
 

 
 

 
 

االولوية هذه السنة لتسجيل    :  الوزير بو صعب  
 ة /ة لبناني/ ألف تلميذ275

المدارس الرسمية تنطلق في السنة الجديدة       
 بصناديق فارغة

 97تقاعس الدولة ينذر بإقفال     :  االب عازار  
 مدرسة مجانية

المدارس الخاصة أقلعت باقساط سنوية        
  مليوناً 15 ماليين ليرة و8تتراوح بين 

 في المائة حصة الجامعة اللبنانية من         36
 ات التعليم العالي في لبنان /مجمل طالب

دعوة جديدة لوقف منح تراخيص جديدة 
 للجامعات 

 
 
 

مرتقبة في القطاع الصحي    "  ثورية"اجراءات  
 برغم بعض التقاعسات

 ماليين  4.5مستشفى بيروت الحكومي يوفّر     
 دوالر 

 مستشفيات خاصة في     10انذار اخير لـ     
 بيروت وجبل لبنان لمخالفتها 

المستشفيات الخاصة تحمل المريض عبء      
 تلكؤ صندوق الضمان

 

فصل في مشروع السلسلة    :  في حلته الجديدة  
 بين القطاعين العام والخاص 

متوازنة وحجمها  :  جديد مشروع السلسلة   
  مليار ليرة وضرائب ال تطال الفقراء1940

هيئة «بال  ..  ينجز»  السلسلة«مسودة مشروع   
 »التنسيق

مكسب »  السلسلة«إقرار   :  ريا الحسن  
 للسياسيين ومدمر لالقتصاد

مافيا الكهرباء تُسقط الدولة والحل بتغيير        
 قواعد اإلنتاج

وخالفات تعرقل عمل     "  نكايات وزكزكة  "
 الضمان 

مرضى يواجهون الموت في عين الحلوة        
 بسبب تقاعس االونروا

ات في عين الحلوة على      /احتجاج للنازحين 
 إلغاء مساعدات دولية

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 سيادة النزاعات السياسية والمحاصصات تلغي المجلس االقتصادي واالجتماعي

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 ان يضع األسس العادة بناء الدولة والمؤسسات         1989كان مفترضاً من اتفاق الطائف الذي عقد في العام           
 . الدستورية، اال ان كثيرة هي البنود التي تضمنها ولم يتم تطبيقها، خصوصاً البنود اإلصالحية

احدى تلك البنود انشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي يهدف، من جهة، الى تعزيز االصالح                   
الديموقراطي في مؤسسات الدولة والمجتمع، من خالل المشاركة الواسعة العضائه في الحوار االقتصادي                

المساهمة في رسم السياسات االقتصادية       من جهة أخرى،     االجتماعي، وبين فئات متباينة المصالح، و       
، اي بعد نحو عشر سنوات من       2000لكن وعلى الرغم من تشكيل المجلس في العام         .  واإلجتماعية للحكومات 

إتفاق الطائف، لم يسلم المجلس، منذ انشائه، من التدخالت السياسية الطائفية ومنطق المحاصصة، االمر الذي                
 . ادى الى تعطيل دوره ان لم نقل الغاءه

: أصحاب العمل :  اوالً:  والجدير ذكره، ان المجلس يتشكل من الهيئات والنقابات والجمعيات على النحو التالي            
القطاع الصناعي، القطاع التجاري، القطاع الزراعي، القطاع المصرفي، القطاع السياحي، قطاع النقل، قطاع              

: المهن الحرة، ثالثاً  :  المقاولين، قطاع التأمين، القطاع االستشفائي الخاص، القطاع التربوي الخاص، ثانياً           
ممثلون يعينون بمرسوم في مجلس     :  المؤسسات االجتماعية، سادساً  :  الجمعيات التعاونية، خامساً  :  النقابات، رابعاً 
 .ممثلون عن اإلغتراب اللبناني: الوزراء، سابعاً

، عندما  1999 كانون األول    30 عضوا، في    71ت الهيئة العامة األولى للمجلس، الذي يبلغ عدد اعضائها          ئانش
 ولم يعين   2002صدر مرسوم تأليفها، فاجتمعت وانتخبت روجيه نسناس رئيساً، الذي انتهت واليته في العام               

 ". تصريف االعمال"بديال له حتى تاريخ اليوم، لكنه ال يزال يتولى رئاسة المجلس في اطار 
 األمر منوط برئاسة الحكومة، وكل الحكومات     "اما عن اسباب تعطيل عمل المجلس، فيكتفي نسنانس بالتأكيد ان           

، فيما ينحو بعض المحللين الى      "عامة جديدة   المتعاقبة لم تكلف نفسها عناء اإلهتمام بذلك وال حتى بتعيين هيئة          
االعتقاد ان تعطيل المجلس نجم، في البدء، من ما عرف بحكم الترويكا في عهد الرئيس الراحل الياس                     

ويرى اخرون ان سلسلة    .  الهراوي، وتحت ذريعة تحقيق التوازن الطائفي في السلطة، وفيما بعد المحاصصة           
، دفعت باتجاه استئثار السلطة من قبل زعماء الطوائف االساسية، مما تسبب في شل              2005األحداث بعد العام    

المؤسسات الدستورية، وكذلك اي امكانية للحوار اإلقتصادي اإلجتماعي بين الفئات اإلجتماعية المختلفة، لصالح             
 . النزاع السياسي بين الطوائف

 هيئات مدنية خالل الشـهـر     4وقد برز مؤخراً، بعض الدعوات الخجولة، نذكر منها هنا االجتماع التي عقدته             
ات عن مختلف الهيئات والقطاعات التي يتشكّل منها        / الجاري، التي طالبت بحوار اجتماعي ممأسس بين ممثلين       

 ) 10. تتمة ص(. المجلس، وذلك من أجل إيجاد صيغ حلول على الرغم من المأزق السياسي السائد حالياً
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 المدارس الرسمية تنطلق في السنة الجديدة بصناديق فارغة 
استغربت مصادر تربوية، مع انطالق السنة الدراسية في المدارس         
الرسمية، الحديث عن نية وزير التربية، الياس بو صعب، التوجه           
لشراء أجهزة بصم بهدف ضبط الدوام في المدارس والثانويات           
الرسمية، خصوصاً وان صناديق المدارس تعاني من نقص كبير في 

 ......السيولة
12039/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 مدارس رسمية

ة / ألف تلميذ  275االولوية هذه السنة لتسجيل     :  الوزير بو صعب  
 ة /لبناني

لفت وزير التربية، الياس بو صعب، الى ان التعميم الذي أصدره            
مطلع شهر آب الماضي، والذي دعا فيه  الى اقتصار التسجيل في            
الروضات والمدارس االبتدائية والمتوسطة والثانويات الرسمية        

ات، يهدف اوالً الى حماية حقوق التالمذة        /على التالمذة اللبنانيين  
ات، وثانياً الى معرفة قدرة النظام التعليمي على استيعاب         /اللبنانيين

كذلك اكد بو صعب، ان اجمالي عدد       .  ات/التالمذة غير اللبنانيين  
ات في القطاع الرسمي، استناداً الى إحصاءات        /التالمذة اللبنانيين 

ة، فيما عدد التالمذة غير     / ألف تلميذ  275هذه السنة، يبلغ نحو     
 ألف، علماً ان المدارس ال تستوعب أكثر من          400ات  /اللبنانيين

 ......ة/ ألف تلميذ300
12035/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 " ابن البلد"اعتراض اهلي على تعيين مديرة مدرسة تعلبايا لصالح 
 ايلول  6قضاء زحلة، في     -اعتصم عدد من اهالي بلدة تعلبايا       

الماضي، امام مبنى متوسطة تعلبايا الرسمية، رفضا لقرار وزير          
التربية تعيين مديرة اصيلة للمدرسة من بلدة سعدنايل المجاورة،           

 اشهر  3مطالباً بتعيين ابن البلدة في المنصب الذي يشغله منذ سنة و          
وقد .  بالتكليف، خصوصاً بعدما اثبت االخير كفاءته االدارية العالية       

ات /اتخذت القضية بعدا سياسيا وانتخابيا، اذ اتهم المعتصمون          
 ......النائب السابق، سليم عون، بالتدخل لمصلحة تعيين المديرة

12036/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/ات والنازحين/ مليون جنيه من بريطانيا لتعليم اللبنانيين30
أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستين غريننغ، في           
اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، عن تقديم دفعة          

 مليون جنيه استرليني    100جديدة من المساعدات البريطانية قيمتها      
 مليون جنيه،   30لسورية والدول المجاورة، تبلغ حصة لبنان منها        

ات /ات والنازحين  /ات اللبنانيين  /وذلك لدعم تعليم الطالب      
 ...ات على السواء/السوريين
12034/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

ايضاً إغالق متوسطة التبانة الرسمية بقرار مالك المبنى ......
 لعدم دفع بدالت اإليجار 

ن الى متوسطة التبانة /فوجئ عدد من اهالي التبانة لدى توجههم
ن للسنة الدراسية الحالية، بان المدرسة لم /الرسمية، لتسجيل اوالدهم

تفتح ابوابها بعد، على الرغم من بدء التسجيل في االول من ايلول، 
: وبان يافطة كبيرة علقت على بوابة المدرسة الرئيسية كتب عليها

المدرسة مقفلة لعدم ايفاء الدولة بموجباتها وتسديد بدالت االيجار "
 ......."2003للمالكين منذ العام 

12038/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

وأهالي طاران بالضنية يرفضون المدير الجديد ويغلقون         ......
 الثانوية 

 ايلول الماضي،   6اعتصم أهالي بلدة طاران في الضنية، في          
 وقد اوضح رئيس بلدية     .رفضاً لتعيين مدير جديد للثانوية الرسمية     

االعتراض على حسون ليس شخصياً،     "طاران، أسامة طراد، أن     
لكن أهالي البلدة ولجنة األهل في الثانوية وغالبية التالمذة يرون           
أنه غير مناسب للمنصب، وذلك بسبب تصرفات ومآخذ عليه           

 ......"عندما كان ناظراً في الثانوية
12037/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 تجاه التحديات " شهادة وشركة: "المدرسة الكاثوليكية
عقدت األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية مؤتمرها السنوي الحادي        

 ايلول الماضي، تحت عنوان المـدرسـة        3 و 2والعشرون يومي   
، تطرق خاللها االمين العام للمـدارس       "شهادة وشركة " الكاثوليكية  

الكاثوليكية، األب بطرس عازار، إلى التحديات التي تواجهها تلك         
المدارس وكيفية التغلب عليها، داعياً وزير التربية، اليـاس بـو      
صعب، إليجاد مخارج لسلسلة الرتب والرواتب التي تسـبـبـت           

 ....لمؤسسات التربويةاتجاذباتها السياسية سلباً على صورة 
12048/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومبالغات في احتساب التكلفة لتبرير زيادة األقساط......
 ايلول الماضي، ان    3كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر في        

المندوب المالي ورئيس لجنة األهل في المدارس الخاصة، يـوقّـع           
على الميزانيات من دون مناقشتها فعلياً مع باقي أعضاء اللجـنـة            

وافادت الصحيفـة   .   واألهل أو مع خبراء في المحاسبة للتدقيق فيها       
نقال عن مصدر مسؤول في وزارة التربية ان القانون نفسه ال يحمي   

 .....لجنة األهل وان هناك لجان ال توقع ميزانيات
12047/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ماليين  8المدارس الخاصة أقلعت باقساط سنوية تتراوح بين         
  مليوناً 15ليرة و

تفاجأ أهالي التالمذة في المدارس الخاصة، مع انطالق السنة            
 20الدراسية الحالية، بزيادات ملحوظة في األقساط تراوحت بين         

وبحسب صحيفة  .   في المئة، وبارتفاع اسعار الكتب المدرسية      25و
ة في المدرسة الخاصة باتت      /ة الواحد /النهار، فان كلفة التلميذ    

 مليون ليرة، يضاف اليها نقل       14 ماليين ليرة و   7تراوح بين   
 ....ة/ة الواحد/التالمذة المقدر بمليون ليرة للتلميذ

12046/node/ar/org.lkdg.www://http 

  مدرسة مجانية97تقاعس الدولة ينذر بإقفال : االب عازار
سلط األمين العام للمدارس الكاثوليكية، األب بطرس عازار، في           

الضوء على الصعوبات  التي تواجه المدارس         "  النهار"لقاء مع   
الكاثوليكية منها القسط المدرسي، مساعدات المدارس الكاثوليكية         
للتالمذة المعوزين، واقع المدارس المجانية المهددة باالقفال بسبب ما         

، مؤكداً ان األمانة العامة اضطرت الى        "تآمر الدولة عليها  "اسماه  
 مدارس مجانية تابعة لها تقع في محافظتي بيروت          5 أو   4اقفال  

ينذر بمؤامرة القفال المدارس    "الدولة  والبقاع، ومعتبراً أن تقاعس       
 ".....المجانية والخاصة

12049/node/ar/org.lkdg.www://http 

لجعل التعليم المسيحي   "  التعليم المسيحي في الشرق األوسط    "ندوة  
 مادة أساسية

شدد البطريرك الراعي، خالل الندوة الدولية التي حملت عنوان          
التعليم المسيحي في الشرق األوسط، القضايا والتحديات في ضوء         "

يقتضي على مدارسنا أن تجعل مادة      "، على أنّه    "التبشير باإلنجيل 
التعليم المسيحي مادة أساسية كسائر المواد التعليمية، تُعطى بانتظام     

 ".....ومسؤولية وجدية
12044/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ألف  300في االقساط قدرها    "  متواضعة"زيادة  :  المدارس اإلنجيلية 
 فقطليرة 

اعلن األمين العام لرابطة المدارس اإلنجيلية في لبنان، نبيل قسطه،          
أن اقساط المدارس اإلنجيلية، ستشهد هذه السنة زيادة متواضعة،          

ة، مؤكداً ان   / الف ليرة على قسط التلميذ     300 و 200تتراوح بين   
 .....ذلك القرار جاء بالتنسيق مع لجان األهل

12045/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

  سنوات ليبت في الملفات المتراكمة  10مجلس الجامعة اللبنانية يجتمع بعد 
، اذ ابلغ رئيس     سنوات 10 ايلول الماضي، الحدث االبرز، بعد غياب قسري دام          25شكل اجتماع مجلس الجامعة اللبنانية الذي عقد في         

/وفيما اتفق الحاضرون  .  إلعداد نظام داخلي للمجلس   ات  /الجامعة، الدكتور عدنان السيد حسين، العمداء انه شكّل لجنة من االختصاصيين          
ات على عقد جلسة كل اسبوعين لدرس الملفات المتراكمة، برزت بعض التباينات عند مناقشة زيادة رسوم التسجيل التي يعترض عليها                    

 ....ات/الطالب
12029/node/ar/org.lkdg.www://http 
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ات التعليم  / في المائة حصة الجامعة اللبنانية من مجمل طالب        36
 العالي في لبنان 

في نشرتها  »  الدولية للمعلومات «كشف تقرير نشرته مؤسسة      
ات /ان حصة الجامعة اللبنانية من مجمل طالب        "،  »الشهرية«

-1999في السنة الدراسية    %  60.2التعليم العالي في لبنان بلغت      
لتصل »  الدكاكين الجامعية «، اال انها اخذت تتقهقر لمصلحة       2000
 ".......2014-2013فقط في في السنة الدراسية % 36الى 

12031/node/ar/org.lkdg.www://http 

 يعتصمون احتجاجاً على زيادة رسوم التسجيل " اللبنانية"طالب 
ات /تزامناً مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة اللبنانية، نفذ طالب          

.  ايلول الماضي، اعتصاما رفضا لزيادة الرسوم       25الجامعة، في   
وقد رأى رئيس الجامعة، عدنان السيد حسين، ان التحرك مسيس،           
مؤكداً بأن قرار رفع الرسوم عرض على مجلس الوزراء، ونال           
موافقة رئيس المجلس والوزراء، ومن ضمنهم وزيري التربية          

 ......والمال
12030/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ووزراء لن يوقّعوا الزيادة المقترحة......
آالن حكيم، رفضه توقيع مرسوم      ،  أكد وزير االقتصاد والتجارة   

القاضي بزيادة الرسوم، نظراً إلى االلتباس       »  الجامعة اللبنانية «
 ألف ليرة للكليات النظرية     100على حجم الزيادة التي حددت بين       

اذ اصبح رسم التسجيل السنوي      ،   ألفاً للكليات التطبيقية    150
 .ة/ة اللبناني    / ألفاً للطالب         350يتجاوز     
وزيري الحزب  "ان  »  الحزب التقدمي االشتراكي  «كذلك، اعلن   

أكرم شهيب ووائل ابو فاعور لن يوقعا على أي مرسوم حكومي            
ينص على زيادات تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء           

 ".... ألف ليرة100والتي يبلغ سقفها 
12028/node/ar/org.lkdg.www://http 

 رئيس الجامعة يبرر مخالفات ملف التفــرغ
ات في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، بيانا         /أصدر المستثنون   

ن فيه رئيس الجامعة، عدنان السيد حسين، بكشف أسماء           /طالبوا
ات /ات الجدد مع كافة المعلومات المرتبطة بمسيرتهم       /المتفرغين

األكاديمية والعلمية، لتتضح الصورة الحقيقية أمام الرأي العام وأهل         
اتى ذلك البيان رداً على تصريح للسيد حسين، اعلن فيه           .  الجامعة

ن في الجامعة،   /ن يدرسون / الجدد، كانوا  1213إن األساتذة الـ    
 "....ال يتخطى عددها العشرات"وان األسماء التي ال تتمتع بالكفاءة 

12032/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 واستنكار من الهيئة التعليمية القتطاع الرواتب......
، عدنان السيد حسين، القاضي باقتطاع مبلغ مئة ألف ليرة من رواتب أفراد الهيئة التعليمية في                  »الجامعة اللبنانية «أثار تعميم رئيس    

الجامعة، عن شهر أيلول، كمساهمة لدعم عائالت شهداء الجيش اللبناني في المواجهات األخيرة، جملة من االنتقادات، ابرزها التفرد                    
 ......»رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة«بإصدار هكذا تعميم من دون التنسيق مع 

12033/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 دعوة جديدة لوقف منح تراخيص جديدة للجامعات 
ات، /، وزير التربية، الياس بو صعب وكافة المعنيين"النهار"، النائب فريد الخازن، في حديث لصحيفة "لجنة التربية النيابية"دعا عضو 

تحول : "الى عدم تمرير اي ترخيص النشاء مؤسسات جامعية تم تقديمها قبل صدور القانون الخاص بالتعليم العالي، واردف الخازن قائالً
 ....."مشروع تأسيس المؤسسات الجامعية في االعوام االخيرة الى مشروع تجاري لجني االموال بطريقة سريعة

12043/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الوزير بوصعب يعد بإقفال فروع جامعية ومدارس مخالفة
شدد وزير التربية، الياس بوصعب، على ضرورة ضبط عمل           

جامعات المخالفة لقانون التعليم    الالجامعات الخاصة، واعداً بإقفال     
العالي، ومؤكداً أنه يتابع أيضاً موضوع عدد من المدارس             

 مدرسة غير مرخصة     33الخاصة، اذ يدرس حاليا إقفال         
 ......قانوناً

12042/node/ar/org.lkdg.www://http 

 االف الطالب يكتوون بزيادة أقساط الجامعات الخاصة في لبنان
 ايلول الماضي، انه    8اشارت صحيفة الحياة في عددها الصادر في        

ن /ات الى الجامعات في محاولة لحجز مكان لهم       /مع تهافت الطالب  
ات إفادات النجاح، لم تتردد      /في ظّل تدفق اآلالف من حاملي       

ادارات الجامعات في رفع اقساطها من دون األخذ في االعتبار            
ات على سدادها، علماً ان االعذار التي تقدم تتشابه،         /قدرة الطالب 

وتتركز حول زيادة النفقات من جهة، والسعي لتحسين المستوين           
 .....االكاديمي والتكنولوجي للجامعة من جهة اخرى

12041/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في صدارة الجامعات العربية » األميركية«: تصنيف بريطاني
البريطاني للجامعات العالمية، أن الجامعة األميركية في بيروت سجلت أفضل النتائج بين الجامعات العربية في               »  كيو إس «أظهر تصنيف   

وبحسب ذلك التصنيف، فقد حلت الجامعة االميركية في        .  ما يتعلق بعدد االشارات البحاث أساتذتها وبسمعة خريجيها لدى أصحاب العمل          
 ... على صدارتها كأفضل جامعة في لبنانبذلك المرتبة الثانية اقليمياً، محافظة 

12040/node/ar/org.lkdg.www://http 

مرتقبة في القطاع الصحي برغم بعض         "  ثورية"اجراءات  
 التقاعسات

أكد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، انه راض عن الخطوات             
ما دامت تلك اإلجراءات    "اإلصالحية التي تقوم بها وزارة الصحة،       

، كاشفاً عن انزعاج    "إصالحية ومحقة وليس فيها تجن على أحد       
ات في القطاع الطبي كالمستشفيات أو شركات         /بعض العاملين 

وقد اعلن أبو فاعور ايضاً انه سيتم       .  األدوية من تلك االجراءات   
من شأنها  "اإلعالن قريبا عن إجراءات ثورية في القطاع الصحي،         

ة /ة والمواطن /ان تنصف المؤسسات مع تأمين الحماية للمريض       
وتصويب الفاتورة الطبية الشديدة اإلرتفاع في لبنان، والتي تتضمن         

 ...."قدر من الهدر
12051/node/ar/org.lkdg.www://http 

  قطاع األدوية في لبنان يقارب المليار دوالرحجم
اكدت نقابة مستوردي االدوية في لبنان، انه وعلى الرغم من قرار           
خفض اسعار ادوية الجينيريك، ال تتوقع أن ينخفض حجم سوق            

، مشيرة  2013 كثيراً عن مستوى عام      2014الدواء في لبنان لسنة     
من جهتها،  .  الى انه قد يقارب المليار دوالر في اقصى الحاالت         

توقعت مؤسسة البحوث والدراسات االقتصادية، ان يصل حجم تلك         
 ...... مليار دوالر في السنة الحالية1,48السوق الى 
12052/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 الصحة للجميع قضايا صحية

 موافقة نقابة األطباء على الوصفة الموحدة لوزارة الصحة
اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، عن موافقة نقابة األطباء ومديرية الضمان االجتماعي على الوصفة الطبية الموحدة، التي تسمح                    

ة والدولة،  /للصيدلي باستبدال بعض األدوية بأدوية جينيريك، تعادلها جودة وفعالية طبية، وتخفض في الوقت نفسه الكلفة على المريض                 
 ".......كل أدوية الجينيريك تخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة الصحة"موضحاً بان 

12050/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات/ويضغط على الجامعة اللبنانية من خالل المتمرنين......
ات في مستشفى بيروت     /نفذ أطباء الجامعة اللبنانية المتمرنون     

 ايلول الماضي، اعتصاما داخل المستشفى،        23الحكومي، في   
وقد .  ن منذ تموز الماضي   /احتجاجا على عدم تسديد مستحقاتهم     

كشف ذلك التحرك الموجه ضد ادارة المستشفى، عن ضغوط كبيرة          
تُمارس على الجامعة اللبنانية من اجل زيادة مساهمتها المالية في           

ات من طالبها، الفساح المجال     /المستشفى، وتقليل اعداد المتمرنين   
 .....ات الجامعات الخاصة/امام طالب
12055/node/ar/org.lkdg.www://http 

  ماليين دوالر 4.5مستشفى بيروت الحكومي يوفّر 
ات مستشفى رفيق   /طمأن وزير الصحة، وائل أبو فاعور، موظفي      

. ن/الحريري الجامعي، إلى أن األولوية دائماً هي لدفع رواتبهم          
كالم ابو فاعور جاء خالل مؤتمر صحافي عقده في المستشفى،           

، "أبرز القضايا التي تحققت بفعل خطة النهوض بها        "تناول فيه   
مؤكداً أن األمور تسير باتجاه إيجابي، اذ استطاعت المستشفى منذ          

 ..... ألف دوالر550 ماليين و4البدء بتنفيذ الخطة توفير 
12054/node/ar/org.lkdg.www://http 

  موظفاً بال رواتب160: بزحلة» مستشفى الهراوي«
في »  مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي    «ات  /أعاد موظفو 

ن التي ال يزال صرفها يتأخر ألشهر       /زحلة، طرح قضية رواتبهم   
على الرغم من وعود وزير الصحة، وائل ابو فاعور، بحل تلك            

: قائال»  السفير«وقد اوضح احد الموظفين لـصحيفة       .  المسألة
سابقا كنا ننتظر أربعة أشهر لنقبض رواتبنا، أما اليوم فدخلنا            "

، علماً ان التأخير     "الشهر الخامس والرواتب ال تزال محجوزة      
 .....ة/ موظفا160ًيطال أكثر من 

12056/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أبو فاعور تفقّد مستشفى شبعا واعداً بتشغيلها 
وعد وزير الصحة، وائل ابو فاعور، بافتتاح مستشفى شبعا             
الحكومي، التي تحمل اسم خليفة بن زايد آل نهيان، خالل فترة             
قريبة، وذلك بناء لتوجيهات رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد          

كالم ابو فاعور جاء خالل تفقده المستشفى المذكور، حيث         .  جنبالط
كشف عن اجتماعات عقدت مع جمعية المقاصد االسالمية، في           

 .....مكتب الرئيس فؤاد السنيورة لوضع آلية لتشغيل المستشفى
12053/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مستشفيات خاصة في بيروت وجبل لبنان        10انذار اخير لـ    
 لمخالفتها 

اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، محمد         
ـ     مستشفيات خاصة تقع في بيروت       10كركي، إنذارات خطية ل

وجبل لبنان، لمخالفتها للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء،           
ن من خدمات   /عدم استقبال المرضى الذين يستفيدون     :  ابرزها

اما .  الصندوق، وفرض اموال اضافية كشرط للدخول اليها         
مستشفى الجامعة االميركية في     :  المستشفيات المعنية بذلك فهي    

بيروت، مستشفى الروم، مستشفى اللبناني الجعيتاوي، مستشفى         
اوتيل ديو، مستشفى بخعازي، مستشفى جبل لبنان، مستشفى قلب          
يسوع، مستشفى رزق، مستشفى فؤاد خوري، مستشفى كليمنصو         

 .....الطبي
12057/node/ar/org.lkdg.www://http 

والوزير ابو فاعور يحذر المستشفيات من أي تالعب            .....
 بالفواتير

دعا وزير الصحة، وائل أبو فاعور، المستشفيات الخاصة إلى            
التزام العقود الموقّعة مع وزارة الصحة لناحية استقبال جميع            
المرضى من دون تمييز، محذّراً إياها من دفع أي اموال لألطباء            
المراقبين أو من أي تالعب في الفواتير تحت طائلة فسخ العقد             
والمالحقة القانونية، وطالباً من المرضى عدم تسديد اي نفقات           
إضافية خارج القيمة الفعلية للفاتورة، ألي مستشفى أو طبيب            

 ......مراقب أو معالج
12059/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
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ويقفل مستوصفاً في عين الرمانة وينذر مستشفى سيدة          ......
 لبنان

أصدر وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، قراراً قضى بإقفال          
مستوصف الصنوبرة الخيري في عين الرمانة، وذلك بعد ضبط          
التفتيش الصيدلي، أدوية فاسدة ومنتهية الصالحية داخل            

كذلك، وجه أبو فاعور انذاراً لمستشفى سيدة لبنان         .  المستوصف
في جونيه، إثر شكوى وردت من الصليب األحمر اللبناني حول           

أن "عدم استقبال المستشفى لمريضة نقلتها سيارة إسعاف، مؤكدا          
 "....ذلك اإلجراء هو بمثابة اإلنذار األخير للمستشفى

12060/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المستشفيات الخاصة تحمل المريض عبء تلكؤ صندوق الضمان
كشف رئيس نقابة المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، ان            
المستشفيات انتظرت صدور المذكرة التي وعد بها المدير العام           

 ايلول   22للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، محمد كركي، في        
من سعر دواء مرضى    %  8الماضي، حول تغطية الصندوق لـ       

السرطان، اي فارق تغطية وزارة الصحة، لكن ذلك لم يحصل،            
األمر الذي دفع بنقابة المستشفيات إلى اقتطاع تلك النسبة من             
المريض كتأمين، على أن يستردها من إدارة المستشفى فور صدور          

 .....المذكرة
 12058/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      سلسلة الرتب والرواتب
فصل في مشروع السلسلة بين القطاعين العام       :  في حلته الجديدة  

 والخاص 

،  ايلول الماضي  30في  كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر       
/ان الحلّة الجديدة لقانون سلسلة الرتب والرواتب، استثنت المعلمين     

ات في المدارس الخاصة، لجهة وحدة التشريع بين القطاعين            
من جهتها، وفور تبلغها    .  الخاص والعام بما يتعلق بالدرجات الست     

الى عقد الجمعيات العامة إلعالن     »  نقابة المعلمين «الخبر، دعت   
اإلضراب المفتوح، اعتباراً من االول من تشرين االول الحالي،          

 ... في كافة المدارس الخاصة
12062/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليار ليرة   1940متوازنة وحجمها   :  جديد مشروع السلسلة  
 وضرائب ال تطال الفقراء

          اشارت صحيفة النهار، ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيقر
خالل الجلسة النيابية في االول من تشرين االول الحالي، علماً ان            

 مليار ليرة، اي أقل حجماً من        1940حجم السلسلة الجديدة يبلغ     
كافة المشاريع التي تم تقديمها في السابق، كما ان االجراءات             
الضريبية والرسوم المفروضة ضمنها، ال تصيب الطبقتين الوسطى        

 ......والفقيرة في لبنان 

12061/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 »هيئة التنسيق«بال .. ينجز» السلسلة«مسودة مشروع 
كشفت صحيفة السفير نقال عن مصادر مطلعة، ان النائب جورج           
عدوان، الذي تولى دفة المفاوضات في موضوع سلسلة الرتب           
والرواتب، تعمد االبتعاد عن أصحاب المصلحة لدرء أي تدخالت         

، كما رفض   »هيئة التنسيق «محتملة، وعليه، فهو لم يتواصل مع       
إطالع المصارف أو أصحاب األمالك البحرية على تفاصيل ما          

 ......يجري
12063/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تفاصيل اضافية حول السلسلة في حلتها الجديدة
، النائب غازي يوسف، ان الصيغة      »المستقبل«اوضح عضو كتلة    

 14النهائية لسلسلة الرتب والرواتب التي تم التوافق عليها بين قوى         
اذار، والتي تم تسليمها الى وزير المالية، علي حسن خليل، بغية            

، جاءت  عرضها على رئيس مجلس النواب، نبيه بري       مراجعتها و 
على ضريبة القيمة المضافة، تقسيط     %  1زيادة    :على النحو اآلتي  

على مدى سنتين، صرف النظر عن تجزئتها او           »  السلسلة«
ات الدرجات  /ات واإلداريين /، منح المعلمي  %10تخفيضها بنسبة   

 ......الست، وعدم اعتماد المفعول الرجعي
12064/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مكسب للسياسيين ومدمر لالقتصاد» السلسلة«إقرار : ريا الحسن
سلسلة الرتب والرواتب باتت واقعاً ولكن يجب دراستها بشكل اعمق للبحث في كيفية تخفيف              "اكدت وزيرة المال السابقة، ريا الحسن، ان    

ان اقرارها اليوم هو مكسب آني للسياسيين ولكنها تضرب االستقرار االقتصادي والمالي في البلد على "، موضحة "ضغطها على االقتصاد
 ". ....المدى الطويل

12067/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 رابطة موظفي االدارة ترفض زيادة الدوام بدون اجر
، معاودة التذكير   »رفض أي زيادة على ساعات العمل انطالقا من مبدأ ال عمل بدون أجر              «اعلنت رابطة موظفي االدارة العامة،       
ات /على ان تشمل الزيادة كافة االجراء     (...)  لكافة القطاعات   %  121إعطاء زيادة ال تقل عن      «بمطالبها ومنها اقرار سلسلة الرواتب و     

 ......»ات/ات والمياومين/ات على الساعة والمتقاعدين/ات والعاملين/والمتعاقدين
12066/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مافيا الكهرباء تُسقط الدولة والحل بتغيير قواعد اإلنتاج

مافيا الكهرباء بإمكانها   "كشف وزير المال، علي حسن خليل، ان         
، مشيراً الى عجز مؤسسة الكهرباء البالغ نحو           "اسقاط الدولة 

 مليار ليرة سنويا، ومؤكداً ان سببه الهدر الذي يبدأ من             3097
شحن الفيول وصوال إلى النقل والمعامل والشبكات والتلزيمات،         

ما دمنا نتحدث عن إنتاج الطاقة وفق القواعد          «واضاف قائال   
 .......»السابقة نفسها، فإن عجزنا سيزيد حتماً

12068/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في ملعب السياسة» الكهرباء«االحتجاجات الشعبية تتواصل و
تستمر التحركات الشعبية المطلبية احتجاجاً على التقنين الحاد في          

مؤسسة «التيار الكهربائي في بيروت والمناطق، بينما تكتفي إدارة         
بإصدار البيانات التوضيحية، من دون أدنى محاولة       »  كهرباء لبنان 

ات وجباة اإلكراء   /من قبلها لمعالجة مطالب موظفيها والمياومين      
من جهتها، ترى مصادر متابعة للملف أن       .  ات لمصلحتها /العاملين

تفاقم األزمة في قطاع الكهرباء تتحمل جزءاً أساسياً منه إدارة            «
إبعادها عن التجاذبات    ”المؤسسة، التي اكتفت بالدعوة الى         

 ".....السياسية
12070/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعتيم الشامل ليس بعيداً : ومؤسسة الكهرباء تنذر......
، وما رافقها   "مؤسسة كهرباء لبنان  "ات  /اشارت صحيفة النهار نقال عن مصادر مطلعة، انه بعد مرور اكثر من شهر على أزمة مياومي               
ات غب الطلب وجباة اإلكراء، لم يبادر       /من اقفال مبناها المركزي ومداخله بالسالسل المعدنية ونصب الخيم في حرمه من بعض عمال             

اي من المعنيين إلى التحرك للمعالجة، االمر الذي ينذر بنتائج كارثية على قطاع الكهرباء سواء على المستوى المالي أو الفني، ويؤدي                      
 .....بنهاية المطاف الى تراجع تدريجي للتغذية بالتيار الكهربائي، وصوالً ربما الى التعتيم الشامل

12069/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      سلسلة الرتب والرواتب

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 وخالفات تعرقل عمل الضمان " نكايات وزكزكة"
يبدو أن الخالفات بين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني           

وذلك على  "  نكايات"للضمان االجتماعي، بدأت تترجم على شكل        
مؤخراً عن سفر البعض الى     "  النهار"خلفية التحقيق الذي نشرته     

جنيف، واتهام نائب رئيس مجلس االدارة، غازي يحيى، بتسريبه          
 وقد شهدت الجلسة االخيرة لمجلس االدارة بعض          .الى االعالم 

المناوشات، والتي قيل انها تهدف الى افشال الجلسة االستثنائية           
 .....التي دعا اليها نائب رئيس مجلس االدارة

12074/node/ar/org.lkdg.www://http 

 برسم التنفيذ» خلوة الضمان«مقررات 
محمد .باشر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، د        

كركي، بالتعاون والتنسيق مع وزير العمل، سجعان القزي، ومجلس         
اإلدارة واللجنة الفنية، العمل بالتوصيات الخاصة المستقبلية والتي         
صدرت عن خلوة الضمان، ابرزها العمل على تخفيض نسبة            

ن من  /اللواتي يعانون /ات، ال سيما الذين    /مساهمة المضمونين 
 .....أمراض مستعصية وأدوية باهظة الثمن

12072/node/ar/org.lkdg.www://http 
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ات يؤمن العدالة الصحية    /اقتراح استفادة المتقاعدين  :  المستقبل
 واالجتماعية

خالل ”  لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية النيابية      “اقرت  
االسبوع االخير من شهر ايلول الماضي، اقتراح مشروع استفادة          

ات من الضمان الصحي، الذي تقدم به تيار المستقبل،         /المتقاعدين
بأنّها إنجاز  “في خطوة وصفها رئيس اللجنة، عاطف مجدالني،         

 .....“ن صحياً/ات وعدم كشفهم/كبير لحماية المتقاعدين
12071/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ات/نأمل قريباً باقرار الضمان الصحي للمتقاعدين: شقير
غرفة بيروت وجبل   «، رئيس   »اتحاد الغرف اللبنانية  «اعتبر رئيس   

، محمد شقير، خالله لقائه ووفد من جمعية اإلعالميين            »لبنان
أهم إنجاز يمكن أن يحققه     «االقتصاديين برئاسة عدنان الحاج، ان      

ات بعد  /في الغرفة هو إقرار مشروع الضمان الصحي للمضمونين       
بناء «، الفتاً إلى أن الغرفة أعدت مشروعاً متكامالً،          »سن التقاعد 

 سنة  50على دراسة اكتوارية تؤكد عدم الوقوع في عجز لمدة            
 .....»مقبلة على األقل

12073/node/ar/org.lkdg.www://http 

  كل الناس2015لتشمل األهداف اإلنمائية لأللفية :  باسم ذوي اإلعاقةدعوة لبنانية للعالم
ـ امل  لألمم المتحدة، الذي انعقد   65 الدكتور نواف كبارة، في كلمة باسم ذوي اإلعاقة حول العالم، القاها خالل الجلسة الختامية للمؤتمر ال

، 2015 في مقر األمم المتحدة في نيويورك، ان يتم التعاطي مع المليار من األشخاص ذوي اإلعاقة، ما بعد األهداف اإلنمائية لأللفية سنة
 ".....ن/ن مثل أي إنسان آخر على هذا الكوكب، وليس بناء على إعاقتهم/ن على المشاركة واإلنتاجية مثلهم/بناء على قدراتهم

12075/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مرضى يواجهون الموت في عين الحلوة بسبب تقاعس االونروا
، عن  2014 ايلول   1كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر في        

التي يواجهها ذوي األمراض المستعصية في مخيم عين        المعانات  
ين، /الحلوة، مستعرضة بعض الحكايات المؤلمة الشخاص، عانوا      

ليس فقط من المرض بل ايضاً من تقاعس االونروا في تقديم              
المساعدات، او من طلب المستشفيات المتعاقدة مع االونروا           

 .....ضمانات مالية ال يمكن تحملها
12079/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ات في عين الحلوة على إلغاء مساعدات دولية/احتجاج للنازحين
ات / عائلة من النازحين   1100احتجاجا على قرار االونروا بشطب      

ات الوافدين من سوريا الى مخيمات لبنان، وحرمانها         /الفلسطينيين
 عائلة مقيمة في مخيم     150من المساعدات االنسانية، ومن بينهم       

عين الحلوة، نفذت العائالت النازحة في المخيم اعتصاما امام مكتب          
مدير المخيم، رفعت خالله الفتات منددة بقرار األونروا، وواصفة          

ات، وبأنه يهدف   /ات الفلسطينيين /اياه بالظالم والجائر بحق النازحين    
 .....ن/ن ابسط حقوقهم/ن وحرمانهم/ن وتهجيرهم/الى تجويعهم
12077/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 ات/افكار كثيرة لتسهيل المعامالت اإلدارية للفلسطينيين
شدد رئيس اللجنة الوزارية التابعة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، على أهمية تطبيق آلية للتنسيق المشترك بين اللجنة،                    

، وذلك للبحث في أبرز المسائل التي       )الخارجية، الدفاع، الصحة، الداخلية، الشؤون االجتماعية     (وكل وزارة معنية بالشؤون الفلسطينية      
 .....يتعين العمل عليها لتسهيل المعامالت االدارية وتفعيل عمل اللجنة

12078/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  

كذلك طرحت حكومة ميقاتي السابقة فكرة إنشاء لجنة للحوار االقتصادي واالجتماعي برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء                 
 .مع االتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب العمل، كبديل عملي عن المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي

من جهتنا، ال نرى أن طرح فكرة انشاء مجلس ظل، او مجلس بمسؤوليات مماثلة، خياران واقعيان في الظروف الحالية، وخصوصاً                      
 .نظراً لطبيعة األطراف التي يمكن ان تشارك في الحوار المرتبطة بشكل أو بآخر بأطراف النزاع السياسي

وفي الختام، وفي ظل االزمة السياسية الخانقة والمترافقة مع اخواتها االمنية واالقتصادية واالجتماعية، ثمة حاجة ملحة إليجاد رؤى                    
اقتصادية واجتماعية مشتركة، اال ان ذلك يبدو متعذراً في ظل تضارب المصالح وسيادة منطق النزاعات السياسية، كما ثَبت ذلك أخيراً                    

 . في سياق المحاوالت القرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب

  تتمة االفتتاحية   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 ومطالبة بتسهيل عمل الصياد الفلسطيني......
، وفدا من صيادي األسماك من الالجئين الفلسطينيين الذين يعملون في منطقة              »شاهد«استقبلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان       

بعدم خروجهم الى   " حزيران الماضي، والقاضي     20صور، والذين تقدموا اليها بشكوى ضد قرار الحكومة اللبنانية، الذي صدر في                
الحكومة اللبنانية، بالوقف الفوري للقرار ومعاملة الصياد الفلسطيني أسوة بالصياد          »  شاهد«وعليه طالبت   ".  الصيد إال برفقة صياد لبناني    

 ......". عائلة فلسطينية ستتأثر سلباً من ذلك القرار60"اللبناني، علماً ان 
12076/node/ar/org.lkdg.www://http 


