
 

 
 
 

مراد يتهم اللجنة الفنية للتعليم العالي          -
 بالتعامل سلباً مع ملفات التراخيص الجامعية

-.. ووزير التربية يرفض التوقف عن         
 منحها  

ات المركز التربوي يتهمون رئيسة /متعاقدو -
 ن  /المركز بسلب حقوقهم

هناك نية مبيتة لضرب حقوق       :  غريب  -
 أساتذة الثانوي 

اللجوء إلى مجلس    :  متقاعدو الثانوي   -
الشورى للطعن بمشروع قانون سلسلة        

 الرواتب 
المدارس الكاثوليكية تطلق شرعتها للقيم        -

 ؟!والراعي ضد الرضوخ للضغوط اإلجتماعية
-" التفريط بالتوازن التمثيلي في    "  المستقبل 
 يوقظ الطائفية" اللبنانية"

 
 

 
 -" طالبت وزير الصحة   "  حملة حقي علي   

 باالستقالة إلخفاقه 
تتجه نحو الضغط على      «المستشفيات»  -

 الحكومة عبر المضمونين 
-... واالتحاد العمالي لفسخ عقود         

 المستشفيات الخاصة الممتنعة   
-... واالتحاد العام للنقابات يرفض موقف       
 ”المستشفيات“
النقيبة تطلع على أوضاع ممرضي          -

 مستشفى بيروت الحكومي
 
 

 
 ينشئون نقابة   «سبينيس»عمال الـ -
تدعو المياومين   «لجنة المتابعة للعمال  »  -

 والجباة إلى توقيع العقود
رفض لخفض  :تعاونية موظفي الدولة     -

 رواتب المديرين العامين في السلسلة  
برنامج دعم األسر األكثر فقراً  يوافق على          -

  ألف أسرة   33مساعدة 
اتحاد المقعدين اللبنانيين يطلق حملة وطنية  -

 للتنمية الدامجة 
وزارة الشؤون أعلنت نتائج انتخابات         - 

 الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 بناء دولة المواطنة يبدأ من قانون انتخاب عادل

 راصد الحقوق االجتماعية
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كما جرت العادة قبل كل دورة انتخابية نيابية في لبنان، يدور سجال سياسي واسع حول القانون األنسب                 
ال يزال هـذا     .  ن/ ن ومحاسبتهم / ة  بإنتخاب ممثليه ومساءلتهم    / الذي يجب اعتماده لتأمين حق المواطن     

 آذار، بدون أن يلوح في األفـق  8 و14السجال محتدماً بين فريقي اإلصطفاف السياسي الرئيسيين وهما  
ها في انتـخـابـات      / ة من اإلدالء بصوته   / اي بصيص أمل يبشّر بالخروج بإتفاق تسوية يمكّن المواطن        

2013 . 
، وذلك على الرغم من مآخذ      1960والمعلوم أن اإلنتخابات الماضية، قد جرت بالتوافق على قانون عام           

وللسير الى االمام، اقدمت الحكومة الحالية على اقرار مشروع قانون جديد يعتمـد   .  كافة األطراف حوله  
وهي الفئـة   (  دائرة إضافةً إلى دائرة مستقلة للمغتربين        13مبدأ النسبية عبر تقسيم الدوائر االنتخابية إلى        
 . ، وقد تمت احالته الى مجلس النواب للمناقشة)التي قد تصوت للمرة األولى في تاريخ لبنان

وكما كان متوقعاً، أثار هذا المشروع اعتراضاً من بعض األطراف داخل الحكومة وخصوصـاً مـن                 
لكن في خضم كل تلك السجاالت، يغيب عـن    .   آذار14خارجها مصدرها قوى سياسية محسوبة على      

اذهان السياسيين اي اعتبار لمبدأ المواطنية التي يفترض أن يقيم على اساسها اي قانون انتخابي جديـد                 
 :وباالستناد الى المعايير التالية

 ن الطائفي والجغرافي/ تمثيل دقيق وعادل الصوات الناخبين بغض النظر عن انتمائهم●

 تحفيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية اللبنانية من خالل اعتماد مبدأ الكوتا النسائية● 

 18افساح مجال االنتخاب امام الشباب، الذين بلغوا سن الـ● 
تأسيس الهيئة المستقلّة الدائمة لالنتخابات والتي يقع على عاتقها اإلشراف على تنظيم عملية       ● 

 اإلنتخاب وتأمين نزاهتها

 : وفي اطار الجدل السياسي القائم حالياً، طرح عدد من المشاريع اإلنتخابية البديلة نذكر منها
، الذي قدمه النائب السابق إيلي الفرزلي، والذي يحصر بكل ”اللقاء األرثوذكسي“مشروع قانون ● 

 طائفة انتخاب ممثليها في البرلمان اللبناني

هما النائبان أالن عون ونعمة اهللا أبي “ تكتل التغيير واالصالح”اقتراح قانون قدمه عضوان في ● 
القاضي بانتخاب كل طائفة نوابها على أساس النسبية “ اللقاء االرثوذكسي”نصر يستند الى مشروع 

 ولبنان كدائرة واحدة

 دائرة، بعضها لنائب واحد، كما يلحظ نقل مقعد 61مشروع قانون اعده حزب القوات على أساس      ● 
) 7.تتمة ص( سني من بعلبك الهرمل إلى عكار، والمقعد الماروني من طرابلس إلى البترون   



 التعليم للجميع      عمل نقابي
 حقوق أساتذة الثانويهناك نية مبيتة لضرب : غريب

إعتبر رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب أن الخسارة التي حلت بأساتذة الثانوي جاءت نتيجة قرار سياسي، ألن خلفية السلسلة واضحـة          
، الفتاً  1998في األسباب الموجبة، التي تهدف الى إعادة تصويب المعادلة بين األستاذ والموظف في الفئة الثالثة الى ما كانت عليه في العام                      

  node/ar/org.lkdg.www://http/8334.الى وجود نيات مبيتة لضرب الحقوق
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية
مراد يتهم اللجنة الفنية للتعليم العالي بالتعامل سلباً مع مـلـفـات           

 التراخيص الجامعية 
ـ   عن خالف حاد حول الترخيص لجـامـعـة    "  النهار" كشف تحقيق لل

جديدة في بيروت، فقد رد الوزير السابق ورئيس الجامعة اللبنانـيـة            
الدولية عبد الرحيم مراد على الدراسة الفنية األولى الصادرة عـن            

" ديبلوماكس" اللجنة الفنية للتعليم العالي حول الطلب المقدم من شركة          
وهي شركة مدنية إلنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحت إسـم             
الجامعة الدولية في بيروت، مستغرباً مضمون التقرير الصادر عـن          
اللجنة، ومتهماً إياها بالتعامل سلباً مع الملفات المقدمة للتراخـيـص           

  node/ar/org.lkdg.www://http/8345 .الجامعية الجديدة

 ووزير التربية يرفض التوقف عن منحها ..
طـرح بـعـض      رفض وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب        

األوساط التربوية، ومنها اللجنة الفنية للتعليم العالي بالتوقف عن منح          
تراخيص جديدة للجامعات الخاصة، مشيراً إلى انه إذا كان المقصود          
بذلك إعادة تنظيم القطاع قبل منح تراخيص جديدة، فإن إعادة التنظيم      

 سنة، مؤكداً أن لبنان يتطلع من خـالل          30 و 20 و 10تحتاج إلى   
زيادة عدد هذه المؤسسات الجامعية إلى إستقطاب طالب أجـانـب           

 .وعرب ليكونوا نموذجاً فعلياً ومصدر غنى
8343/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

  والمتن هإقبال كبير من التالمذة السوريين على مدارس عالي
تقبل العائالت السورية النازحة إلى لبنان على تسجيل أبنائهـا فـي             
المدارس اللبنانية، وخصوصاً في بلدات عاليه والمتن األعلى حيـث          
ثمة عدد كبير من التالمذة السوريين بدأوا التسجيل والتـحـضـيـر             
المتحانات الدخول، على الرغم من إشكالية اللغة األجنبية عـلـى            

ومن المتوقع أن يشهد الكثير مـن        .   مستوى تدريس المواد العلمية   
المدارس والثانويات الرسمية إقباال غير مسبوق من قبل الـطـالب            

 .السوريين ما إن تفتح أبوابها لمالقاة العام الدراسي
 8337/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

 إلنقاذ دراستهم" التربية"طالب لبنانيون  في سوريا يعتصمون أمام 
اعتصم عدد من الطالب اللبنانيين الذين يتابعون دراستـهـم فـي         
جامعات سورية، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، للتذكيـر          

 في بمعاناتهم المستمرة منذ سنة ونصف السنة، أي منذ اندالع األزمة       
وقد ذكر علي فقيه المتحدث باسم المعتصمين أنهم توجهـوا          .  سوريا

الى وزير التربية اللبناني حسان دياب بمجموعة من الـحـلـول،           
إلعتمادها حرصاً على مستقبل الطالب منها الطلب إلى الـدولـة            
السورية تمكيننا من تقديم امتحانات الدورة التكميلية عبر السـفـارة           
السورية في لبنان، وإجراء االمتحان الوطني لطالب الطب البشري         

 الذين أتموا السنة السادسة ليتمكنوا من التخرج
 8326/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن/ات المركز التربوي يتهمون رئيسة المركز بسلب حقوقهم/متعاقدو
ات على أساس األجر اليومي وبالفاتورة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء، رئيسة المركز ليلى              / ات بالتراضي والعاملون  / إتهم المتعاقدون 

 عاماً على التعاقد مع المركز ومحرومين       16ات من التثبيت في المالك، رغم مرور        / ن ممنوعين / ن، حيث أنهم  / فياض مجدداً بسلبهم حقوقهم   
 .ووجهت إحدى المتعاقدات رسالة الى رئيسة المركز اتهمتها فيها بالسرقة . من إجازة األمومة واإلجازتين السنوية والمرضية

 8325/node/ar/org.lkdg.www://http 



 تجزئة الزيادة تفقدها قوتها الشرائية: مندوبو بيروتو...
 مندوبو بيروت لرابطة أساتذة التعليم الثانوي أن تجزئة الزيـادة           أكد

يخسر األساتذة الموظفون الداخلون في المـالك       " على ثالث مراحل    
المفعول الرجعي للزيادة، أي القيمة الفعلية لها، جراء تقسيمها إلـى           
ثالث زيادات موزعة على ثالث مراحل بتواريخ منفصلة، وممتـدة          

، فضال عن ذلك هو مسعى لإللتفاف على إمكانية         2014حتى العام   
 .المطالبة بتصحيح األجور خالل هذه المراحل الثالث

8327/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 رابطة الثانوي طالبت الحكومة بالتزام تعهداتها 
طالبت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مجلس الوزراء بإقـرار   
االلتزامات والتعهدات التي سبق وأن أعلنت على المأل وأمام الـرأي           
العام اللبناني، والتي على أساسها تم تعليق مقاطعة االمـتـحـانـات             

وقد أشارت الرابطة إلى انـه      .  الرسمية وتحرك هيئة التنسيق النقابية    
وخالفاً للتعهدات التي قطعتها اللجنة الوزارية والتزامات رئـيـس           
الحكومة برفع الظالمة الواقعة على أساتذة التعليم الثانوي، لم تلحـظ           

التي  %  60السلسلة المقدمة أي تعديل في قيمة الدرجة بما يحفظ الـ           
 كبدل زيادة   1966يتقاضاها أساتذة التعليم الثانوي الرسمي منذ العام        

  node/ar/org.lkdg.www://http/8341.في ساعات عملهم

اللجوء إلى مجلس الشورى للطعن بـمـشـروع         :  متقاعدو الثانوي 
 قانون سلسلة الرواتب

حذرت الهيئة اإلدارية لرابطة األساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي         
ارتكابه الخطيئة الكبرى في حق األسـاتـذة         " مجلس الوزراء من    

المتقاعدين بعدم مساواتهم في الحقوق بسائر المتقاعدين في الدولـة،          
وحرمانهم، من دون أي مسوغ شرعي، الزيادة اإلضافية الـتـي            
. أعطيت خارج السلسلة لألساتذة في المالك على شكـل درجـات           

وأضافت الهيئة قائلة انه في حال إصراره على ارتكاب هذا الظلـم            
الكبير فإنها ستلجأ الى مجلس شورى الدولة للطعن بمشروع القانون          
لمخالفته الدستور لناحية المساواة في حقوق المتقاعدين ومخالفـتـه          

  node/ar/org.lkdg.www://http/8339. مبادئ العدالة

 التعليم للجميع      تعليم خاص

المدارس الكاثوليكية تطلق شرعتها للقيم والراعي ضد الـرضـوخ          
 ؟!للضغوط اإلجتماعية

أطلقت المدارس الكاثوليكية خالل مؤتمرها السنوي التاسـع عشـر           
شرعة للقيم لتبنيها وتفعيلها من خالل سلسلة نشاطات صفّية وغـيـر            

التلـمـيـذ    " وقد تم خالل المؤتمر الذي حمل عنوان   .  صفّية لتالمذتها 
تحديد سبع ركائز لمنظومة القيم التي سيتم تطبيـقـهـا           "  ضامن القيم 

وتفعيلها في وقت أكد البطريرك الراعي انه ال يحق للسلطة إتـخـاذ             
 !.قرارات وسن قوانين نتيجة الرضوخ للضغوط اإلجتماعية؟

 8347/node/ar/org.lkdg.www://http  

 منذر أنطون يستمر مديراً إلنجيلية النبطية حتى إيجاد البديل
أصدر السينودس اإلنجيلي قراراً باإلبقاء على منذر أنطـون فـي            
مركزه كمدير لمدرسة إنجيلية النبطية ريثما يتم تعيين مديراً جديـداً           
بدالً عنه، بحسب ما ابلغه وفد من اللجنة التنفيذية في السيـنـودس             

وقد . اإلنجيلي في سوريا ولبنان برئاسة األمين العام القس فادي داغر
شكرت لجنة األهل القيمين على القرار في السينودس اإلنجيلي على          

 .حكمتهم في معالجة مسألة إدارة المدرسة"
 8205/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين في المهني وفق مباراة محصورة
أكد مستشار وزير التربية لشؤون التعليم المهني والتقني والدكتـور          

ـ    ، أن قضية تثبيت األساتذة المتعاقديـن       " النهار" صبحي أبو شاهين ل
في التعليم المهني والتقني تعتبر من أولويات الوزير حسان ديـاب            
الذي يصر على إكمال وتطوير ما أنجزه سلفه الوزير حسن منيمنـة         

 .  من إصالحات في هذا القطاع
  8349/node/ar/org.lkdg.www://http  
 
 

 التعليم للجميع      عمل نقابي



 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 لجنة البناء الجامعي في الشمال تطالب ميقاتي بتوفير الدعم المالي للمشروع
 البناء الحيوي الواعد يعد احد أهم انجازات المجتمعين         مشروعللبناء الجامعي الموحد في الشمال بياناً أكدت فيه أن          "  لجنة المتابعة "أصدرت  

وتوجهت لجنة المتابعة في البيان الى الرئيس نجيب ميقاتي بطلب للقائه، وكذلك رئيس              .  األهلي والسياسي، وبالتالي هناك ضرورة النجازه     
 .مجلس اإلنماء واإلعمار وسائر المعنيين بالبناء الجامعي الموحد لمناقشة المعوقات وحلها واتخاذ الخطوات الفورية لتذليلها

 8324/node/ar/org.lkdg.www://http 

4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �2 �ـ�ـ�ـ�   / ا ـ�ـ� ل   0 1 2  

 لجنة لمتابعة تطبيق  قانون التفرغ في اللبنانية
بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ألساتذة الجامعة اللبنانيـة،          

 2212شكل رئيس الجامعة عدنان السيد حسين لجنة بقرار حمل الرقم 
لمتابعة تطبيق أحكام قانون التفرغ، على أن تتولى اللجنة مهـمـات            
متابعة عملية تطبيق أحكام قانون التفرغ وفقاً للقوانين واألنـظـمـة            
المرعية اإلجراء، مع ما يتضمن ذلك من حماية لحقوق وواجـبـات            

 .األستاذ الجامعي
 8340/node/ar/org.lkdg.www://http   
 

 يوقظ الطائفية" اللبنانية"التفريط بالتوازن التمثيلي في " المستقبل"
" تيار المستقبل "وجه المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في          

كتابا مفتوحا الى رئيس الحكومة في قضية تعيين سحر علم الدين             
أمينة سر الجامعة وليس أمينة السر العام للجامعة وذلك بهدف             

وإستهجن مكتب   .  االستئثار بكل مفاصل إدارة الجامعة المركزية      
التيار موقف وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لعدم مباالته،          
وتفريطه في المحافظة على التوازن التمثيلي والوطني في الهيكل           
اإلداري للجامعة، محمالً رئاسة الجامعة مسؤولية إيقاظ ردات الفعل         

 .الطائفية والمذهبية داخل الجامعة
 8346/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ن/دياب يؤكد لمتعاقدي اللبنانية دعمه لقضيتهم
أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لوفد من األسـاتـذة             

ات للتفرغ، عن تفهمه    / ات في الجامعة اللبنانية المرشحين    / المتعاقدين
وتأييده للتفرغ، الفتاً إلى أنه ورئيس الجامعة اللبنانية داعمين لهـذا           

 الملف بدليل أنه يسعى إلى إقراره في مجلس الوزراء
8348/node/ar/org.lkdg.www://http   

 هيئة جديدة توافقية لرابطة األساتذة المتفرغين في اللبنانية
إنتهت أ إنتخابات مجلس مندوبي رابطة األساتذة المتفرغين في            

ةً عن األساتذة، بإنتخاب    / مندوباً 145اللبنانية المؤلف من      الجامعة
 عضواً وذلك لمدة     15التنفيذية الجديدة للرابطة مؤلفة من         الهيئة
وبعد إجراء عملية فرز األصوات، اعتبر فائزاً لرئاسة الهيئة         .  سنتين
   الدكتور شربل كفوري   2014  –  2012للدورة االنتخابية     التنفيذية

صوتاً، تاله الدكتور    124 الذي نال أعلى عدد من األصوات بتسجيله      
  صوتا122ًحميد الحكم بـ

8350/node/ar/org.lkdg.www://http.  

 الصحة للجميع قضايا صحية

 طالبت وزير الصحة باالستقالة إلخفاقه" حملة حقي علي"

باالستقالة بعد إخفاقه وتقاعسه عن تقديم خطة للتغـطـيـة           " رسالة الى وزير الصحة علي حسن خليل طالبته فيها          "  حملة حقي علي  " وجهت  
سلسلة تحركات ستقوم بها أمام وزارات الصحة والمال والعمل استكماال لمسيرة           " ، وأعلنت الحملة عن     " الصحية الشاملة التي كان قد وعد بها      

  node/ar/org.lkdg.www://http/8353".انتزاع الحق بالتغطية الصحية وغيرها من الحقوق المهدورة
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 تتجه نحو الضغط على الحكومة عبر المضمونين” المستشفيات“
سليمان هارون الى أن المستشفيـات      »  نقابة المستشفيات « لمح رئيس   

الخاصة سوف تتحرك مجدداً وتمتنع عن استقبال مرضى الضمـان،          
» الصندوق الوطني للضمان االجتماعـي    « ليس مماطلة مجلس إدارة     

ومماطلته في الموافقة على رفع التعرفات االستشفائية والطبية، بـل          
ضد الحكومة ومماطلتها في الرد على كتاب وزير العمل سـلـيـم             
جريصاتي الذي يتضمن طلب الموافقة على رفع السقف الخـاضـع           
لالشتراكات لألجر من مليون ونصف المليون ليرة إلى مليـونـيـن            

node/ar/org.lkdg.www://http/8379. ونصف المليون ليرة  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة 

 ”المستشفيات“واالتحاد العام للنقابات يرفض موقف ...
لجهة عدم استقبال المضمونين، طالبـاً      »  نقابة المستشفيات « أكد رئيس االتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رفضه القاطع لموقف             

، معتـبـراً أن      » التراجع عن هذا الموقف السلبي والوقوف الى جانب العمال في إلزام الحكومة بالمصادقة على قرار مجلس اإلدارة                « منها  
العمال مدعوون الى الدفاع عن قرار مجلس إدارة الضمان واستقالليته وتحصينه في وجه هذه الهجمة المستمرة لوضع اليد على صنـدوق                     « 

  node/ar/org.lkdg.www://http/8377.»التعويضات وإلعالن إفالسه لمصلحة شركات التأمين الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي
 لزيادة الحد األعلى الشتراكات الضمان إلى مليوني ليرة” الهيئات االقتصادية“

،حيث أكـدت    » في موضوع زيادة الحد األعلى الخاضع الشتراكات الضمان       « اجتماعاً طارئاً بحثت في خالله      »  الهيئات االقتصادية « عقدت  
إلى مليوني ليرة، شرط قبول الدولة بجدولة تسديد متوجباتها المالية تجـاه            »  الضمان« موقفها السابق بزيادة الحد األعلى الخاضع الشتراكات        

 node/ar/org.lkdg.www://http/8374...»الضمان«، وتحقيق اإلصالحات المطلوبة من صندوق »الضمان«

 واالتحاد العمالي لفسخ عقود المستشفيات الخاصة الممتنعة ...
حسن فقيه أن أي مستشفـى    »  االتحاد العمالي العام  « أعلن نائب رئيس    

يجب أن يفسخ تعـاقـده مـع         « يمتنع عن استقبال مرضى الضمان      
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فوراً وان يكون موضع مساءلة         
من قبل الحركة النقابية ومن العمال بالطرق الديموقراطية التي يرونها          

العودة إلى التهديد بعدم استقبال الـمـرضـى         « ، معتبراً أن    » مناسبة
المضمونين إنما هو مشروع جريـمـة جـديـدة فـي حـق                 

 node/ar/org.lkdg.www://http/8375...»الفقراء
 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 ات مستشفى بيروت الحكومي/النقيبة تطلع على أوضاع ممرضي

اطلعت نقيبة الممرضين في لبنان هيلين سماحة على المشاكل التي يعانيها الجسم التمريضي والعاملون في مستشفى رفيق الحريري الحكومي                   
الجامعي نتيجة الوضع المالي الصعب الذي يمر به والذي ينعكس سلباً على قدرته على تقديم الخدمات الطبية للمرضى إضافة إلى حـقـوق                       

  node/ar/org.lkdg.www://http/8372...الممرضين المالية والمعنوية

 2014تقسيط  الزيادات حتى : مشروع سلسلة الرواتب المقترح
تبخرت الوعود التي قطعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية الموسعة المكلفة دراسة سلسلة الرتب والرواتب لهيئة التنسـيـق                    
النقابية، إذ أن المشروع المحال إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء حمل تراجعات عدة على أكثر من صعيد من أبرزها عدم إقرار السلسلـة                       

 تاريخ استحقـاق غـالء     1/2/2012، وتقسيط الزيادة الناجمة عن تحويل الرواتب النافذة ابتداء من1/7/2012في جدول واحد ابتداء من      
node/ar/org.lkdg.www://http/8365...2014المعيشة على ثالث مراحل مما يعني أنّه ال زيادة فعلية لغالء المعيشة للموظفين قبل  



 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين
 ينشئون نقابة ” سبينيس”عمال الـ

بات أخيراً لعمال سبينيس نقابة تجمع قدراتهم وتدافع عن حقوقهم،          « 
ولدت من رحم صراع قاس مع إدارة ترفض االلتـزام بـأبسـط              

نقابة العاملين فـي    « بهذه العبارة جاء اإلعالن عن إنشاء       .  » القوانين
على لسان اللجنة التأسيسية التي قالت أن مهمتهـا         »  لبنان  -سبينيس  

 عامل من أجراء وعاملين بالساعـة    500الدفاع عن أكثر من ألف و     
 ...وحمالين يعملون في مختلف فروع المؤسسة

8369/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 تدعو المياومين والجباة إلى توقيع العقود” لجنة المتابعة للعمال“
المياوميـن فـي     »  لجنة المتابعة للعمال  « دعا لبنان مخول، رئيس     

، العمال الى التوجه لتوقيع العقـود مـع          » مؤسسة كهرباء لبنان  « 
، بعد االطالع على العقود الجديدة والتأكّد     » شركات مقدمي الخدمات  « 

 ...من أن المادة المتعلقة بفترة التجربة قد أزيلت نهائياً
8367/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 واإلدارة تصرف رئيس النقابة ميالد بركات بسبب نضاله ... 
أقدمت إدارة سلسلة متاجر سبينيس في لبنان على صرف رئيس الهيئة        
         ـعـدي التأسيسية لنقابة العاملين في الشركة ميالد بركات في إجراء
خطوة انتقامية تنطوي على مخالفات فاقعة للدستور اللبناني ومعاهدات         
العمل الدولية والقوانين المرعية األجراء التي تضمن حرية العـمـل           

وعلى الرغم من رفض ميالد بركات تبلّغ إنـذار          .  والتنظيم النقابي 
صرفه من عمله، إال أن إدارة الشركة سجلت اإلنذار لـدى وزارة             
العمل، كما قامت بحجز حريته عبر منعه من مغادرة مكاتبـهـا أو              

 ...استخدام هاتفه أو استشارة محاميه
8376/node/ar/org.lkdg.www://http  

ـ     ”  غب الطلب “ عمال   مـيـاومـي    ” في المياه ينتفضون أسوة بـ
 ”الكهرباء

، جاء دور    » مؤسسة كهرباء لبنان  « بعد قضية العمال المياومين في      
أو ما يعرف بعمال المتعهد، الذين يـتـعـدى          »  غب الطلب « عمال  
، » مؤسسة مياه لبنان الجنوبي   «  عامال يعملون في نطاق      620عددهم  

اذ لوح هؤالء بالتصعيد لنيل حقوقهم وأبرزها تثبيتهم فـي مـالك             
 ...المؤسسة
8378/node/ar/org.lkdg.www://http  

 

رفض لخفض رواتب المديرين العامين فـي       : تعاونية موظفي الدولة  
 السلسلة

ـ    أنور ضو أن العمـل     »  تعاونية موظفي الدولة  « كشف المدير العام ل
جار على تحويل التعاونية من مؤسسة عامة إلى إدارة عامة، بحيث           
يصبح التقاعد حقا بديهياً للموظفين كباقي اإلدارات، على أن تكـون           
هذه اإلدارة الجديدة ذات طابع خاص يحفظ لها االستقالل المـالـي            

وأبدى ضو مالحظات على سلسـلـة       .  واإلداري والمرونة المطلوبة  
الرتب والرواتب، معتبراً أن خفض األرقام الواردة في السلـسـلـة            
مجحف لن يقبل به الموظفون الشرفاء الذين يرفعـون الصـوت             
مطالبين اللجنة الوزارية المختصة بالتصدي لتبني مشروع السلسلـة         

  node/ar/org.lkdg.www://http/8371...كما هو مقترح

  عامالً متعهداً وجابي إكراء بال رواتب1137
 من عمـال    400 عامالً من جباة االكراء اضافةً الى        737لم يقبض   

المتعهد الذين يعملون في النقل واالنتاج والمخازن واإلدارة وغيرهـا          
من المديريات رواتبهم المتأخرة، على الرغم من االتفاق الذي ابـرم           

مؤسسة كهربـاء   « وفك بموجبه عمال المتعهد والجباة اعتصامهم في        
فقد جاء هذا اإلستثناء بحجة أن هؤالء يعملون خارج مديرتي          .  » لبنان

التوزيع في بيروت وجبل ولبنان والمناطق، اللتين أصبحتا تحت إدارة          
 .شركات مقدمي الخدمات«

8380/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ذوي اإلحتياجات الخاصة
 اتحاد المقعدين اللبنانيين يطلق حملة وطنية للتنمية الدامجة

" الشبكة العربية للتنمية  " بالتعاون مع   "  اتحاد المقعدين اللبنانيين  " أطلق  
الحملة الوطنية عن قضايا التنمية الدامجة وسياسات البنك الدولـي،          
وذلك في لقاء عقد في قصر االونيسكو ضم عددا من العاملين فـي             

 ...الشأن االجتماعي والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني
8368/node/ar/org.lkdg.www://http  

 أعلنت نتائج انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين” الشؤون“
أعلنت وزارة الشؤون اإلجتماعية النتائج الرسمية النتخابات الهيـئـة          

الدكتور ناصر  :  الوطنية لشؤون المعوقين، حيث وفاز بالتزكية كل من       
مسلم، إسماعيل عبداهللا الزين، فاديا  )  يمنى( أبو لطيف، األخت باتريس     

صافي، جورج كسنتابولوس، الدكتور موسى شرف الدين، ابرهـيـم          
node/ar/org.lkdg.www://http/8370.عبداهللا، نادين إسماعيل 

  ألف أسرة33برنامج دعم األسر األكثر فقراً  يوافق على مساعدة 
ن بعد نحو عشرة أشهر من البحث الميداني والتدقيق، أخذ البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً طريقه رسمياً الى التنفيذ من خالل اإلعال                     

  ألف طلب ألسر محتاجة تسلمتها وزارة الشؤون االجتماعية المشرفة على البرنامج33عن نتائج المرحلة األولى منه والموافقة على 
.8366/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      وزارة الشؤون

س ان قراءة سريعة لكافة القوانين التي يتم تناولها اآلن، تبين أن الحسابات الطائفية والسياسية الضيقة ال تزال تطغى، فيما يبدو ان الهاج 
 . االول لكافة اطراف الصراع السياسي، هو كيفية الوصول الى السلطة والفوز باألكثرية في البرلمان المقبل

 

طبعاً، يغيب عن اذهان هؤالء أن كل القوانين اإلنتخابية السابقة، فشلت في تطبيق المعايير التي ذكرناها أعاله، وخصوصاً ان طبيعة         
 .ات من حيث وزن كل صوت وبحسب انتمائه الطائفي والجغرافي/النظام الطائفي اللبناني نفسه توجد فوارق بين المواطنين

وفي الختام، يعتبر الكثيرون من نشطاء المجتمع المدني ان مشروع النسبية بشكله الحالي، وبالرغم من المالحظات الكثيرة عليه، هو      
 . خطوة ايجابية وان متواضعة باتجاه تطوير قوانين اإلنتخاب في لبنان

 

 تتمة اإلفتتاحية   

المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي "مشروع 

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

E-mail: info@crtda.org.lb  

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

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

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  


