبات سياسية، ستساهم مرة جديدة في تأخير 

وبحسب الصحيفة فان الفصل الجديد من التعطيل في .  افتتاحه
المستشفى بدأ مع فتح مديرية الشؤون اإلدارية، باب الترشح لمنصب 
رئيس مجلس إدارة ومدير المستشفى، االمر الذي ادى الى خالف 

 ....بين آل الحريري والميقاتي حول االسماء المقترحة
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 "الصحة"المستشفى التركي ضحية صراع بلدية صيدا و
افادت صحيفة السفير ان تأخير افتتاح المستشفى التركي للحروق 
والطوارئ في صيدا، على الرغم من جهوزيته بكامل المعدات الطبية، 

بهبة من الدولة التركية، يعود الى ان  2010منذ إنشائه في العام 
بلدية صيدا بدعم من النائب بهية الحريري، رفضت التنازل عن ملكية 
األرض التي شيد المستشفى عليها، لصالح وزارة الصحة، فيما 
رفضت الوزارة من جهتها اإلنفاق على المستشفى المذكور وتصنيفه 

باعتبار أنه ليس مملوكا من قبلها وغير »  حكومي«تحت خانة 
 .....خاضع لسلطتها

13501/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لتطوير المستشفى الجامعي" اللبنانية األميركية"مشروع 
المستشفى الطبي «دعا رئيس الجامعة اللبنانية األميركية، الدكتور جوزف جبرا، الى اجتماع عام للكادر الطبي والوظيفي واإلداري في  

على الجامعة اللبنانية "، لوضعه في أجواء مشروع تطوير المستشفى، موضحًا ان »مستشفى رزق  -الجامعي للجامعة اللبنانية األميركية 
إلى "وفي الختام، دعا جبرا الجميع ".  األميركية واجبًا أخالقيًا لخدمة طالبها وأن المستشفى في صلب رسالة المؤسسين القائمة على الخدمة

 "......عدم التوّقف عند الشائعات التي يطلقها من حين إلى آخر مغرضون يسوؤهم التقّدم الكبير الذي تحققه تلك المؤسسة التربوية الرائدة
13502/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مؤسسات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية ومطلبية
 رفضًا لألمر الواقع" البيال"صرخة اقتصادية في : حزيران 25نداء 

أطلقت الهيئات االقتصادية اللبنانية واالتحاد العمالي العام ونقابات 
 »بادر«المهن الحرة وهيئات المجتمعين المدني واألهلي وجمعية 

، »لقرار ضّد اإلنتحار:  حزيران 25نداء «، مبادرة بعنوان مجتمعة
وقد .  وذلك في وجه الشلل االقتصادي الناتج عن الشلل السياسي

الرضوخ لألمر الواقع واالستسالم «عبرت تلك الهيئات عن رفضها لـ
، داعية السياسيين إلى التغيير وانتخاب »للتالشي والموت البطيء

تخلل اللقاء الذي عقد لذلك وقد .  رئيس للجمهورية وتفعيل المؤسسات
شخصية من القوى  15الغرض في مجمع البيال الفخم، كلمات لـ

االقتصادية، لم تختلف كثيرا في مضمونها عن اللقاءات السابقة في 
 ....المكان ذاته، وذلك بحسب صحيفة السفير
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 ونظرة سياسية منتقدة لتسييس التحرك........
افادت صحيفة االخبار انه بعد قرار هيئة التنسيق النقابية مقاطعة 

الهيئات «تحت مظّلة »  بيال«حزيران في  25اللقاء المقرر عقده في 
، جاء البيان الصادر باسم تكتل التغيير واالصالح، »االقتصادية

في خانته السياسية، »  بيال«لينتقد اهداف ذلك اللقاء، واضعًا لقاء 
مطلبا من رئيس مجلس النواب نبيه بري "  االخبار"باعتباره بحسب 

ورئيس الحكومة تمام سالم ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
ورئيس كتلته النيابية فؤاد السنيورة، وذلك للضغط النعقاد مجلسي 

 .......الوزراء والنواب
13504/node/ar/org.lkdg.www://http 



6ا لـصـفـحـة  2تـمـو ز     0 1 5 

 "البيال"هيئة التنسيق تقاطع تجّمع 
حزيران الماضي ، وبإجماع  23قررت هيئة التنسيق النقابية، في 

، علمًا "حزيران ضد اإلنتحار 25نداء "مكوناتها، عدم المشاركة في 
وقد اشارت .  أن بيان الهيئة خال من أي ذكر السباب عدم المشاركة

الى ان جدًال حادًا دار في اجتماع هيئة التنسيق، "  النهار"صحيفة 
حسمته أكثرية وقفت ضد المشاركة، وذلك على الرغم من تأييد نقيب 
المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، لمثل تلك المشاركة 
وللتواصل مع الهيئات وٕابداء رأي الهيئة الصريح في االوضاع 

 .....العامة
13505/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وكذلك التيار النقابي المستقل......
دعا التيار النقابي المستقل، برئاسة النقابي حنا غريب، إلى مقاطعة 

حزيران الماضي، تحت  25تحرك الهيئات االقتصادية، الذي عقد في 
"عنوان ، مشددًا في المقابل على "حزيران ضد اإلنتحار 25نداء : 

وذّكر التيار بأّن .  ضرورة وضع خطة تحرك تصعيدية واضحة
الهيئات االقتصادية وقفت ضد تحرك هيئة التنسيق الذي انخرط فيه 

هّم اللقاء ليس "عشرات األلوف ولم يشهد لبنان له مثيًال، مضيفًا ان 
السلم األهلي وال محاربة الفتن وال اإلصالح ومحاربة الفساد، وال 
إعطاء الناس حقوقها، بل هّمها مصالحها وأرباحها، وقروض 

 ......"يؤمنونها، وديون يستوفونها من الخزينة
13506/node/ar/org.lkdg.www://http 

بسبب »  الشيخوخة«فصل التقديمات الصحية للمتقاعدين عن 
 الخالف على التمويل

، »السفير«صحيفة  اعتبر وزير العمل، سجعان قّزي، في حوار مع
ات وضمان /من المفترض ان يكون مشروعا ضمان المتقاعدين«انه 

الشيخوخة، مشروعًا واحدًا اسمه ضمان الشيخوخة الذي يتضمن 
عامًا، ولكن ألسباب تمويلية ارتأينا  64ات بعد الـ/ايضًا المتقاعدين

الفصل بين المشروعين، ألن الضمان غير قادر على تحمل نفقات 
مشروع ضمان الشيخوخة، علمًا ان القطاع الخاص ال سيما الهيئات 
االقتصادية كان لديهم اعتراضات على طريقة تمويل مشروع ضمان 

 .....»الشيخوخة ووعدوا ان يجدوا تمويًال آخر
13507/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لماذا تحسن اداء فرع الضمان في بدارو؟
اشارت صحيفة الديار في تحقيق اعدته حول الضمان االجتماعي في 

ة الى /ة المنتسب/بدارو، الى انه ومنذ اكثر من سنة كان المضمون
فرع الضمان في بدارو، يحتاج الى اكثر من سنة لقبض مستحقاقه 
من االدوية التي قدمها، اما اليوم فقد تقلصت تلك الفترة الزمنية الى 

ات /االربعة اشهر، وذلك وفقًا للصحيفة، بفضل جهود الموظفين
ة فقط، بدل /موظفا 40ن الـ/ات في فرع بدارو، البالغ عددهم/العاملين

 .....ن الفرع/ة يحتاج اليهم/موظف 100
13508/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية ومطلبية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
مطالبة بتطبيق القانون بيروت  تجّمع في ساحة النجمة وسط

220 
بمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع حقوق األشخاص ذوي االعاقة 

الجمعية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة «في لبنان، نظمت 
 4، بالتعاون مع بعض الجمعيات المعنية، اعتصامًا في »في لبنان

حزيران الماضي، أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة، للتعبير 
عن خيبة امل اصحاب االحتياجات الخاصة، نتيجة تغاضي 

وحثهم  2000/220المسؤولين عن القيام بواجباتهم في تنفيذ القانون 
 .....على العمل الجدي لتنفيذ ببنوده
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 ات/وٕاعتصام في طرابلس دعمًا لحقوق المعّوقين.......
اعتصم طالب وطالبات كلية العناية التمريضية في مؤسسات دار 

الخاص  220/2000الزهراء في طرابلس، للمطالبة بتنفيذ القانون 
ن بالتحرك /ات استمرارهم/بحقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة، مؤكدين
يأتي ذلك التحرك ضمن .  إلى حين تنفيذ كامل بنود القانون المذكور

ن /حقوقهم ات/الحملة الشعبية االحتجاجية الرامية لمنح المعوقين
 ....الطبيعية واالنسانية، وتضامنا مع منتدى المعوقين 

13510/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 تقليص جديد في خدمات االونروا بسبب ازمة التمويل

زار المدير العام لوكالة االونروا في لبنان، ماتياس شمالي، مخيمي 
نهر البارد والبّداوي في الشمال، البالغ الرأي العام الفلسطيني النازح 
من سوريا، أنه مع حلول شهر تموز الحالي ستتوقف الوكالة عن 

وقد شرح .  ن بسبب الوضع المادي المتردي/دفع بدالت اإليواء لهم
أن التراجع في التقديمات يطال فقط بدل »  السفير«شمالي لـصحيفة 

ات من سوريا وال يطال أيًا من التقديمات /اإليواء للفلسطينيين
األخرى، عازيًا سبب القرار إلى تراجع مستوى تمويل الدول المانحة 

، نظرًا لتحويل المساعدات »األونروا«المخصص لحالة الطوارئ في 
المالية لحاالت اإلغاثة الطارئة الناجمة عن األزمات الناشئة في 

 .....إفريقيا وأوروبا
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 !من يشكو لمن.. والقوى الفلسطينية» األونروا«مدير 
في ضوء تصاعد االحتجاجات والتحركات رفضا لتقليص خدمات 

في لبنان، ماتياس "  االونروا"االونروا، عقد المدير العام لوكالة 
شمالي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي القوى الفلسطينية واللجان الشعبية 

الهدف من الزيارة، اطالع "في مخيم عين الحلوة، اوضح خالله أن 
المجتمع الفلسطيني على ما تعانيه الوكالة من نقص مالي وتراجع 

من جهتها، أكدت    ".خدماتها وسبل العمل على تخطي الوضع الحالي
، مشيرة الى "قرارات الوكالة تحت اي ذريعة"القوى الفلسطينية رفضها 

االستمرار بتلك السياسة سيؤدي الى اعالن المزيد من الخطوات "أن 
 "......التصعيدية
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 »األونروا«تحركات مستمرة ضد : البارد والبداوي
ذكرت صحيفة السفير ان مخيمّي البداوي والبارد باتا ساحتين 
العتصامات مفتوحة، بدأت منذ نحو شهرين وما تزال مستمرة بوتيرة 

المتعلقة "  االونروا"متصاعدة، وذلك احتجاجًا على قرارات وكالة 
ات في المخيمات، البطء في إعمار مخيم /بتقليص خدماتها لالجئين

ات من مخيمات /البارد، وآخرها قرار وقف دفع بدل االيواء للنازحين
واشارت الصحيفة الى انه لم يسجل في تاريخ الوكالة أن .  سوريا

رسمي وشعبي فلسطيني في الشمال، وربما "  تمرد"واجهت مثل هكذا 
 ......على صعيد مخيمات لبنان كلها
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 كليس والعمل مع ذوي الصعوبات التعلمية 
 1999، كارمن شماس دبانه، ومديرته العامة، ان المركز سعى منذ العام "كليس"اكدت رئيسة مجلس إدارة المركز اللبناني للتعليم المختص 

واضعًا ضمن أولوياته ضرورة رفع التهميش عن تلك الفئة ، ن/إلى رفع الغبن عن ذوي الصعوبات التعلمية من خالل توفير فرص التعلم لهم
في الكثير من المدارس الرسمية "  غرفة دعم دراسي"  200واشارت شماس الى ان المركز يعمل بالتعاون مع وزارة التربية لتجهيز .  المهمشة

 .....وعلى كافة االراضي اللبنانية
13511/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 وتحركات اخرى في صيدا.......
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين في العاصمة المصرية القاهرة في 

حزيران الماضي، اعتصم عدد من الرجال والنسوة واالطفال امام  6
الفتات تدعو المجتمع ات /مكاتب وكالة االونروا في صيدا، رافعين

الدولي ووكالة االونروا الى تحمل المسؤولية، واالستمرار في دفع 
وخالل .  بدالت االيواء للعائالت التي تشغل منازل بااليجار

االعتصام، طالب مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في 
منطقة صيدا، فؤاد عثمان، مدير عام الوكالة في لبنان، الى تحّمل 

 ....مسؤولياته واال الرحيل
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 وفي وادي الزينة بمنطقة سبلين.......
ات امام مكتب /ات من سوريا المقيمين/ات والنازحين/ات الفلسطينيين/اعتصم كل من القوى الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من الالجئين

ات /فينصات، وا/ات الفلسطينيين/في منطقة وادي الزينة في سبلين، إحتجاجا على تقليص خدمات الوكالة تجاه الالجئين»  األونروا«
 ....ات وشطب حق العودة/محاولة لتجويع الفلسطينيينبالالسياسية الحالية، 

13516/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

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  

 ات من سوريا بال مأوى/تترك النازحين» األونروا«
ات من سوريا، /ات القادمين/ات الفلسطينيين/نشرت صحيفة االخبار تحقيقًا اعدته حول تداعيات وقف بدل اإليواء المخصص لالجئين

وفي ذلك االطار، عبرت الناطقة باسم .  من العائالت%  95اشارت فيه واستنادًا الى االحصاءات، ان تلك المساعدة  تشّكل الدخل األساسي لـ
األونروا عن سلسلة مخاوف منها ازدياد كل من ظاهرة التسرب المدرسي، نسبة الفقر، استغالل الناس من ناحية دفع اإليجارات، والعنف 

 ...األسري
13517/node/ar/org.lkdg.www://http 


