
 

 
 
 
 

 المدرسة الرسمية اداة للتوظيف السياسي
ات من /للمسيحيين%  23:  احصاءات رسمية
 ات/مجموع الطالب

الحرب أقفلت مدارس خاصة وأفرزت أخرى 
 طائفية

إقفال مدرسة العائلة المقّدسة في بعبدا السباب 
 مادية ديموغرافية

الجامعة اللبنانية من وطنية التعليم إلى التفريع 
 الطائفي

 
 
 

 إيال تفقد اطرافها االربعة بسبب االهمال 
التثبت : نقابة الممرضات والممرضين لإلعالم

 من الوقائع قبل االنتقاد
للمستشفيات الحكومّية وابو » هيئة تنسيق«

 فاعور ُممتعض 
مستشفى "بعد تعيين رئيس جديد هل يخرج 

 من الموت السريرّي؟" الحريري
مستشفى صيدا "ات /اعتصام لموظفي

 لعدم دفع الرواتب" الحكومي
المرموق الى  Belle  vueاحالة مستشفى 

 النيابة العامة 

إلى » رمزية«عودة : هيئة التنسيق النقابية
 آذار 30الشارع في 

ال سلسلة وال موازنة وال من : مجلس الوزراء
 يحزنون

نسعى لتشمل خدماته : مدير صندوق الضمان 
 ات/جميع األجراء واالجيرات والمواطنين

ات /ات السوريين/ات لتعليم الطالب/المتعاقدون
 أشهر 4ن منذ /ن ُمستحقاتهم/لم يتقاضوا

 قلب الدولة على فّنانيها استشفائيًا 
 ات برسم التنفيذ/سنة وقانون المعوقين 15

ات /بحث المكفوفينالمكتبة الوطنية الناطقة او 
 »الكتاب الصديق«عن 

وضاع من سيء اال : المخيمات الفلسطينية
 ألسوأ

األونروا توّفر خدمات : صدق او ال تصدق
 الصّحة العقلّية

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 خصخصة انتاج الكهرباء في زحلة والحبل على الجرار

 راصد الحقوق االجتماعية

ــمـــــســـــو ن    ــخـــ ــا لـــــث   و ا لـــ ــثـــ ــد د   ا لـــ ــعـــ ا ر    ا لـــ 2ا ي 0 1 5 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

بعدما عمدت الدولة الى اهمال مؤسسة كهرباء لبنان عدة سنوات، تسير اليوم بخصخصة قطاع االنتاج، متحججة 
بعدم قدرتها على وقف النزيف المالي الحالي في القطاع، ومنصاعة لتعليمات البنك الدولي الذي اوصى مرارًا 

الخطوة االولى بدأت بتجربة مؤسسة كهرباء زحلة، على ان تتبعها خطوات اخرى النشاء مؤسسات خاصة .  بذلك
 .تتكفل بانتاج الكهرباء في مناطق لبنانية اخرى، ثانيها قد تكون جبيل

في عودة سريعة الى الوراء، نشير الى دراسة صدرت عن البنك الدولي مؤخرًا حول قطاع الكهرباء في لبنان، 
وشددت على ان االداء الضعيف لقطاع الكهرباء في لبنان، قد حد من إمكانات النمو في البالد، مقدرة اجمالي 

و  1992التحويالت المالية من الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة العجز في المؤسسة، وللفترة بين عامي 
من الدين العام كان بسبب %  40في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، ومضيفة ان  55.4، بما يوازي 2013

كذلك نذكر تطرق رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في زيارة لبيروت في حزيران الماضي، .  تلك التحويالت
جرت تحت عنوان دعم لبنان في مواجهة ضغط النزوح، الى مسألة اطالق اوسع عمليات لخصخصة الكهرباء 

 .والمياه وقطاعات اخرى وذلك بحجة الدفع  باالصالحات قدماً 
للجهات  3نصائح البنك الدولي بخصخصة المرافق العامة، ليست جديدة، اذ تم اقرارها خالل مؤتمر باريس 

 .المانحة، حيث تم التأكيد على ان الخصخصة ضرورة حتمية لتفعيل االصالح االقتصادي
الماضي على قرار اجاز ولو بصورة موقتة، منح  2014نيسان  10وتلبية لنصائح البنك، صدق مجلس النواب في 

الماضي،  2015وقد باشرت في مطلع شهر شباط .  اذونات تراخيص النتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء
اصداء التجربة، وفقًا لمعظم .  ضمن مرحلة تجريبية 24/  24مؤسسة كهرباء زحلة في انتاج الكهرباء وتأمين التيار 

اللواتي /ات في البقاع، الذين/الصحف المحلية بدت ناجحة، وذلك اسنتنادًا الى استطالعات لرأي المواطنين
وقد علم ان انخفاض .  ن على االنخفاض الملحوظ في فاتورة الكهرباء، التي تراجعت بمقدار النصف تقريباً /اجمعوا

ة والعشرات من المؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية /ألف بقاعي 200فاتورة الكهرباء يستفيد منه اكثر من 
وحول اتهام مشروع امتياز زحلة بأنه مشروع .  مدينة وبلدة في قضاء زحلة 16والتجارية التي تتوزع على 

" بالتكميلي"خصخصة، رد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة، أسعد نكد، الذي يدير المشروع، واصفًا مشروعه 
ولدعم حجته، افاد نكد بان عقد االمتياز الموقع بينه وبين مؤسسة كهرباء لبنان، .  وان ال عالقة له بالخصخصة

، عندها يصبح لزامًا على شركته تسليم الدولة 2018يخضع لشروط معينة، بحيث تنتهي مفاعيله أواخر عام 
لكن ما لم يفصح .  المحطات وكامل الشبكة ومعداتها من دون أي مقابل، على أن تكون جميعها بحالة جيدة جداً 

 .عنه نكد هو ما اذا شركته ستسلم بذلك فعال بعد كل االستثمارات التي تكبدتها
من جهتها، حذت شركة امتياز جبيل حذو شركة امتياز زحلة في طلب ترخيص النتاج الطاقة الكهربائية لتأمين 

ساعة لمنطقة جبيل، وتقدمت من رئاسة مجلس الوزراء ممثلة بوزير الطاقة والمياه بطلب  24/ 24التيار الكهربائي 
. ، وهي تنتظر االن رد وزير الطاقة على الطلب، ليبدأ تنفيذ المشروع2015  -3  -11الترخيص وذلك بتاريخ 

 )8.تتمة ص(
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 يوصي بفصل السياسة عن التربية "كلنا للعلم"المؤتمر التربوي 
، الذي نظمته وزارة التربية "كلنا للعلم"خلص المؤتمر التربوي اللبناني 

: الى عدة توصيات ابرزها ،نيسان الماضي 23والتعليم العالي، في 
إعادة النظر في الفلسفة التربوية للدولة بالتنسيق بين المركز التربوي 

وضع خطة إستراتيجية واضحة تلبي الحاجات الحالية ، وكلية التربية
والمستقبلية في القطاع التربوي الرسمي، فصل السياسة عن التربية، 
وحصر مهمة وضع اإلستراتيجية التربوية بأصحاب االختصاص 

 ....  .ات/والخبرة من التربويين
13103/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 المدرسة الرسمية اداة للتوظيف السياسي
اشارت صحيفة السفير في تحقيق اعدته حول المدارس الرسمية في 
لبنان، انه ومنذ حرب السنتين في منتصف سبعينات القرن الماضي، 
والمدرسة الرسمية تراوح مكانها، نتيجة لإلجحاف الدائم بحقها، 
والعتبارها مكانًا للتوظيف، ناقلة عن بعض التربويين تحميله السلطة 

 .....السياسية مسؤولية ضرب التعليم الرسمي
13102/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 ات/ات من مجموع الطالب/للمسيحيين% 23: احصاءات رسمية
ات /ات المسجلين/حصة الطالبنيسان الماضي، احصاءات لم تعلن رسميًا، بينت ان  19نشرت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ 

ات من الطائفة االسالمية، مشيرة الى ان االرقام /ات المسجلين/في المئة من الطالب 77في المئة، مقابل  23من الطائفة المسيحية هي 
 ....تؤشر الى التغيير الديموغرافي على مستوى الطوائف في لبنان

13104/node/ar/org.lkdg.www://http 

 دعوة للمحافظة على الجودة ولمواكبة التطور: المدارس الكاثوليكية
خلصت الجمعية العمومية التي عقدتها المدارس الكاثوليكية برئاسة 
المطران كميل زيدان، وحضور أعضاء اللجنة األسقفية واألمين العام، 

استمرار التواصل مع :  األب بطرس عازار، الى عدة توصيات ابرزها
ات بقضايا التربية والتعليم في لبنان والعالم للمحافظة على /المهتمين

الجودة في التعليم، مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، الدعوة إلى 
التزام القوانين المرعية، احترام حرية التعليم، وربطه بالمناهج المنفتحة 

 ...على الكرامة اإلنسانية، واحترام اآلخر وحقوقه
13106/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الحرب أقفلت مدارس خاصة وأفرزت أخرى طائفية
نيسان الماضي  25اشارت صحيفة السفير في تحقيق اعدته بتاريخ 

ات يحّمل على /حول المدارس في لبنان، الى ان بعض التربويين
حرب السنتين وما تالها، مسؤولية تأخر نمو المدرسة الرسمية، على 
الرغم من انتشارها الواسع في البالد، وذلك نتيجة تعاظم الدعم 
. الطائفي للمدارس الخاصة، بحيث بات لكل طائفة مدارسها الخاصة

واضافت الصحيفة قائلة ان المدرسة الرسمية تحولت إلى مكان 
ن في /اللواتي ال مكان لهم/الستقبال الفائض من التالمذة، الذين
ن القدرة على دفع األقساط /المدارس الخاصة، أو ممن ليس لديهم

 ......المرتفعة
13105/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 إقفال مدرسة العائلة المقّدسة في بعبدا السباب مادية ديموغرافية
، وجاء "، في بيان، أن قرار إقفال فرعها في بعبدا نهائي، ويعود ألسباب مادية"راهبات العائلة المقدسة الفرنسيات في لبنان"أوضحت رهبانية 

في البيان ان المدرسة يعود تأسيسها الى ما يزيد على مئة سنة، اال ان المؤسسة وجدت نفسها مضطرة الى إغالق ذلك الصرح السباب 
ة هذه السنة، والذي من المتوقع ان يتدنى /تلميذاً  276ات اليها، الذي انخفض الى /مادية، والتدني الهائل في اجمالي عدد التالمذة المنتسبين

 ......ة/تلميذ 200الى اقل من  2016-2015للسنة الدراسية 
13107/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ماليين ليرة 6روضة الفيحاء ترفع أقساطها الى 
نفذ أهالي تالميذ مدرسة روضة الفيحاء، في طرابلس، في شهر نيسان الماضي، اعتصامًا امام المدرسة، احتجاجًا على الزيادة التي طرأت 

ماليين ليرة، اي ما يفوق األقساط السنوية لبعض  6و 4على القسط األخير من العام الدراسي الجاري، حيث باتت قيمة االقساط تتراوح بين 
ات كتابًا الى وزير التربية، الياس ابو صعب، يكشف مقادير الزيادة على /وقد ارسل عدد من اولياء الطالب.  الجامعات الخاصة في طرابلس

 .....، ومطالبًا بتدخله لوضع حد لذلك االستغالل2002االقساط منذ العام 
13108/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 من وطنية التعليم إلى التفريع الطائفي
، 1976اشارت صحيفة السفير انه ومنذ بداية الحرب في العام 

، بموجب قرار قضى بإنشاء فروع ثانية »الجامعة اللبنانية«انقسمت 
بصورة موقتة، وألسباب أمنية، ثم أتى المرسوم االشتراعي الرقم 

وبحسب الصحيفة، .  ليجعل الفروع المستحدثة فروعًا قائمة 122/77
فقد أّدى التفريع في مختلف المناطق إلى ظهور حاجة لتأمين جهاز 
إداري يتولى تسيير شؤون تلك الفروع، األمر الذي وجد فيه أصحاب 
الزعامات والنفوذ بابًا للنفاذ فيه إلى قلب الجامعة، عبر الضغط 
لتوظيف المحاسيب واألزالم، حتى ولو لم تتوافر فيهم الشروط 

 .....المطلوبة
13109/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مدير الجامعة يحاول إدخال الطائفية اليها: وحزب االحرار.....
صرح رئيس منظمة الطالب في حزب الوطنيين األحرار، سيمون 
درغام، خالل اجتماع عقده في طرابلس لرؤساء خاليا الجامعات في 
الشمال، ان رئيس الجامعة اللبنانية، عدنان السيد حسين، يحاول من 

وفيما أعرب درغام عن .  خالل تصرفاته ادخال الطائفية الى الجامعة
تأييده الكامل لمطالب شباب وشابات طرابلس، دعا رئيسة الفرع 
الثالث في كلية إدارة األعمال في طرابلس، جميلة يمين، القريبة من 
تيار المردة، الى التنحي فورًا من منصبها والسعي الى إيجاد شخص 

 ....ات ويؤمن االنصاف/آخر يلبي طموحات الطالب
13110/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 إيال تفقد اطرافها االربعة بسبب االهمال 
ضحية جديدة الهمال المستشفيات لتسعة أشهر، ايال، ابنة ا

في جبيل وهي تعاني “  المعونات”دخلت ايال الى مستشفى .  واالطباء
عجز االطباء بداية عن تشخيص سببه من ارتفاع في درجة الحرارة، 

وعندما اكتشفوا انها تعاني التهابًا حادًا في الدم كان اآلوان قد فات 
ولم يعد باستطاعتهم القيام بشيء، فانتقلت الى مستشفى الجامعة 
االميركية في بيروت حيث تلقت العالج المناسب، لكن لألسف 
التسمم الحاد في الدم ادى الى تجلط في الشرايين، وبالتالي الى 

وقد كشفت صحيفة االخبار .  غرغرينا استدعت بتر اطرافها االربعة
عن جهود تبذلها نقابتي األطباء والمستشفيات اليجاد المخرج 

 .......األنسب لحماية الطبيب والمستشفى من أي محاسبة
13111/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مراكز صحية لعدم التزامها بالشروط 6فسخ عقود 
قررت وزارة الصحة العامة، فسـخ الـعـقـود الـمـبـرمـة، فـي إطـار بـرنـامـج 
الرعاية الصـحـيـة األولـيـة، مـع كـل مـن مـركـز بـيـت حـبـاق فـي قضـاء 
جبيل، مركز الكيان الطبي في القليعة قضاء مرجعـيـون، مـركـز االمـام 

قضاء النبطية، مركز بـافـلـيـه الـخـيـري فـي   -الصدر في حومين التحتا 
قضاء الـمـتـن ومـركـز   -قضاء صور، مركز النبي الياس في الخنشارة 

قضاء المتن، وذلـك بسـبـب عـدم إلـتـزامـهـا،   -النجدة الشعبية في بكفيا 
بشروط وموجبات عقـد االتـفـاق الـرضـائـي الـمـتـعـلـق بـمـتـابـعـة وتـطـبـيـق 
الــبــرنــامــج، عــلــى ان يــعــاد الــعــمــل بــالــعــقــود بــعــد اســتــيــفــائــهــا الشــروط 

 .....الالزمة
13112/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية
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 التثبت من الوقائع قبل االنتقاد: نقابة الممرضات والممرضين لإلعالم
تمّنت نقابة الممرضات والممرضين في بيان وزعته على وسائل االعالم، الترّيث في تناول المعلومات واالسماء  الخاصة بدور الممرضات 
. والممرضين في العناية باالنسان والمجتمع، وعدم استباق التحقيقات، وذلك حرصا على صورة المهنة، وابرازًا للحقيقة كاملة للرأي العام

ات في المهنة واتخاذ االجراءات االدارية والتأديبية في حال ثبوت اي مخالفة /وأبدت النقابة تمسكها بدورها في حل أي نزاع يتعلق بالعاملين
 .......آلداب واخالقيات المهنة

13113/node/ar/org.lkdg.www://http 

 للمستشفيات الحكومّية وابو فاعور ُممتعض » هيئة تنسيق«
خالل مؤتمر ات المستشفيات الحكومية في لبنان، /اعلن موظفو

نيسان  19صحافي عقد في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في 
/ات ومستخدمي/عن والدة هيئة التنسيق المستقلة لموظفيالماضي، 

وذلك بسبب شعور هؤالء ات المستشفيات الحكومية في لبنان، 
ات بالغبن، وتاليًا بالحاجة الى تكتل نقابي تحت مسمى /الموظفين

واحد للمطالبة بالحقوق والعودة بقطاع المستشفيات الحكومية الى 
وبحسب صحيفة الديار، ونقال عن مصادر متابعة، فان .  الواجهة

ات /وزير الصحة وفريق عمله ممتعضون من تحركات الموظفين"
 "........عن اعالن تشكيل الهيئة وعودة االعتصامات
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من الموت " مستشفى الحريري"بعد تعيين رئيس جديد هل يخرج 
 السريرّي؟

تعيين مجلس الوزراء للدكتور فراس ربيع األبيض، رئيسـًا لـمـجـلـس  بعد
ومـديـرًا عـامـًا لـهـا، "  مستشفى رفيق الحريري الحكـومـي الـجـامـعـي" إدارة 

خلفـًا لـلـدكـتـور فـيـصـل شـاتـيـال، اوضـح االبـيـض انـه عـلـى الـرغـم مـن 
ادراكــه بصــعــوبــة الــمــشــكــالت الــذي يــعــانــي مــنــهــا الــمــســتــشــفــى، إال ان 
المستشفى بحسب رأيه ليس بحال الموت السريري وتاليا ثـمـة أمـل فـي 

 .....الشفاء
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 لعدم دفع الرواتب" مستشفى صيدا الحكومي"ات /اعتصام لموظفي
نـيـسـان الـمـاضـي،  27ات مستشفى صيدا الحكومي في / جدد موظفو

ن، واعتصموا امام مدخل الطوارىء احتجاجا على عـدم دفـع / تحركهم
وقد طالب رئيس لجنة الـمـتـابـعـة  .ن المتأخرة من نحو شهرين/ رواتبهم

للموظفين، خليل كاعـيـن، الـفـعـالـيـات السـيـاسـيـة االسـاسـيـة فـي صـيـدا 
والجوار التي تعهدت بدعم المستشفى ودعم ادارتها الجديـدة، بضـرورة 
الضــغــط عــلــى مــجــلــس الــوزراء والــوزارات الــمــعــنــيــة مــن اجــل انــقــاذ 
المستشفى من الغرق واالقفال المحتم، وكذلك وزارتـي الصـحـة والـمـال 
بضرورة االيفاء بالوعود التي تتعلق بتوفير المساهمات المالية الكـبـيـرة 

 .....ات وضمان استمرارية المستشفى /لتسديد رواتب الموظفين
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 والحريري تبلغ المستشفى قرارًا بصرف جزء من المستحقات .....
أبلغت النائب بهية الحريري، رئيس لجنة ادارة مستشفى صيدا 

الوزير المختص وقع قرارا بصرف جزء «الحكومي، هشام قدورة، ان 
، علمًا ان »من المستحقات المالية المترتبة لمستشفى صيدا الحكومي

مليون ليرة ستخصص لتأمين استمرارية العمل في  200مليار و
 ......ات/المستشفى ودفع رواتب متأخرة للموظفين
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 هيئة دعم مستشفى البترون تجهد إلبقائه في عهدة الضمان
، جوالتها وزياراتها للفاعليات والقوى السياسية المعنية لـلـمـطـالـبـة بـإبـقـاء الـمـسـتـشـفـى فـي عـهـدة » هيئة دعم مستشفى البترون« في حين تواصل 

ات فيه من أطـبـاء / الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بدأت تظهر مالمح مصيره وامكان إعادته الى وزارة الصحة، بما ال يروق للعاملين
 ....ات/ات وممرضين/ات ومستخدمين/وٕاداريين
13118/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 "مستشفى المنية"فيما السياسة تطّوق ......
اشارت صحيفة السفير انه على الرغم من مرور عامين على اإلعالن الرسمي الفتتاح مستشفى المنية الحكومي، لم  يباشر العمل بعد، 

، ويندرج ضمن السياسة المّتبعة من قبلهم منذ »نحن أو ال أحد«، في المنطقة، يقوم على معادلة »تيار المستقبل«بسبب واقع فرضه نواب 
 ".....التيار األزرق"على أي مشروع ال يمّر عبر » فيتو«سنوات، والتي تضع 
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 المرموق الى النيابة العامة  Belle vueاحالة مستشفى 
أحال وزير الصحة، وائل أبو فاعور، الى النيابة العامة التمييزية، 

في المنصورية وشركة  Bellevue Medical Centerمستشفى 
Avent  ،المستوردة لقناني االرضاع ومستلزمات خاصة لالطفال

على خلفية قيام المستشفى بدورات تدريبية بتمويل من الشركة 
من .  المذكورة، بما يخالف أحكام قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية

جهتها، أصدرت المستشفى بيانًا توضيحيًا قالت فيه انها أقامت 
آذار الماضي، عرضت  13احتفاًال تثقيفيًا بمناسبة عيد األم في 

خالله مجموعة من المحاضرات للنساء الحوامل بهدف تحضيرهن 
 AVENTاما دور شركة .  للوالدة وتحفيزهن على الرضاعة الطبيعية

ضمن االحتفال فقد اقتصر على تقديم جائزة تومبوال عبارة عن 
BABY MONITOR...... 
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 افتتاح المستشفى التركي للحروق في صيدا غير مؤكد 
كشف رئيس بلدية صـيـدا، مـحـمـد السـعـودي، عـن افـتـتـاح الـمـسـتـشـفـى 
التركي للحروق والطوارئ في الـمـديـنـة فـي األشـهـر الـمـقـبـلـة مـن الـعـام 
الجاري، وبإشراف وزارة الصحة، ولفت إلى أن الدراسة التي ُأعّدت في 
شأن المستشفى والمهمات الطبية التي يـمـكـن أن يـؤديـهـا، أظـهـرت أن 

ولـحـظـت الـدراسـة أن  .تشغيله بوضعـه الـحـالـي أمـر سـلـبـي اقـتـصـاديـاً 
المستشفى ولكـي يـكـون ذا جـدوى اقـتـصـاديـة وال يـقـع فـي عـجـز، مـن 

وتـجـدر االشـارة الـى ان .  غرفـة 200الضروري إنشاء مبنى إضافي لـ 
الخدمات الطبية العامة والمعدات والتجهـيـزت والـتـقـنـيـات الـمـتـوافـرة فـي 

غرفة، في حين أن الـمـسـتـشـفـى يـخـدم  300المستشفى يمكن أن تخدم 
 .....غرفة فقط 50حاليًا 
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 آذار 30إلى الشارع في » رمزية«عودة : هيئة التنسيق النقابية
اذار الماضي، مجموعة  30نظمت هيئة التنسيق النقابية، بتاريخ 

من التحركات في المحافظات، باإلضافة إلى اعتصام مركزي أمام 
الرأي "  تذكير"وزارة التربية في بيروت، وصفت بالرمزية، ومن باب 

وفيما شهد االعتصام المركزي .  ات/العام بحقوق األساتذة والموظفين
ات ذلك /ات، رّد منظمو/في بيروت مشاركة خجولة من المعلمين

إلى الرمزية التي يحملها التحرك، فيما حمل البعض االخر مسؤولية 
الذي يقوده حنا غريب، "  التيار النقابي المستقل"افشال الحراك الى 

وبحسب صحيفة السفير، كشف .  الذي سبق وبشر بضعف التحرك
بعض االساتذة عن عوامل اخرى ساهمت في ضعف وقلة المشاركة، 

 .....منها عدم قناعة القاعدة بجدوى أي تحرك جديد
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 واعتصام جس نبض في رياض الصلح والمناطق......
عادت هيئة التنسيق النقابية مجددا الى الشارع، ونفذت اعـتـصـامـًا فـي 

نــيــســان الــمــاضــي، فــي ســاحــة ريــاض الصــلــح، احــتــجــاجــا عــلــى  23
المماطلة باقرار سلسلة الرتب والرواتـب، مـتـوعـدة بـخـطـة تـحـرك اوسـع 

الـف  100تبدأ في السادس من ايار الجاري، يشـارك فـيـهـا اكـثـر مـن 
لــكــن صــحــيــفــة االخــبــار لــفــتــت مــن .  مــواطــن ومــواطــنــة مــن كــل لــبــنــان

ات لـم يـتـجـاوز الـعـشـرات، / جهتها، الى ان مجمـوع عـدد الـمـعـتـصـمـيـن
 .....بسبب فقدان الثقة بالدولة والقيادة النقابية وفقًا للصحيفة
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 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      مشروع سلسلة الرتب والرواتب
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      مشروع سلسلة الرتب والرواتب
 ال سلسلة وال موازنة وال من يحزنون: مجلس الوزراء

ومـعـه سـلـسـلـة  2015نـيـسـان الـمـاضـي، مشـروع مـوازنـة عـام  21نعى رئيس مجلس الوزراء تمام سالم، في نهاية الجـلـسـة الـتـي عـقـدت فـي 
فقد اشار سالم في نهاية الجلسة الى ما معناه أن االجوبـة الـتـي حصـل عـلـيـهـا وزيـر .  الرواتب واإلجراءات الضريبية المطروحة بحّجة تمويلها

المال علي حسن خليل، من رؤساء الكتل النيابية االساسية ومن مداخالت ممثلي هذه الكتل في مجلس الوزراء، تبين بوضوح ان لـيـس هـنـاك 
 .....توافق على اقرار السلسلة وال على إمرار مشروع قانون الموازنة
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نسعى لتشمل خدماته جميع األجراء : مدير صندوق الضمان 
 ات/واالجيرات والمواطنين

افاد مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، محمد كركي، 
ان إدارة الصندوق قامت بإنجاز مشروع قانون الرعاية الصحية 

ن سن الرابعة والستين، وان /ات الذين واللواتي بلغوا/للمضمونين
المشروع أنجز في اللجان النيابية المختصة بانتظار إقراره من قبل 

ومما قاله كركي ايضًا انه مستمر في .  الهيئة العامة لمجلس النواب
/سعيه لشمول قانون الضمان االجتماعي جميع األجراء والمواطنين

ن وألفراد /ات بهدف توفير الحماية االجتماعية لهم/ات اللبنانيين
 ......ن/عائالتهـم
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 قلب الدولة على فّنانيها استشفائيًا 
اعلن رئيس نقابة ممثلي المسرح والسينما واالذاعة والتلفزيون في 

ات الى وزارة الثقافة، /ات ينتمون/لبنان، جان قسيس، ان الفنانين
، شاكرًا "ات/نحن في انتظار اصدار صندوق تعاضد موحد للفنانين"و

وزير الصحة، وائل أبو فاعور، على بادرة حسن النية من خالل 
اتخاذه في كانون االول الماضي، قرار تحمل وزارة الصحة كامل 

وفي هذا .  ات/ات اللبنانيين/الفاتورة االستشفائية المترتبة على الفنانين
السياق، وجه ابو فاعور انذارًا لمستشفى قلب يسوع بوجوب استقبال 

ة يحمل بطاقة انتساب الى احدى النقابات الفنية ومعالجته /أي فنان
 .....على نفقة الوزارة تحت طائلة فسخ العقد مع المستشفى
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية
 أشهر 4ن منذ /ن ُمستحقاتهم/ات لم يتقاضوا/ات السوريين/ات لتعليم الطالب/المتعاقدون

ن / ات بالساعة، وزير التربية، الياس ابو صعب، تغيير طريقة تسديد مسـتـحـقـاتـهـم/ ات السوريين/ ات لتدريس النازحين/ ناشد األساتذة المتعاقدين
أشـهـر، اي مـنـذ بـدء الـعـام  4ن مـع نـهـايـة كـل شـهـر، امـا الـعـام الـحـالـي ومـنـذ / ين أجرهم/ ن يتقاضون/ المالية، حيث ان العام الماضي كانوا

 ....ن/ن اي شيء عن مصير جداول األموال المخصصة لهم/ن بعد شيئا، وال يعلمون/ات فلم يتقاضوا/ات النازحين/الدراسي للطالب
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
 ات برسم التنفيذ/سنة وقانون المعوقين 15

المتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعدم مبادرة أي من إدارات الـدولـة  220/2000بعد مرور خمسة عشر عامًا على صدور القانون 
وبـمـا أن أبـرز مـطـالـب .  المعنية إلى وضع مراسيم تطبيقية ُتدخله حّيز التنفيذ، قرر اتحاد المقعدين اللبنانيين، مرة أخرى الـلـجـوء إلـى الشـارع

الــحــق فــي الــعــمــل، قــّرر وبــمــنــاســبــة عــيــد الــعــمــال فــي االول مــن ايــار، تــنــظــيــم تــظــاهــرة مــطــلــبــيــة أمــام الســرايــا الــحــكــومــيــة، وســط »  االتــحــاد« 
 .....العاصمة
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احتياجات ذوي الصعوبات التعليمية تحت ": كلنا للعلم"مؤتمر 
 المجهر

المؤتمر التربوي اللبناني اكد وزير التربية، الياس بو صعب، خالل 
ان  نيسان الماضي، 23، الذي نظمته وزارة التربية في "كلنا للعلم"

وقد .  االولوية عنده شخصيا لموضوع ذوي االحتياجات الخاصة
منسق اليوم الوطني للتالمذة ذوي الصعوبات التعلمية،   تحدث

خطوة أولى نحو ثقافة تحترم حقوق "الدكتور نبيل قسطه، مطالبًا بـ
وحاجات ذوي الصعوبات التعلمية، تتمثل بتغيير إسم القانون 

من قانون للمعوقين الى قانون لذوي الحاجات  220/2000
 ....."الخاصة
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الكتاب «ات عن /بحث المكفوفينالمكتبة الوطنية الناطقة او 
 »الصديق

نشرت صحيفة السفير تحقيقًا حول مشكلة قراءة الكتـب الـتـي يـواجـهـهـا 
ات، خصوصًا وان معظم المكتبات األساسية في لبنـان، ال / المكفوفون

تحتوي على كتب رقـمـيـة أو صـوتـيـة، أو عـلـى نـظـام خـدمـات يسـاعـد 
الـمـكـتـبـة الـوطـنـيـة وقد اشارت الصحـيـفـة الـى .  ة على القراءة/ المكفوف

الناطقة التي ال تزال تحتاج إلى التطوير، حيث ما زالت كتبها مسـجـلـة 
على كاسيتات قـديـمـة، االمـر الـذي ادى الـى تـراجـع عـدد األشـخـاص 

وتـجـدر االشـارة الـى ان الـمـكـتـبـة .  ات الـيـهـا/ ات المنتـسـبـيـن/المكفوفين
الوطنية تابـعـة لـجـمـعـيـة الشـبـيـبـة لـلـمـكـفـوفـيـن، وقـد حـظـيـت بـدعـم مـن 

 .....الدولة
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 ات مشروطة/بطاقة موقف خاصة بالمعّوقين
نيسان الـمـاضـي،  15ات، انطالقًا من تاريخ /أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية عن البدء بإصدار بطاقة الموقف الخاص باألشخاص المعوقين

ها حصـريـا فـي / تتيح تلك البطاقة لحاملها امكانية توقيف اآللية التي تنقله    . ة الشخصية عادة/ وذلك في كل المراكز التي تصدر بطاقة المعوق
وفـي حـال عـدم شـغـور   .  األماكن العامة المحددة بموجب اشارة مهما اخـتـلـف الـلـون او الـقـيـاس، سـواء رسـمـت عـلـى األرض، او عـلـى الفـتـة

م من المكان المقصود، يمكن لحاملها التوقف في اماكـن مـمـنـوعـة، شـرط أن يـتـأكـد السـائـق 100الموقف أو عدم وجود أي اشارة على مسافة 
 .....من عدم التعرض للسالمة العامة 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 وضاع من سيء ألسوأاال : المخيمات الفلسطينية

في تحـقـيـق نشـرتـه حـول اوضـاع الـمـخـيـمـات "  االخبار"لفتت صحيفة 
الفلـسـطـيـنـيـة فـي لـبـنـان، الـى غـيـاب تـلـك الـمـخـيـمـات عـن االجـنـدات 
الحالية للمنظمات اإلنسانية، وذلك بعد حركة الـنـزوح مـن سـوريـا الـى 
لبنان، اذ تحّولت أنشطة المنظمـات االجـنـبـيـة والـدولـيـة وتـلـك الـتـابـعـة 

وقـد اشـارت الـمـؤسـســة    . ات الـجـدد/ لـلـمـجـتــمـع الـمــدنـي إلـى الـالجـئـيــن
 2014فـي تـقـريـرهـا السـنـوي لـعـام " شاهد"الفلسطينية لحقوق االنسان 

ات في لبنان، الـى ان / ات الفلسطينيين/ حول الواقع االنساني لالجئين
 ........االمور لم تتغير بل على العكس فهي متجهة نحو االسوأ
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 "األونروا"تنديدًا بـ" البارد"ومسيرة شعبية غاضبة في ......
الفلسطيـنـيـة ومـنـظـمـات الـمـجـتـمـع الـمـدنـي فـي "  اللجنة الشعبية" نظمت 

مخيم نهر البارد، مسيرة غضب شارك فـيـهـا حشـد مـن ابـنـاء الـمـخـيـم، 
، أحـرق " األونـروا" احتجاجا على تقليص خدمات وكالة غوث الالجئين 

وقــد الــقــى .  عــتــصــامال ات إطــارات وســط ســاحــة ا/ خــاللــهــا الــمــشــاركــون
المسؤول عن ملف اعمار البارد، مـروان عـبـد الـعـال، كـلـمـة اكـد فـيـهـا 

، الفتـًا الـى " أن مطالب المخيم، وضعت على طاولة الحكومة اللبنانية" 
أن القيادة السياسية تـقـف الـى جـانـب الـمـطـالـب الـمـحـقـة لـمـخـيـم نـهـر " 

 ".....البارد، في توفير األموال لإلعمار واالغاثة
13087/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 األونروا توّفر خدمات الصّحة العقلّية: صدق او ال تصدق

افادت وكالة األمم المتحدة إلغـاثـة وتشـغـيـل الـالجـئـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن 
، أنها تقوم حاليا بتعميم استراتيجية خدمات الصـحـة الـعـقـلـيـة 'األونروا'

والدعم النفسي االجتماعي، من أجل اعتمـاد مـقـاربـة شـامـلـة ومـتـعـددة 
الــتــخــصــصــات لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الصــحــة الــعــقــلــيــة والــدعــم الــنــفــســي 

وبناء علـى ذلـك، .  ات في لبنان/ ات الفلسطينيين/ االجتماعي لالجئين
ات / مكتب األونروا اإلقليمي في لبنـان بـتـطـويـر قـدرات مـوظـفـي" يقوم 

الخطوط األماميـة فـي جـمـيـع األقسـام األسـاسـيـة، مـن خـالل اعـتـمـاد 
ـــتـــحـــديـــد حـــاجـــات تـــلـــك االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ".....مـــقـــاربـــة مشـــتـــركـــة ل
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 اعادة إعمار مخيم نهر البارد واستمرار الخطة السلحفاتية
نــيــســان  20اشــارت صــحــيــفــة االخــبــار فــي عــددهــا الصــادر بــتــاريــخ 

، انه على الرغم من انتهاء معركة نهر الـبـارد، وٕاطـالق عـجـلـة 2015
إعادة إعمار المخيم، حـيـث كـان مـن الـمـفـتـرض أن تـتـسـلـم الـعـائـالت 

مـن %  35، لـم يـنـفـذ حـتـى الـيـوم سـوى نـحـو 2012بيوتها في الـعـام 
وقـد اكـد بـعـض األهـالـي  .المشروع، أي ما يقارب ثلث مساحة المخيم

البطء في اإلعمار قد يـكـون مـقـصـودًا، ال بـل عـن سـابـق إصـرار " أن 
 "......وتصميم
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 مفتاحًا لمنازل اعيد اعمارها 148وتسليم ......
عملية تسليم المنازل إلى أصحابها في الجزء »  األونروا«  تواصل

القديم من مخيم نهر البارد، بالتزامن مع موجة االعتراضات الشعبية 
وفيما سلمت  .احتجاحًا على تأخر اإلعمار وتقليص خدمات الوكالة

ن، /عائلة مفاتيح منازلهم148نيسان الماضي،  20بتاريخ "  األونروا"
استغرب ممثل عن احدى الفصائل السياسية الفلسطينية، أركان بدر، 

طريقة التسليم على دفعات وتأخير تسليم المساعدات المالية المقّدرة "
 "........بستة آالف دوالر
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 ال نزوح ُمجددًا اّال لفلسطين: ات في جّل البحر/الفلسطينّيون
ارتفع صوت أبناء ُمخيم الالجئين الفلسطينيين في منطقة جل البحر 
على المدخل الشمالي لمدينة صور، على خلفية قيام قوة من مفرزة 
السواحل في قوى األمن الداخلي في صور بإجراء مسح للمنازل، بعد 

يومًا،  15ان سرت شائعات مفادها انه سيتم جرف المنازل خالل 
وذلك تطبيقًا لقانون معالجة اإلشغال غير القانوني لالمالك العمومية 

 ...البحرية 
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 تتمة االفتتاحية    
انتهت  ،سنة 82مالك شركة كهرباء عاليه، التي حصلت على حقوق االمتياز لمدة وفي السياق نفسه، ال ُيستبعد ان يتقدم مجددًا 

وتجدر االشارة الى ان شركة امتياز عاليه، كانت تقوم بشراء الكهرباء .  ، بطلب امتياز جديد تتيح لها انتاج الكهرباء2013  في
، ثم تبيعه )كما هو الحال بحسب اخر تعرفة رسمية(ليرة لكل كيلوات ساعة  75من مؤسسة كهرباء لبنان بسعر وسطي يبلغ 

 .ليرة لكل كيلوات ساعة 127بسعر وسطي يبلغ 
كلمة اخيرة حول الموضوع ان الكثير من الناس قد ال يرى اي ضرر في المسار الحالي خصوصًا اذا ما تأتى عنه منافع ملمـوسـة 

لكن خطورة االمر تكمن في استمرار السـلـطـة الـحـالـيـة الـمـتـحـكـمـة بـمـقـدرات الـدولـة الـلـبـنـانـيـة، بـالـتـخـلـي عـن .  على المدى القصير
 .   مسؤولياتها تجاه مواطنيها، شيئًا فشيئاً، بحجة العجز عن معالجة المشكالت المعيشية، ناهيك عن السياسية واالمنية
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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  


