
 

 
 
 

مناهج التعليم ال تلبي :  االقتصادي أبو زكي
 أسواق العمل

أحزاب السلطة تحتل مقاعد رابطة التعليم 
 األساسي

ات /ات السوريين/مدرسة لتعليم النازحين 170
 بال تمويل

لجنة األهل في الليسيه الكبرى ترفض زيادة 
 األقساط

ات /مستوى البطالة بين خريجي%  36
 الجامعات والكليات

 
 
 

 قطار اإلصالح انطلق ولن يتوقف : أبو فاعور
 ات في المستشفيات الحكومية/احصاء العاملين

ات المستشفيات /لموظفي» هيئة التنسيق«
 ات الى المالك/هدفنا ضّم الموظفين: الحكومّية

ات مستشفى الحريري /اعتصام لموظفي 
 الحكومي من اجل الرواتب

نماذج للعمل :  مستشفيات مرجعيون وحاصبيا
 القاصر

 !مستشفى بنت جبيل لالقتداء من تجربة تبنين
في "  مستشفى المياس"مباشرة العمل في أقسام 

 شتورة

 
تصريحات مشينة لوزير الشؤون االجتماعية 

 ات من سوريا/حول النازحين
يكسر حاجز الخوف في “  كرامة الموظف“يوم 

 االدارات الرسمية
دعم نقابة عامالت المنازل االجانب دعم 

 ات/لنضال جميع العمال
هيئة التنسيق النقابية تتراجع عن تظاهرة يوم 

 العمال
ات من تقديمات /اقرار إفادة المتقاعدين

 الضمان 
/ن اقصاءهم/ات في لبنان ينتقدون/المعوقون

 من االجندة التنموية االممية ن
ن بالمباالة /والدولة اللبنانية تتعامل معهم......
 متعمدة

رفض في البداوي ونهر البارد لتقليص خدمات 
 االونروا

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 تساؤالت اساسية حول مقاصد انشاء المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس

 راصد الحقوق االجتماعية

ــمـــــســـــو ن    ــخـــ ــد د   ا لـــــر ا بـــــع   و ا لـــ ــعـــ ر ا ن    ا لـــ ز ي 2ح 0 1 5 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

بالترافق مع انطالقة المشروع، تزايد مؤخرًا الحديث عن مزايا المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس، المفترض 
ان تكون مدخًال لمعالجة مشاكل طرابلس االقتصادية والنقاذ ابناء المنطقة من براثن الفقر، وذلك بخالف التكتم 

ويبدو ان الغيرة اصابت نفوس المسؤولين في مناطق اخرى، فهرعوا للمطالبة بانشاء .  الذي رافق اقرار المشروع
لكن نظرًا الهمية المشروع، وجب تسليط الضوء على بعض اشكالياته .  مماثلة في مناطقهم"  محميات اقتصادية"

 .ة على خطورته/الرئيسية بهدف اطالع المواطن
تعريفًا، المنطقة االقتصادية الخاصة هي رقعة ارض مخصَّصة الجتذاب المؤسسات الخاصة، بهدف انشاء مشاريع 

تتميز تلك المناطق عامة، باعفاءات وحوافز ضريبية وخدماتية وباستثنائها .  انتاجية او خدماتية تتوخى التصدير
 .من تطبيق الكثير من القوانين المرعية التي ترتبط باالستثمار والعمل

، بموجب قانون أصدره مجلس النواب، وفي ايار 2008انشئت المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس في 
 .، عين مجلس الوزراء، اعضاء مجلس إدارتها، مكلفًا الوزيرة السابقة، رّيا الحسن، رئاسة المجلس2015

ة /طبعًا ال يتسع المجال في هذه العجالة لتقديم مراجعة نقدية وافية للقانون االساسي للمنطقة، لذا، نحيل القارىء
في االول من ايار هدية ":  نشر بمناسبة عيد العمال تحت عنوانة الى مقال للوزير السابق شربل نحاس، /العزيز

، والذي اثار فيه جملة من node/com.akhbar-al.www://http/231932  "المناطق االقتصادية الحرة
 :االستنتاجات االشكالية نلخصها بالتالي

 

متفلتة من احكام النظام العام )  مثل شركة سوليدير(الهيئة العامة الدارة المنطقة، تشكل سلطة رديفة للدولة   -
 للمؤسسات العامة 

، ينتمي الى القطاع الخاص، ويتولى مسؤولية تشغيل "المشغل"الى جانب الهيئة، لحظ القانون جسمًا غريبًا اسمه -
 واستثمار المشروع

 يوفر القانون للجهات المستثمرة اشكال مختلفة من االعفاءات السخية جدًا وذلك على حساب مداخيل الدولة -
ات والمؤسسات العاملة في المنطقة لالتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء /تخضع عالقات العمل بين األجراء-

 وليس لقانون العمل اللبناني
 ات من أحكام الضمان االجتماعي ويشجع على تشغيل اليد العاملة االجنبية /ات واألجراء/ُيستثنى المستخدمون-

 

وعلى الرغم من كل تلك المسائل الخطيرة، التي لم تناقش بالشكل المطلوب، يبدو ان الشغل ماشي باتجاه تحويل 
وتتغنى الحسن بمزاياه مؤكدة انه سيساهم في تنشيط الحركة االقتصادية في الشمال، وتوفير .  المشروع الى حقيقة

ات، لكن دون توفير اي دليل مقنع حول حظوظ نجاحه، او تسليط الضوء على /المئات من فرص العمل للشباب
وفي سياق الترويج له يكرر المسؤولون الداعمون للمشروع مقولة ان المنطقة .  الجهات التي ستستفيد منه فعالً 

الف متر مربع في البحر قرب مرفأ  55الخاصة التي تتميز بموقعها االستراتيجي، والتي تقع على مساحة 
 )10.تتمة ص(. طرابلس، ستساهم بال شك في اعادة اعمار سوريا حين تضع الحرب أوزارها
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 ال تقعوا في مستنقع الطائفية: ورئيس الجامعة اللبنانية.....
صرح رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، خالل 

في كلية اآلداب والعلوم االنسانية في الجامعة "  يوم الفرع الثاني"احياء 
"اللبنانية، قائالً  نحن مولجون بالتعليم العالي ومكلفون ببناء الدولة : 

فال دولة بال علم وال دولة بال ثقافة، وانا اشجع الفكر السياسي ولسنا 
مع النزاعات السياسية، خذوا من الكبار ما شئتم من دون ان تقعوا في 

 ".....مستنقع الطائفية
13276/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 مناهج التعليم ال تلبي أسواق العمل: االقتصادي أبو زكي
اكد رئيس مجموعة االقتصاد واألعمال، رؤوف أبو زكي، خالل 

، "قصة نجاح"حلقة حوار نظمتها جامعة بيروت العربية تحت عنوان 
مناهج التعليم في لبنان التي وصفها بالجامدة، ال تلبي حاجات  ان

المجتمع وأسواق العمل، كذلك اشار الى ان المدارس ال تساعد 
ن، كما /ن وبلورة اتجاهاتهم/الطلبة بما فيه الكفاية الكتشاف مواهبهم

 ....ان برامج الجامعات غير قادرة على اللحاق بركب التطور
13275/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 أحزاب السلطة تحتل مقاعد رابطة التعليم األساسي
احتلت الئحة الوحدة النقابية المكونة من أحزاب السلطة، المقاعد 

للهيئة اإلدارية لرابطة التعليم الرسمي، فيما حازت الئحة القرار  18الـ
% 24المستقل المؤلفة من الحزب الشيوعي اللبناني ومستقلين على 

وبحسب صحيفة االخبار، فان .  ات فقط/من أصوات المقترعين
آذار، ُفرضت على  14و 8حزبًا من  11الالئحة الفائزة التي تضم 

"ات إلى التندر/ات، ما دعا بعض الناخبين/المعلمين الالئحة ال : 
ينقصها سوى الحلف األطلسي والتحالف العربي بقيادة 

 "......السعودية
13278/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مؤتمر لتطوير الحوكمة في التعليم العالي
ايار الماضي،  13افتتح وزير التربية، الياس بو صعب، بتاريخ 

التعليم العالي لتمكين مؤسسات التعليم العالي من خالل "مؤتمر 
، الذي نظمته الجامعة االميركية في "تناول الخبرات وتطوير الحوكمة

 .بيروت بالتعاون مع البنك الدولي ومركز التكافل المتوسطي
التعاون المهم مع البنك الدولي "وبالمناسبة، ركز بو صعب على 

، مشيرًا الى "لجهة درس واقع الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي
: جامعة من لبنان شاركت في هذا المشروع، واضاف قائالً  29ان 

نتعاون حاليًا مع البنك الدولي ووزارة المالية إلعداد دراسة عن "
 "....التمويل في التربية والتعليم في لبنان

13277/node/ar/org.lkdg.www://http 

 طغيان المصالح السياسية: المباراة المفتوحة للتعليم الثانوي
تموز المقبل، تنطلق المباراة المفتوحة في مجلس  25ابتداًء من 

ة في مالك التعليم الثانوي /أستاذاً  1223الخدمة المدنية لتعيين 
وبحسب صحيفة االخبار، فقد وصفت مصادر مجلس .  الرسمي

االرتجالية، بسبب طغيان االنتفاع السياسي "الخدمة المدنية العملية بـ
والشخصي على اإلحصاءات الواقعية وسوء توزيع األساتذة على 

 ".....االختصاصات والمناطق
13280/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومحمود أيوب رئيسًا لها......
وزعت الهيئة االدارية الجديدة لرابطة معلمي التعليم االساسي 
الرسمي في لبنان، المهمات االدارية على اعضائها وحددت مواعيد 

محمود  :وقد توزعت المهمات االدارية كاالتي.  انتخابات الفروع
.... ايوب رئيسًا، نبيه العنداري نائبا للرئيس، بهاء تدمري امينا للسر

ات تواريخ انتخابات هيئات الفروع على الشكل /كذلك اقر المجتمعون
: ايار، الشمال والبقاع 31االحد في :  بيروت والجنوب  :التالي
 .....حزيران 14االحد : حزيران، جبل لبنان 7االحد 

13279/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس رسمية
 ات بال تمويل/ات السوريين/مدرسة لتعليم النازحين 170

ايار  30كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 
مدرسة رسمية ستقفل أبوابها أمام التالمذة  170الماضي، ان نحو

حزيران  6ات بدوام ما بعد الظهر، ابتداًء من اإلثنين في /السوريين
الماضي، إذا لم يبادر وزير التربية، الياس بو صعب، إلى البدء 
بإجراءات تحويل األموال إلى صناديق المدارس ودفع مستحقات 

من جهته، رمى ابو صعب الكرة في .  ات/ات واإلداريين/المعلمين
المنظومة "ان ملعب مجلس الوزراء، اذ صرح خالل مؤتمر تربوي 

السياسية ال يهمها أمر التربية وبعض الوزراء ال يهتمون اذا قبض 
 ".......ن ام ال/االساتذة رواتبهم

13281/node/ar/org.lkdg.www://http 

 احتجاج طاقم العمل التعليمي على ضرب ناظرة في البداوي
اغلقت مدرسة متوسطة البداوي الثانية الرسمية للبنات ابوابها امام 

احتجاجا على وذلك التالميذ ونفذ افراد الهيئة التعليمية اضرابا، 
تعرض ناظرة المدرسة، راقية الزعبي، لالعتداء من قبل والدة احدى 

وقد  .الطالبات اثر مصادرة الناظرة لهاتف خليوي كان بحوزة الطالبة
نقلت رئيسة المنطقة التربوية في الشمال، نهلة حاماتي نعمة، تضامن 
وزير التربية، الياس بو صعب، مع االساتذة واستنكاره للحادث، مؤكدة 

/ضرورة عدم االعتداء على افراد الهيئة التعليمية او الموظفين«على 
ات في المدارس الرسمية وتطبيق االنظمة والقوانين المرعية 

 ......»االجراء
13282/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تستنكر التعرض إلدارات المدارس »األساسي«ورابطة التعليم .....
استنكرت الهيئة االدارية لرابطة معلمي التعليم األساسي الرسمي، 

ات /تعّرض إدارات المدارس الرسمية العتداءات من الطالب
واألهالي، وطالبت وزير التربية، الياس بو صعب، بإصدار قرارات 

/ة او مدير/ة او ناظر/ة يتطاول على معلم/فصل نهائية لكل طالب
جاء .  ة، وبإعادة االعتبار الى المدراء الذين وضعوا قيد التصّرف

ذلك النداء على خلفية إشكال وقع داخل مدرسة حي النزهة في محلة 
طرابلس، بعد قيام اهالي بالتعرض للمدير، وكذلك   –ابي سمراء 

توقف تالميذ مدرسة ابن خلدون الرسمية في ابي سمراء، عن متابعة 
 .......ن احتجاجًا على تعيين مدير جديد للمدرسة/دراستهم

13283/node/ar/org.lkdg.www://http 

استقالة مدير برج البراجنة الرسمية نتيجة اليأس من تحسين 
 وضعها

افادت صحيفة السفير، استقالة مدير مدرسة برج البراجنة الثانية 
سنة من الخدمة، بناء على طلبه، اذ لم يعد  39ظ، بعد .  الرسمية، ق

يحتمل الضغط الذي يمارس عليه، لجهة ضرورة تسيير شؤون 
من امكانات مادية، وهو المقتنع بأن المدرسة »  بما تيسر«المدرسة 

/الرسمية تبقى المالذ األخير ألصحاب الدخل المحدود من اللبنانيين
 ....ات/ات النازحين/ات، وللتالمذة السوريين

13284/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة
 لجنة األهل في الليسيه الكبرى ترفض زيادة األقساط

رفضت لجنة األهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى، التي 
انتخبت في تشرين الثاني الماضي، توقيع موازنة المدرسة، وطالبت 
اإلدارة بتبرير زيادة األقساط، ودعت األهل إلى مقاطعة تسديد 
. الدفعة الثالثة من األقساط بعدما رفضت اإلدارة االستجابة والتعاون

وقد نجحت لجنة األهل في استصدار قرار من وزير التربية، الياس 
ويطلب من  17/2/2015بتاريخ  11/1195بوصعب، يحمل الرقم 

 .....إدارة المدرسة تجميد زيادة األقساط
13285/node/ar/org.lkdg.www://http 

 واالدارة تشحل القليل منها.....
نجح حراك لجنة األهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى ضد 
الزيادة غير المبررة على األقساط، في إطالق مفاوضات جدية مع 
إدارة المدرسة، أسفرت عن لقاء بين إدارة المدرسة ولجنة األهل 

توافق إدارة :  وتوصل الطرفين إلى تسوية، تتضمن ستة بنود ابرزها
من الدفعة الثالثة من األقساط %  80المدرسة على أن يدفع األهالي 

أيار، في انتظار الوصول إلى حل  22و 11خالل الفترة الممتدة بين 
% 20آلية إلعادة فارق الـ للخالف بشأن الميزانية، والبحث عن 

 30لألهالي الذين سددوا الدفعة الثالثة من األقساط في مهلة أقصاها 
 ...حزيران المقبل

13286/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات الجامعات والكليات/مستوى البطالة بين خريجي% 36
ايار الماضي،  21نظمت الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم، بتاريخ 

معرضها السنوي للوظائف، برعاية وزير العمل سجعان قزي، وذلك 
وقد ألقى قزي .  بيروت  –في حرم الجامعة الواقع في منطقة الحمرا 

كلمة حذر فيها من المستوى العالي للبطالة في لبنان الذي بلغ 
ات الكليات والجامعات /بين فئة الشبيبة وخريجي%  36و ،25%

كذلك تطّرق قزي إلى أسباب البطالة، فرأى أن ليس كل .  والمعاهد
ا، كاشفًا أن /من يحمل الشهادات لديه كفاءة العمل في اختصاصه

األرقام التي تصل الى وزارة العمل، تفيد أن الشباب والشابات بعد 
ن في الوظيفة ألن /ن يجدون فرص عمل لكن ال يستقرون/تخرجهم

 .....ات/ن مناسبين/أرباب العمل ال يجدونهم
13287/node/ar/org.lkdg.www://http 

 نفتقد استراتيجية للنهوض باالقتصاد وسوق العمل: الوزير دو فريج
نظمت الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا معرض فرص العمل 
الرابع عشر، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، 

مؤسسة سياحية، فندقية، صناعية،  120نبيل دو فريج، وبمشاركة 
مصرفية، وصحية، ومن قطاعات اإلعالم، االتصاالت والمعلوماتية، 

وقد لفت دو .  الطباعة، التصميم، التأمين، والتسويق واإلعالن وغيرها
فريج، خالل االحتفال الذي رعاه، الى غياب التوجيه المهني بإتجاه 
فرص العمل المتوفرة، محمًال المسؤولية في الوقت نفسه لألهل، 
للقطاعين التربوي الحكومي والخاص، وأيضًا لغياب أي إستراتيجية 

 .....وطنية أو رؤية رسمية توجيهية تنهض باالقتصاد وسوق العمل
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 إدارة الجامعة األميركية تفاجئ طالبها بزيادات جديدة
ات /للطالب%  5ات و/ات الحاليين/للطالب%  3ن نيتها زيادة االقساط بمقدار /فاجأت الجامعة األميركية في بيروت طالبها بابالغهم

ات /وقد سّلم الطالب.  ن/ات المواجهة فيها النشغالهم/الجدد، وذلك خالل فترة االمتحانات النهائية، وهي الفترة التي يصعب على الطالب
آذار، بعدما استبعد أعضاء النادي العلماني عن المناصب  8و 14ن للحكومة الطالبية، التي يسيطر عليها تحالف أحزاب قوى /أمرهم

 ......األساسية داخلها، علمًا ان هذا االخير كان له الدور االبرز في تحريك احتجاجات العام الماضي ضد زيادة االقساط
13289/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 الصحة للجميع قضايا صحية

 قطار اإلصالح انطلق ولن يتوقف : أبو فاعور
، خالل افتتاحه المؤتمر السنوي  وزير الصحة، وائل ابو فاعوراكد 

ايار  22الجعيتاوي الجامعي، في   -الثاني للمستشفى اللبناني 
الماضي، أن كل ما تقوم به وزارة الصحة هو الصالح القطاع 
الصحي وتطهيره من كل ما علق به من ممارسات ومخالفات على 

واضاف ابو فاعور ان قطار اإلصالح انطلق .  مدى سنوات طويلة
"ولن يتوقف ابدًا، واستطرد قائالً  وّلى زمن االستقواء على الدولة، : 

وّلى زمن التكبر على الدولة، أي حماية سياسية وحماية مالية لم تعد 
 ".....تنفع بأي شيء، فالحماية الوحيدة هي حماية القانون والتزامه
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 ات في المستشفيات الحكومية/احصاء العاملين
طلبت وزارة الصحة من المستشفيات الحكومية إرسال لوائح مفصلة 

ن، اضافة الى /ات لديها ورواتبهم/ات والمتعاقدين/بأسماء الموظفين
ن، وذلك استكماًال لقرار وزير /معلومات أخرى تتعلق بطريقة توظيفهم

ات وبدالت /الصحة، وائل أبو فاعور، بتوطين رواتب الموظفين
 ......ات في المستشفيات الحكومية/المتعاقدين
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هدفنا ضّم : ات المستشفيات الحكومّية/لموظفي» هيئة التنسيق«
 ات الى المالك /الموظفين

 5ات المستشفيات الحكومية، في /اعتصمت هيئة التنسيق لموظفي
ايار الماضي، امام وزارة الصحة للحصول على مطالبها، في ظل 

وخالل .  عدم وجود أي تجاوب رسمي من المسؤولين السياسيين
ات /لدى الموظفين«االعتصام، أكد عضو الهيئة، سامر نزال، ان 

مشكلة دائمة مع المستشفيات اال وهي تحصيل الرواتب النه تم ربط 
، موضحًا ان »موضوعها بتحصيل الفواتير االستشفائية من الوزارة

هدف هيئة التنسيق فصل موضوع الرواتب عن الفواتير، والمطالبة «
ات الى مالك وزارة الصحة في /باعتماد قانون العادة ضم الموظفين

ظل غياب التقديمات االخرى وعدم االفادة من تعاونية موظفي 
 ......»الدولة
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 أبو فاعور يوصي برفع السقوف المالية للمستشفيات 
هناك حاجة ماسة إلعادة «أكد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، ان 

تنظيم عمل المستشفيات الحكومية انطلقًا من رفع السقوف المالية 
، الفتًا إلى أنه سيطرح الموضوع على جدول »والموازنات التشغيلية

كالم ابو . ايار الماضي 14أعمال مجلس الوزراء، الذي انعقد في 
فاعور جاء في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع مطول مع مدراء 

المستشفيات الحكومية، تناول البحث في وضع اقتراحات عملية 
 ...لمعالجة مشاكل المستشفيات الحكومية
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 ات مستشفى الحريري الحكومي من اجل الرواتب/اعتصام لموظفي
ات مستشفى /، اعتصم موظفو»االستقرار الوظيفي«سعيًا إلى تحقيق 

ايار الماضي، في ساحة رياض  14رفيق الحريري الجامعي، في 
: ن/بالحصول على أبسط حقوقهم«ن /الصلح، لتجديد مطالبهم

جاء ذلك التحّرك الجديد بعد . »الراتب الشهري الذي نعتاش منه
ات، األسبوع الماضي، أمام وزارة /االحتجاج الذي نفذه الموظفون

/ن رواتبهم/ات لم يقبضوا/الصحة، للغاية نفسها، علمًا ان الموظفين
ن المستحقة عن شهر نيسان بعد، وذلك على الرغم من الوعود التي 
تلقوها من وزارة الصحة ومن مدير المستشفى الجديد، الدكتور فراس 

 ....األبيض
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 ن في المالك /واعتصام ثان الدراجهم....
" رفيق الحريري الحكومي الجامعي"ات مستشفى /تحرك موظفو

ايار الماضي، امام رئاسة  21ن مرة ثانية بتاريخ /مجددًا، واعتصموا
وخالل االعتصام، تال .  مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح

عضو لجنة المتابعة، بسام العاكوم، بيانًا شكر فيه وزير الصحة على 
ان الحل "قراره االخير الذي قضي بتوطين الرواتب، معتبرًا ان 

النهائي للمشكلة يكون بتبني مشروع هيئة التنسيق النقابية 
ات في /للمستشفيات الحكومية، القاضي بضم خدمات العاملين

/  544القطاع الصحي الى مالك االدارة العامة، عبر تعديل القانون 
 ".....الذي افقدنا جميع حقوقنا، حتى الراتب 1994
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لكي " مستشفى صيدا الحكومي"ات في /استمرار االعتصام للعاملين
 يستعيد عافيته

ايار الماضي،  4كشفت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 
بحاجة الى وقت طويل والى " مستشفى صيدا الحكومي"الى ان  

جهد اكبر حتى يستعيد عافيته ويتغلب على االعباء والمشاكل التي 
سنوات، الذي بلغ نحو  8يعانيها، نتيجة تراكم عجزه المالي خالل 

لدكتور وعلى الرغم من اعالن رئيس المستشفى، ا. مليار ليرة 13
عن صرف راتب شهر ونصف الشهر من مستحقات هشام قدورة، 

ات على مواصلة /ات المتأخرة، فقد اصر عدد من العمال/العاملين
 ....ن /اعتصامهم
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 وتعليق االعتصام بعد تحويل الرواتب......
ن المفتوح بعد /ات مستشفى صيدا الحكومي اضرابهم/علق موظفو

ن من الجهات المعنية الرسمية والضامنة الخاصة، البدء /تبلغهم
بتحويل الدفعات المالية، الى حساب المستشفى، التي يبلغ اجمالي 

ات /مليون ليرة، وبالتالي تسديد مستحقات الموظفين 400قيمتها 
 .....المتأخرة
13302/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 نماذج للعمل القاصر: مستشفيات مرجعيون وحاصبيا

ايار الماضي،  25اشارت صحيفة السفير في تحقيق اعدته بتاريخ 
حول المستشفيات الحكومية في المنطقة الحدودية، الى شكاوى 

ات في المنطقة من تردي الخدمات الصحية، على الرغم /المواطنين
وقد .  النتشار الواسع للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحيةمن ا

تناولت الصحيفة االوضاع المأزومة لمستشفيات مرجعيون وميس 
الجبل وحاصبيا الحكومية، عازية سبب االزمة الى سوء االدارة، 

 .....والتوظيف العشوائي، نتيجة سيطرة القوى السياسية عليها
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 رّد من مستشفى ميس الجبل حول التوظيف السياسي
ردًا على التحقيق الذي نشر في صحيفة السفير، حول مستشفيات 

فتح "مرجعيون وميس الجبل وحاصبيا الحكومية، والذي اشار الى 
 في مستشفى ميس الجبل"  باب التوظيف السياسي على مصراعيه

اوضح  رئيس مجلس ادارة المستشفى، المهندس محمد ، الحكومي
ات، /قبالن، بان مجلس الخدمة المدنية أجرى مباريات للمستخدمين

ات كّل بحسب درجته وحاجة المستشفى /حيث تّم إلحاق الناجحين
 ....ومن ثم تّم إبالغ رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالنتائج
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 في شتورة" مستشفى المياس"مباشرة العمل في أقسام 
ايار  29أعلن النائب السابق، الدكتور غطاس خوري، بتاريخ 

الخاص »  مستشفى المياس«الماضي، مباشرة العمل في كافة اقسام 
. »تجهيز المستشفى بكافة المعدات المطلوبة«في شتورة، الفتًا الى 

وتجدر االشارة الى ان المستشفى المذكور بدأ بتقديم خدمات الطوارئ 
وتشمل خدماته الرعاية الطارئة لمساعدة المرضى منذ سنتين تقريبًا، 

المركز الطبي في وذلك بالتعاون ات، /ات النازحين/السوريين
 ........الجامعة األميركية في بيروت
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 اغالق مركز القدس الطبي في عكار لمخالفته شروط الجودة
دهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني، مركز القدس الطبي في 

ات فيه، بعدما ضبطت في /منطقة العبدة في عكار، واوقفت العاملين
داخله أدوية منتهية الصالحية وغير صالحة لالستعمال نتيجة سوء 

وتجدر االشارة الى ان المركز المذكور، مستوصف، غالبًا . التخزين
ات، وهو يعمل بالتعاون مع إحدى /ات السوريون/ما يقصده النازحون
 .....جمعيات اإلغاثة
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 !مستشفى بنت جبيل لالقتداء من تجربة تبنين
ايار الماضي، ان المشاكل التي يعاني منها مستشفى بنت جيل الحكومي، سببها  25اشارت صحيفة السفير، في عددها الصادر بتاريخ 

أن المطلوب االقتداء بتجربة وقد نقلت الصحيفة عن احد العاملين فيها قوله .  التعامل مع المستشفى كمركز خدماتي غب التوظيف السياسي
 .....مستشفى تبنين، اذ إن المرجعية السياسية لالثنين واحدة، لكن في حالة تبنين ثمة ادارة صارمة ومعايير طبية واضحة
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 الصحة للجميع مؤسسات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية
 ات من سوريا/تصريحات مشينة لوزير الشؤون االجتماعية حول النازحين

الالجئون السوريون "اشار وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، خالل مشاركته في المؤتمر السنوي لجامعة الحكمة، والذي حمل عنوان 
مخيم، ال رقابة للدولة عليها  1700أن لبنان قد امتأل بالمخيمات العشوائية التي أصبح عددها "، الى"التداعيات والتحديات:  ومستقبل لبنان

: ، واستطرد متسائالً "اننا لسنا مستودعا لمهجري الحروب، فالمستودعات للبضائع وليست لالنسان"، مؤكدًا "أمنيا وصحيا واجتماعيا وتربويا
 ".....الى متى يستطيع هذا الظهر الذي اصابته الهشاشة تحمل عبء النزوح"

13308/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 يكسر حاجز الخوف في االدارات الرسمية“ كرامة الموظف“يوم 
ايار الماضي، حاجز  21ات اإلدارة العامة، في /كسر موظفو

ن إلى تعطيل اإلدارات الرسمية في مختلف /الخوف، وعمدوا
ن /المحافظات، ولو لثالث ساعات فقط، وذلك إلسماع صوتهم

لكرامة "ات الحادي والعشرين من ايار يومًا /للمسؤولين، مكرسين
ات في /وقد طالبت الالفتات التي حملها المعتصمون".  ة/الموظف

عدد من الوزارات، بالحق في سلسلة رتب ورواتب عادلة، وبالمساواة 
وبحسب صحيفة السفير، فقد جاء .  مع باقي القطاعات الوظيفية
ات ليؤكد لجميع المسؤولين أن /االعتصام المركزي للموظفين
أو خارجها، »  هيئة التنسيق النقابية«المعركة ستستمر، ان في اطار 

من أجل بناء إدارة حديثة ومتطورة خالية من الفساد "
 "......والمفسدين
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 ات/دعم نقابة عامالت المنازل االجانب دعم لنضال جميع العمال
ايار  3احتفلت عامالت المنازل في لبنان، مع منظمات مدنية، في 

العامالت، وذلك بمسيرة شارك فيها بضع /الماضي، بعيد العمال
المئات، اللواتي طالبن الدولة بالرجوع عن قرارها برفض االعتراف 

من جهتها، دعت صحيفة .  بنقابة العامالت في المنزل االجنبيات
االخبار الى دعم نقابة عامالت المنازل واالنضمام إلى المسيرة، وذلك 

 .....من أجل بناء حركة نقابية ديموقراطية ومستقلة
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 هيئة التنسيق النقابية تتراجع عن تظاهرة يوم العمال
ايار  5قررت هيئة التنسيق النقابية خالل اجتماع عقدته في 

ايار، لكنها لم  6الماضي، إلغاء اإلضراب والتظاهرة، المقررين في 
وبحسب .  ساعة فقط 24تصدر بيانًا بذلك، واكتفت باالعالن قبل 

صحيفة االخبار فان بعض مكونات الهيئة، ابدى حماسة لناحية رفع 
سقف المواجهة مع السلطة السياسية، لكن المكونات األساسية، 
ومنها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أحبطت تلك الحماسة، 
استشعارًا منها بحالة التراخي التي تسود الحراك النقابي، دافعة 

 ".......االرادية" الكوما"بالهيئة الى 
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 مجلس الوزراء يضّم السلسلة إلى مشروع الموازنة 
كشف وزير المال علي حسن خليل، عقب جلسة استثنائية لمجلس 

ايار الماضي، عن ضم مشروع سلسلة الرتب  6الوزراء عقدت في 
والرواتب الى مشروع الموازنة، بارقامها المرتقبة وتكلفتها، على الرغم 

من جهته، أوضح وزير ".  التيار الوطني الحر"من معارضة وزراء 
مضطرون لضم السلسلة الى الموازنة، "العدل، أشرف ريفي، أننا 

ألنها مقرة في الحكومة السابقة، وٕاال سنجبر أن نطلب سحبها من 
 "......المجلس
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      مشروع سلسلة الرتب والرواتب

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 لدخول المالك ات الكهرباء/استمرار نضال مياومي
ات المداخل البحرية لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بسبب تسريبات اشارت /ايار الماضي، مقفلين 22ات الكهرباء الى الشارع في /عاد مياومو

 4/1ات في المباراة عن فئة /ووفقًا لتلك المعطيات، لن يدخل الى مالك المؤسسة من الناجحين.  ن في مالك المؤسسة/الى عدم إدخالهم
 ......ات خارج المالك/ن حتى اآلن، فيما من المتوقع أن يبقى عشرات الناجحين/ن لم ُيحّدد عددهم/سوى قسم منهم
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 من دون اصالحات ”سلسلة“عودة لنغمة ال لـ 
حّذر الوزير السابق، مروان خير الدين، من إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إجراءات إصالحية، مؤكدًا ضرورة مساءلة كل َمن يوّقع 

وحول موضوع ضّم السلسلة الى ".  الننا نكون بذلك دفعنا البالد نحو الهاوية ال لسبب، غير مصلحة بعض المنتفعين"مستثنيًا اإلصالح 
ن السداد، /ات الذين واللواتي يلتزمون/مشروع الموازنة، عبر خير الدين عن اسفه الن الدولة تبحث عن آليات لرفع الضرائب على المكّلفين

 ....ات/بينما تعفي المتفلتين
13314/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات من تقديمات الضمان /اقرار إفادة المتقاعدين
ايار  12اقّرت لجنة المال والموازنة خالل جلسة عقدتها بتاريخ 

ات من /ات المتقاعدين/الماضي، اقتراح قانون افادة المضمونين
ئيس لجنة الصحة العامة، وقد اشاد ر .  تقديمات الضمان االجتماعي

"النائب عاطف مجدالني، باقرار ذلك قانون وقال خطونا اليوم : 
خطوة مهمة في اتجاه تحسين اوضاع الناس، اذ كما يعرف الجميع 

عامًا ويحال على التقاعد، وعندئذ  64فاالنسان يصل الى عمر 
ها تعويض نهاية الخدمة من الضمان، ولكن بعدما يقبض /يعطونه
ها، اي يصبح بعمر في امس /ها ال يعود يتعَرف اليه/تعويضه

 "......الحاجة الى ان يكون لديه حماية صحية، وهذا وضع شاذ
13315/node/ar/org.lkdg.www://http 

 خطوات صغيرة نحو نظام التقاعد والحماية االجتماعّية
ايار  27اكد النائب عاطف مجدالني، اثر جلسة عقدت في 

الماضي، للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة النيابية المكلفة 
درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء 

حصل تفاهم على امرين "نظام التقاعد والحماية االجتماعية، انه 
اساسيين، االول، ضرورة ان يكون الصندوق اي التقاعد والحماية 
االجتماعية مستقًال استقالًال كليًا عن صندوق الصحة والتعويضات 
العائلية، وان يكون ضمن مجلس ادارة للضمان االجتماعي، والثاني، 
ان يتم فصل الصحة عن التقاعد والحماية االجتماعية، وان يؤمن 

 .....ات/صندوق التقاعد معاشا تقاعديا فقط للبنانيين
13316/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
من االجندة  ن/ن اقصاءهم/ات في لبنان ينتقدون/المعوقون

 التنموية االممية
» المنظمة الدولية لألشخاص المعوقين«نفذ مكتب االقليم العربي في 

، وبالتعاون مع هيئات مدنية »اتحاد المقعدين اللبنانيين«و
 10والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان، اعتصامًا في 

اإلعاقة والدمج "، تحت عنوان »اإلسكوا«ايار الماضي، أمام مبنى 
، وذلك احتجاجًا على خلو مسودة األمم المتحدة لألهداف "التنموي

. ، بالمجمل من قضية االعاقة والدمج2015التنموية لما بعد العام 
ات خالل االعتصام، الفتات تطالب بالحقوق /وقد رفع المشاركون

: غير المحترمة محليًا وعربيًا وعالميًا، كتبت عليها الشعارات التالية
التنمية بدون اإلعاقة فشل «، »!ال شيء من دوننا«، »!الدمج اآلن«

 ....»ذريع
13320/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن بالمباالة متعمدة/والدولة اللبنانية تتعامل معهم......
اشارت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلفانا اللقيس، في مقال 

ات /ايار الماضي في صحيفة النهار، ان الناشطين 19نشر بتاريخ 
الملزمة وفق القانون "  في المئة 3الكوتا "ات رفعوا شعار /المعوقين

لكن تحقيق ذلك   ات في القطاعين العام والخاص، /لتوظيف المعوقين
المطلب الجزئي، يفترض تطبيق جملة من المواد القانونية التي 
تعاملت معها الدولة خالل العقد ونصف العقد السابق بالمباالة 

واعتبرت اللقيس ان الوصول الى العلم والعمل يحرر    .متعمدة
ها اجتماعيًا /ة من العوائق التي تحول دون اندماجه/الشخص المعوق

 .......واقتصاديًا في المجتمع
13321/node/ar/org.lkdg.www://http 

  2000/220تحاد المقعدين يعتصم لتطبيق القانون ا
ايار الماضي، اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت، وذلك بالتزامن مع عيد العمال، شاركت  1نفذ اتحاد المقعدين اللبنانيين، في 

ات المنظمات المدنية، وُرفعت خالله الفتات تطالب بتطبيق القانون /ات، ومن ممثلي/ات اللبنانيين/فيه العشرات من المقعدين
"وبالمناسبة، صرحت رئيسة االتحاد، سيلفانا اللقيس قائلة   .سنة ولم ينّفذ حتى اآلن 15الذي صدر قبل  2000/220 تحركنا اليوم : 

ن التهميش ومرارة /ات عنه، يعيشون/ات عن العمل بل معّطلون/ن عاطلين/ات ليسوا/االشخاص المعوقون:  لالعالن عن صرخة عنوانها
 ".......ن/الغربة في وطنهم

13322/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 )؟(!ساعدوا في نهوض بلدكم : ات/السنيورة لجمعيات المعوقين
زار وفد من جمعيات اإلعاقة، رئيس كتلة المستقبل النيابية، الرئيس 
فؤاد السنيورة، ضمن حملة تشمل زيارة رؤساء الكتل النيابية لدفع 
االوساط السياسية نحو ضمان أكبر قدر من االلتزام النيابي 
والحكومي بتنفيذ القانون الخاص باإلعاقة في لبنان والتصديق على 
 . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

من جهته، اكد السنيورة ان ال أحدًا في الدولة اللبنانية يرفض دعم 
 .....الفئات الضعيفة واألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع

13323/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مسيرة في طرابلس للمطالبة بالحقوق  
مسيرة، انطلقت من أمام دائرة التربية  ،نفذ ذوو االحتياجات الخاصة

في طرابلس وجابت شوارع المدينة، احتجاجا على عدم تنفيذ القانون 
، 220/2000ن، الصادر عن مجلس النواب تحت رقم /الخاص بهم

% 3ن بالعمل، يلزام أصحاب الشركات بإدخال /والذي يضمن حقهم
ن بالتنقل واإلنتقال دون أي /ات، ويشمل حقهم/من عدد الموظفين

وقد شارك في المسيرة كل من محافظ .  ن/حواجز تعيق حركتهم
الشمال، رمزي نهرا، رئيس بلدية طرابلس، عامر الرافعي، رئيس 
منتدى المعّوقين، نواف كبارة، وعدد من ذوي االحتياجات الخاصة 

 .......وأبناء المدينة
13324/node/ar/org.lkdg.www://http 

9ا لـصـفـحـة   

 تقرير التحاد المقعدين حول االعاقة والحق في الوصول الى المعلومات
ايار الماضي، تقريرا  28، في "19المادة "ومنظمة "  المنظمة الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة"، باالشتراك مع "المقعدين اللبنانيين"اطلق اتحاد 

، رئيسة المكتب العربي في المنظمة الدولية "اتحاد المقعدين اللبنانيين"وقد افادت رئيسة ".  اإلعاقة والوصول إلى المعلومات في لبنان: "بعنوان
ن على /رؤية عن واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان ويعرف بأهمية حصولهم"لألشخاص المعوقين، سليفانا اللقيس، ان التقرير يقدم 

 ".....ن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا/المعلومات والتصدي لتهميشهم
13325/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 رفض في البداوي ونهر البارد لتقليص خدمات االونروا

أعلنت المنظمات السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية وخلية إدارة 
ايار الماضي،  24األزمة في الشمال، في بيان مشترك صدر بتاريخ 

إقفال جميع مراكز األونروا وٕاعالن اإلضراب في مخيم نهر البارد «
، وذلك رفضًا »حتى إشعار آخر، وفي مخيم البداوي لمدة ثالثة أيام

لإلجراءات األخيرة لألونروا التي لحظت، اعتبارًا من أول شهر تموز 
ات /المقبل، تقليص خطة الطوارئ وٕالغاء بدالت اإليجار للنازحين

 .......من مخيم نهر البارد ومن مخيمات سوريا
13317/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مخيمات لبنان عنوان العودة إلى فلسطين على الرغم من الحرمان
في الشمال، أبو جهاد فياض، لصحيفة »  حركة فتح«اكد امين سر 

، "ان مخيماتنا في لبنان هي عنوان العودة إلى فلسطين"السفير 
"واضاف قائالً  ات، فقد /ات في المخيمات محاصرون/الفلسطينيون: 

ن المدنية واالنسانية، وكذلك من حق العمل /ن من حقوقهم/حرموا
ن للسفر طلبًا للحياة الكريمة، بعدما /والتملك، االمر الذي يضطرهم

تخلى المجتمع الدولي عن واجباته تجاه المخيمات، وهذا ما يتجلى 
 ".......في عملية التاخير الحاصل في إعادة إعمار نهر البارد

13318/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مخيم الجليل في بعلبك نموذج للوحدة الفلسطينية
خيم الجليل المعروف سابقًا بمخيم ويفل، الذي ُيَعّد من المخيمات الصغيرة في لبنان من اشارت صحيفة السفير في تحقيق اعدته حول م

  حيث عدد سكانه، والذي يتميز بنمط خاص من العالقات االجتماعية الداخلية، وذلك بسبب االرتباطات العائلية والعشائرية والمناطقية، انه
 .......ُيعَتبر من أفضل المخيمات في تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية ورفضه لالنقسام السياسي

13319/node/ar/org.lkdg.www://http 
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Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961‐1‐611079 

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

http://www.facebook.com/home.php?#!/
pages/Active‐Citizenship‐in‐
Lebanonalmwatnt‐alfalt‐fy‐
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  

 تتمة االفتتاحية    
لحكومة في نيسان الماضي على اقتراح قانون التهليل للمشروع، دفع المسؤولين في البترون ايضًا للمطالبة بمنطقة خاصة لها، حيث وافقت ا

وعلى الرغم من اعتراضات برزت بين اوساط االهالي، كما ال يستبعد ان تنتقل العدوى الى مناطق لبنانية اخرى في  يصب في ذلك االتجاه،
 . وقت كانت الفكرة اصال قد فصلت كوسيلة لتنمية طرابلس اقتصادياً 

ة، ئفيعلى الرغم من ان شكوكًا كثيرة ال تزال تحيط بالمشروع وبالجهات التي قد تستفيد منه، اال انه منذ بدايته بدأ ينزلق الى االوحال الطا
خضع لقاعدة التقاسم الطائفي، وهو يشكل دليًال صارخًا جديدًا لغياب الرؤى االقتصادية الوطنية الشاملة علما ان تشكيل مجلس ادارته 

 .ة والبلد/والستمرار نهج تعميم تجربة سوليدير ولحظ االعتبارات المناطقية والطائفية مكان مصلحة المواطن


