
 

 
 

 

أنا ال أعمل تحت الضغط ومتعاقدو      :ميقاتي  -
نحن نطالب بمستحقاتنا   :  األساسي يردون 

 المشروعة
" األساسي"حقوق متعاقدي   :  وزير التربية   -

 ستصلهم فور حل المشكلة المالية
-... والمتعاقدون يحملون نعوشاً       

 "الضمير التربوي"للـ
 أستاذاً ثانوياً تضرروا من اختالس      340  -

  مليون ليرة770
من تالمذة المدارس في لبنان      %  40  -

٪ منهم  13يتعرضون للعنف الجسدي و     
 !!!يحاولون اإلنتحار 

-... وأستاذ يتحرش بطالبه ويوقفه األمن      
 على ذمة التحقيق

طالب اللبنانية يطالبون بإلغاء إجراءات        -
 2تمنع الترفيع التلقائي إلى الماستر 

 
 
 

الفاتورة االستشفائية المرتفعة تستدعي      -
 سياسة صحية شاملة في لبنان   

 «الهراوي الحكومي»اعتصام لموظفي  -

 وآخر لتفعيل مستشفى بنت جبيل ...-
 

 
 

 
اعتصام مؤسسات المعوقين في رياض        -

 الصلح
: أبو فاعور لموظفي مؤسسات المعوقين      -

 مليار ليرة    30ميقاتي وعد بإقرار الـ      
 والحل بيد الدولة   

 ألف أسرة فقيرة تمتحن إمكان         32  -
 الحكومة تقديم  الخدمات التي وعدت بها

أبو فاعور يطلق البطاقة الدوائية          -
 الممغنطة 

-" أوضاع الفلسطينيين في لبنان     ":  شاهد 
تزداد سوءاً وعلى الحكومة تنفيذ التزاماتها      

 الدولية
الشابات الفلسطينيات ضعف الشبان        -

من العمال يقبضون دون     %   47جامعياً و 
 الحد األدنى لألجور

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 المالية ” القلّة”ة في ظل غياب الرؤية الرسمية و/مشاكل المواطن

 راصد الحقوق االجتماعية

مـا يــو /أ يـا ر  ا لـعـد د   ا لـسـا بـع   عـشـر     

 
 

تتفاقم األزمات المعيشية  واإلجتماعية في لبنان يوماً بعد يوم، مع إستمرار التحركات المطلبية في مختلف 
 .القطاعات الرسمية والخاصة، وفي ظل تزايد المؤشرات اإلقتصادية السلبية في البالد

 :  ومن أبرز الملفات اإلجتماعية والمعيشية التي تواجه الحكومة حالياً
  التلكؤ في تطبيق زيادة األجور في مؤسسات القطاع العام●

  مطالبة العاملين المتعاقدين من أساتذة ومياومين في المؤسسات الرسمية، بالتثبيت واإلستقرار الوظيفي●

  كبح الزيادة في أسعار المواد األساسية وخصوصاً الخبز والبنزين●

تسديد الدولة لجميع المستحقات المالية المتوجبة عليها الى المؤسسات التربوية، اإلستشفائية والرعائية الخاصة  •
 منها واألهلية

  إنجاز مشروع قانون التغطية الصحية الشاملة ، والذي لم يبصر النور بعد●

  إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة، القابع في األدراج●

إن نظرة سريعة إلى كل ما سبق، تبين وبشكل واضح حجم التردي في األوضاع اإلجتماعية والمعيشية التي 
ها وفي ظل /ة، والذي تترافق مع عجز الدولة عن اإليفاء بأبسط إلتزاماتها تجاهه/ة اللبناني/يعاني منها المواطن

غياب رؤية إجتماعية شاملة تُجمع عليها القوى السياسية في لبنان وتساعد في التوصل إلى حل لهذه المشكالت 
 . المتفاقمة

والجدير ذكره، أن الحكومة الحالية أعلنت أنها تعمل على إعداد خطّة عمل لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، لم 
 :كشفت بعضاً من مكوناتها األساسية والتي تتلخص باآلتي" األخبار"يعلن عنها حتى اليوم، إال أن 

  تخصيص العائدات المتوقّعة من اكتشاف واستخراج الغاز خالل المرحلة األولى لخدمة الدين العام●

 اإلستمرار في ترداد نغمة تحفيز االستثمار واإلدخار، وتشجيع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، هذا ●
النهج الذي أثبت فشله في لبنان وخاصة لناحية إيجاد فرص عمل كافية لشابات وشبان لبنان، وتأمين الحقوق 

 ة،  ناهيك عن ترافقه مع الفساد والهدر والمحسوبيات/اإلجتماعية للمواطن

 طرح عناوين عامة حول التنمية والسياسات اإلجتماعية، هي أقرب إلى التمنيات، والتي تفتقد إلى خطط تنفيذية ●
 مفصلة وواضحة

ة اإلجتماعية /ونتيجة لذلك، تحيط شكوك كبيرة بقدرة الحكومة اللبنانية الحالية على معالجة مشكالت المواطن
واإلقتصادية في ظل تركيبتها السياسية الحالية، واستفحال الخالفات السياسية الحادة في البالد، إضافة إلى تردي 

كما يبدو أن ليس ثمة أي امل في ترجمة الخطة االصالحية العامة . األوضاع اإلقتصادية إجماالً والمالية للحكومة
ات سيرحل حلّها الى ما بعد /المقترحة الى واقع، خالل فترة والية هذه الحكومة، مما يعني أن مشاكل المواطنين

 . ، على ان يستعاض عنها في الوقت الضائع بالمسكنات والحلول الجزئية-إذا حصلت-االنتخابات الجديدة 

 التعليم للجميع



 التعليم للجميع      ات/حقوق العاملين

 "الضمير التربوي"المتعاقدون يحملون نعوشاً للـو...
واصل المدرسون المتعاقدون في مرحلة التعليم األساسي الرسـمـي    

قطع عددا مـن    بإضرابهم في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قاموا        
شوارع طرابلس على مدار أربع ساعات، خالل اإلعتـصـامـات           
المتنقلة التي نفذوها احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم الـمـالـيـة            

ورفع المعتصمون الالفتات التـي     .  وتثبيتهم في مالك وزارة التربية    
تطالب المسؤولين في الدولة بتحقيق مطالبهم المحقة، وحـمـلـوا            

 ".الضمير التربوي"مجسمات لنعوش كتب عليها 
 7617/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الثانويات ودور المعلمين في الشمال تهدد بمقاطعة التصحيح
 مندوبو الثانويات الرسمية ودور المعلمين في الشمال والبقاع           أعلن

تصعيد التحرك بكافة أشكاله المشروعة بما فيه مقاطعة أعمال         لتأييدهم  
التصحيح في االمتحانات الرسمية إذا لم يبادر المعنيون الى إجراءات           
تمنع اإلجحاف الالحق باألستاذ الثانوي، مشددين على النضال من أجل          
استعادة نسبة الفارق الدائم مع راتب األستاذ الجامعي المعيد والتي تبلغ           

 node/ar/org.lkdg.www://http/7613.  درجات6

ستصلهم فور حل المشكلة    "  األساسي" حقوق متعاقدي   :  وزير التربية 
 المالية

أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب أن مجلس الوزراء اقـر    
دفع المستحقات للمعلمين المتعاقدين، لكن االعتمادات المالية ال تـزال          
غير متوافرة الن المشكلة المالية هي مشكلة عامة وال تتعلق بـهـم              

ودعـا    . وحدهم، وأن حقوقهم ستصلهم فور حل المشكلة المالية العامة    
دياب األساتذة والمتعاقدين الى وقف اإلضراب واالعتصام ومتابعـة         

 .التدريس حفاظا على مصلحة التالمذة ومصلحة البالد العامة
 7620/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 

�ـ� �ـ� /أ �ـ� ر   2ا � �ـ�ـ�ـ�   

نحن : أنا ال أعمل تحت الضغط ومتعاقدو األساسي يردون:ميقاتي
 نطالب بمستحقاتنا المشروعة

أكد األساتذة المتعاقدين في مرحلة التعليم األساسي، إستمرار            
اإلضراب المفتوح في المدارس الرسمية في المناطق كلها، الى أن           
 .تسترد الحكومة مشروع قانون المباراة المفتوحة من مجلس النواب        

وقد إلتقى وفد من األساتذة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي أفاد انه ال             
يملك أي فكرة عن آلية استرداد مشروع قانون المباراة المفتوحة من           
مجلس النواب، وانه في انتظار االجتماع مع وزير التربية للبحث في           

، األمر الذي   "يعمل تحت الضغط  "وأكد ميقاتي انه ال      .  الموضوع
استدعى جواب األساتذة أنهم ال يضغطون بل يطالبون بمستحقاتهم          

 node/ar/org.lkdg.www://http/7622 .الحياتية المشروعة

 فيعلقون إضرابهم بعد وعود من المسؤولين بإعطائهم حقوقهم... 
علّق المدرسون المتعاقدون في مرحلة التعليم األساسي الرسمي           
إضرابهم المفتوح وعادوا إلى التدريس، بعدما أخذ رئيس مجلس            
النواب نبيه بري على عاتقه سحب مشروع قانون المباراة المفتوحة،          

 .والبحث عن حلول أخرى تنصف المتعاقدين
 7623/node/ar/org.lkdg.www://http  

 يؤيد حق المتعاقدين باإلستقرار الوظيفي" تيار المستقبل"
أصدر المكتب المركزي ألساتذة التعليم األساسي في تيار المستقبل         
بياناً حول قضية األساتذة المتعاقدين في التعليم األساسي، أكد فيه           
تأييده الكامل لحقهم في االستقرار الوظيفي وتحقيق األمن             

وشدد المكتب على ضرورة إيجاد حل        .  االجتماعي والصحي 
لمشكلة المتعاقدين خاصة الذين لم يوفقوا في امتحانات مجلس            
الخدمة، مطالباً بان يكون هذا الحق مختلفاً عن الحلول الكالسيكية           

 المقترحة والقاضية بإجراء مباراة مفتوحة
.7624/node/ar/org.lkdg.www://http 



3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �ـ� �ـ� /أ �ـ� ر    

 التعليم للجميع      التعليم الرسمي
 طالب سعدنايل يستعيدون ثانويتهم الصالحة للعمل

مدرستهم، ليعاد فتح أبوابها    "  ثانوية سعدنايل الرسمية  "استعاد طالب   
مجدداً، وذلك بعد إقفالها تنفيذاً لقرار صدر عن وزير التربية حسان            
دياب، نتيجة لتسلمه تقريراً هندسياً يفيد بأن مبنى الثانوية التي تضم            

وكان وفد مؤلف من      . أستاذاً آيل للسقوط   60ة وأكثر من    / تلميذاً 429
بعض الطالب وأهاليهم والبلدية والمخاتير، قد زار وزير التربية في           
بيروت وسلمه تقريراً هندسياً فنياً من البلدية يؤكد متانة مبنى الثانوية،           

 .التي لم يمضِ على إنشائها سوى ثماني سنوات
 7618/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 التعليم للجميع      ات/حقوق العاملين

 فيما مبنى مدرسة كفرتون الرسمية مهدد باالنهيار...
طالب أهالي بلدة كفرتون في منطقة عكار الحدودية المسؤولين            
بالعمل على إعادة تأهيل بناء مدرستهم الرسمية المهدد باإلنهيار،           
والتي كانوا قد بنوها منذ الثمانينات على نفقتهم الخاصة من دون             
إشراف هندسي وقدموها الى الدولة كي يصبح ألبنائهم مدرسة            

وقد أكد األهالي أن غرف المدرسة متشققة         .  ينهلون العلم فيها  
على جدرانها نتيجة    “  الدهان”ومتصدعة، بعد أن تفتتت طبقة        

الرطوبة الدائمة وتسرب المياه طيلة فصل الشتاء ليتساقط رذاذا           
 . ابيض فوق رؤوس المعلمين والتالمذة على حد سواء

7644/node/ar/org.lkdg.www://http  

  مليون ليرة770 أستاذاً ثانوياً تضرروا من اختالس 340
أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أن الجهود التي قامت بها الهيئة اإلدارية للرابطة وفروعها ولجنة المتابعة                       

أدت الى توفير قسم أساسي من المعطيات والوقائع المتعلقة بقضية اختالس أموال            "لألساتذة الثانويين المتضررين مع وزارتي التربية والمال        
 .  مليون ليرة770األساتذة الثانويين، كاشفاً عن أن قيمة اإليصاالت المزورة بلغت 

7651/node/ar/org.lkdg.www://http  

 وأستاذ يتحرش بطالبه ويوقفه األمن على ذمة التحقيق...
أرسل مكتب اتحاد حماية األحداث في الجنوب كتاباً إلى قاضي              

، .)م .م(األحداث والنيابة العامة اإلستئنافية لمالحقة أستاذ مادة الرياضة       
وأشار مصدر أمني إلى أن     .).  ح.  أ.  ح(بالفتى    المتهم بالتحرش جنسياً  

التحقيقات أفضت إلى االشتباه باألستاذ في قيامه بالتحرش بالتلميذ            
ونتيجة للتحقيقات، أمر   .  المذكور، وبآخرين من زمالئه منذ سنوات      
 .المدعي العام بتوقيف األستاذ على ذمة التحقيق

 7616/node/ar/org.lkdg.www://http   
 
 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية
من تالمذة المدارس في لبنان يتعرضون للعنف الجسدي         %  40
 !!!٪ منهم يحاولون اإلنتحار 13و

تحقيقاً عرضت فيه للنتائج التي توصلت إليها دراسة " السفير"نشرت 
الذي قامت به وزارتا    »  المسح الصحي الشامل لتالمذة المدارس    «

، بين  »منظّمة الصحة العالمية  «الصحة والتربية والتعليم العالي و     
مركز مكافحة  «شهري نيسان وأيار من العام الماضي، بالتعاون مع         

وقد .  في الواليات المتحدة األميركية    »  األمراض والوقاية منها  
من تالمذة المدارس الرسمية والخاصة     %  40أظهرت الدراسة أن    

منهم يحاولون  %  13في لبنان يتعرضون للعنف الجسدي، و       
  node/ar/org.lkdg.www://http/7621. اإلنتحار االنتحار

 صعوبات التعلّم في المدارس الرسمية والخاصة
الجمعية اللبنانية  تحقيقاً حول صعوبات التعلم لدى تالمذة لبنان في القطاعين الرسمي والخاص، تطرقت فيه إلى عمل                    "  النهار"نشرت  

 تلميذ من مرحلة التعليم األساسي 600ويستهدف المشروع . 2011في عام " غرف المصادر"التي أطلقت مشروعها  CLESلصعوبات التعلم 
ة، كما يضم المشروع في شكل غير مباشر نحو         / معلماً 20المعرضين للتسرب المدرسي، إضافة الى معلمي غرف المصادر البالغ عددهم           

 node/ar/org.lkdg.www://http/7642 .  معلم ومعلمة200 تلميذ ملتحقين في المدارس التابعة للمشروع، و3000



 2طالب اللبنانية يطالبون بإلغاء إجراءات تمنع الترفيع التلقائي إلى الماستر 
 طالب من كلية العلوم والكليات المنضوية في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، عريضة                  500وقع حوالى   

ودعا الطالب  .  2 من الترفيع التلقائي الى الماستر     1طالبوا فيها بإلغاء ما سموه اإلجراءات القانونية التي تحرم الطالب الناجحين في الماستر            
حق رئيس الجامعة اللبنانية وعميدة المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والمسؤولين في كلية العلوم إلى إنصاف الطالب أصحاب ال

 . صوناً لحقهم وحفاظاً على مستقبلهم1096الكامل في الترفيع وإلغاء كل اإلجراءات غير القانونية التي ينص عليها القرار 
7629/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �ـ� �ـ� /أ �ـ� ر    

 التعليم للجميع      التعليم الخاص

 لجان األهل في المدارس الكاثوليكية ترفض الزيادة في األقساط 
رفض اتحاد لجان األهل في المدارس الكاثوليكية أي زيادة على             
األقساط المدرسية خالل السنة الحالية، مستنكراً أي إجراء في هذا            

تسبب إرباكات وضرراً لألهل    مشيراً إلى أن هذه الزيادة       السياق،  
الذين يدفعون الثمن دائما من دون أن يؤخذ برأيهم أو تتم استشارتهم             
عند دراسة القانون وإقراره خالفا للتشريعات المتعلقة بالعمال أو           

  .node/ar/org.lkdg.www://http/7614 بالمعلمين

 اتحاد المؤسسات التربوية يهدد باإلضراب والقفل
أمهل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الوزارات واإلدارات المعنية        
أياما قليلة فقط لتنفيذ وعودها وصرف المستحقات المالية للمؤسسات         
 .التربوية والمدارس المجانية الخاصة قبل أن يقرر خطوات تصعيدية

وهدد االتحاد أنه وفي حال عدم التجاوب مع مطالبه المحقة، سيتم            
اإلعالن عن خطوات تصعيد قد تصل إلى حد اإلضراب وقفل             
المدارس، داعياً المعلمين ولجان األهل والمجتمع المدني الى            
المشاركة في الضغط على الحكومة للحفاظ على استمرارية المدارس         

  node/ar/org.lkdg.www://http/7659. الخاصة المجانية 

 التعليم للجميع      التعليم الرسمي

في اللجنة الفاحصة لإلمتحانات الرسمية       ”  العمالي“طليس عن    
 !!المهنية

طرحت تعيينات وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب وقراراته           
التربوية األخيرة تساؤالت حول مدى إعتماده الكفاءة كعنصر أساسي          

 آذار قام الوزير دياب،      28حيث ُأفيد أنه وبتاريخ      .  في التعيينات 
بإصدار قرار عين بموجبه أعضاء اللجنة الفاحصة برئاسة أحمد دياب،          
وقد علم انه من بين أعضاء اللجنة رئيس اتحاد نقابات النقل البري في             
لبنان بسام طليس بصفته ممثالً لالتحاد العمالي العام في اللجنة، من             
دون أي تفسير لوجود ممثل لالتحاد في امتحانات رسمية للتعليم المهني           

 !!!.والتقني، وفي موضوع يتعلق بالشهادة الرسمية
7652/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ودياب يبرر ويرجع تسميته الى اإلتحاد العمالي...
أصدر المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب بياناً توضيحياً          

"حول تعيين بسام طليس أفاد فيه       منذ أن بدأ إجراء االمتحانات      : 
الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني، واللجنة الفاحصة تضم          
عضوا ممثال لالتحاد العمالي العام، وتتم تسميته بكتاب رسمي من           
رئيس االتحاد العمالي العام وقد تم اختيار طليس بناء لكتاب من             

، تاريخ  6/3381رئيس االتحاد العمالي العام، مسجل تحت الرقم         
، مضيفاً أنه ال عالقة لوزارة التربية والتعليم العالي          24/3/2012

  node/ar/org.lkdg.www://http/7656".بالتسمية



يمنع اإلعالم من نقل اإلعتصام  ويهدد بطرد         "  اللبنانية"ورئيس  ...
 المعتصمين
عدنان السيد حسين وسائل اإلعالم من      "  الجامعة اللبنانية "منع رئيس   

الحدث، لتغطية اعتصام     -"مدينة رفيق الحريري الجامعية    "دخول  
األساتذة المتعاقدين مع الجامعة، وترافق ذلك مع تهديدات باتخاذ            
تدابير بحق المعتصمين في حال واصلوا إضرابهم ومقاطعتهم            

واعتبر عدد من األساتذة تصرف السيد حسين محاولة            .للتدريس
لطمس حقيقة ما يجري في ملف التفرغ، ومنع المتعاقدين من              

 .االعتراض أو التعبير عن رأيهم
7619/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 المتعاقدون يعتصمون أمام السراي 
واصل األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية سلسلة تحركاتهم بعد          
اعتصامهم الرئيسي أمام السرايا الحكومية، فاعتصموا مرة أخرى في         
كل من كلية العلوم في مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث وفي    

وأكد المعتصمون على مطالبهم، وأبرزها عدم . كلية العلوم في النبطية
إسقاط مجلس الوزراء ألي اسم من أسماء المرشحين للتفرغ             
المرفوعة من رئاسة الجامعة ووزارة التربية كي ال تتكرر مأساة            

  node/ar/org.lkdg.www://http/7643. 2008العام 
 
 

 ضغط سياسي في عملية تعيين عمداء الكليات 
ر شدد رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين على أن القرارات إدارة الجامعة اللبنانية، يجب أن تتخذ بحسب القانون، مضيفاً انه ال ينك                      

وقال السيد حسين، إن هناك     .وجود تدخل سياسي في شؤون الجامعة، خصوصاً في ملف تعيين العمداء الذي يتعرض لضغط سياسي كبير                
، لكن وجودهم بالتكليف مخالفاً     2004عمداء بالتكليف منذ عهد الرئيس السابق الدكتور زهير شكر، وهم يتابعون شؤون الكليات منذ العام                 

  node/ar/org.lkdg.www://http/7645. للقانون

 الصحة للجميع قضايا صحية
  نيسان آخر مهلة لتسوية أوضاع دور الحضانة30: وزارة الصحة

 نيسان هي المهلة األخيرة لدور الحضانة 30أعلنت وزارة الصحة أن       
غير المرخصة المنتشرة في مختلف المحافظات اللبنانية لكي تـقـوم           
بالحصول على الترخيص القانوني وتسوية أوضاعها وفق األنظـمـة          
المرعية، قبل أن يتم اتخاذ قرارات بحقها وإقفالها من قبل النـيـابـة              

 node/ar/org.lkdg.www://http/7649... العامة

الفاتورة االستشفائية المرتفعة تستدعي سياسة صحية شاملة فـي         
 لبنان 
تحقيقاً أشارت فيه الى ان الفاتورة االستشفائية فـي         "  النهار" نشرت  

لبنان تتضخم بما ال يتناسب احياناً مع نوعية الخدمات الصحية التي           
يحصل عليها المكلف اللبناني، وهو ما يعني ان النظام الصحي في           
لبنان تعتريه شوائب عدة تستدعي تدخالً حكومياً عاجالً لوضع خطة          

  node/ar/org.lkdg.www://http/7655... صحية شاملة

 الصحة للجميع المستشفيات الحكومية

 »الهراوي الحكومي«اعتصام لموظفي 
أعاد موظفو مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في المعلـقـة           
التذكير بمأساتهم المتمثلة بالتأخير في دفع رواتبهم الشهرية في خـالل           
اعتصام نفذوه أمام مدخل المستشفى، مطالبين فيه وزارة الصحة وادارة 
المستشفى باالفراج عن رواتبهم ومستحقاتهم المالية عن األشهر التي لم          

 .يقبضوا خاللها ليرة واحدة
.7657/arnode/org.lkdg.www://http  

 وآخر لتفعيل مستشفى بنت جبيل...
نظمت فعاليات منطقة بنت جبيل اعتصاماً في منزل إمام بلدة عيناتا           
. السيد علي فضل اهللا، احتجاجاً على إهمال الحكومة لمستشفـاهـا          

وطالب المجتمعون بإنصاف المستشفى وإعطائه العناية والرعايـة        
الكاملتين ودعمه بالكادر الطبي المتخصص، مهددين بالتصعيد إذا لم  

 ...يتم التعامل مع مطالبهم بجدية
7646/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
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 ومؤسسات أخرى لم تلتزم زيادة األجور" الكفاءات"اعتصام لموظفي 
اعتصاماً رمزياً داخل مركز    "  الكفاءات"  موظف في مؤسسة     700نفّذ  

. القرية التابع للمؤسسة للمطالبة بدفع الزيادة القانونية المستحقة لهـم         
والجدير ذكره، أن المؤسسة اضافةً الى مؤسسات اجتماعية تابـعـة           
لمرجعيات روحية وأخرى مدنية باتت عاجزة عن إعطاء موظفيـهـا    
الزيادة ألن الدولة لم  تدفع بعد مستحقاتها لمؤسسات الـرعـايـة              

  node/ar/org.lkdg.www://http/7636...االجتماعية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة

  مليار ليرة والحل بيد الدولة  30ميقاتي وعد بإقرار الـ : أبو فاعور لموظفي مؤسسات المعوقين
عقد وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة لقاء مع عدد من موظفي مؤسسات المعوقين كشف خالله أنه طلب مـن     

 مليار ليرة للمؤسسات االجتماعية ولدور الرعاية ودور المسنّين، وحصل على وعد من الرئيس نجيب ميقاتي                30مجلس الوزراء إقرار مبلغ     
  node/ar/org.lkdg.www://http/7637...بإقرار المبلغ في أسرع وقت

 اعتصام مؤسسات المعوقين في رياض الصلح
اعتصم عدد من المعوقين وأهاليهم وموظفي مؤسسات الرعاية فـي          
ساحة رياض الصلح، وذلك بدعوة من مكتب التنسـيـق الـدائـم         

وقد شدد المعتصمون على ان هذه      .  للمؤسسات التي تعنى بالمعوقين   
الخطوة هي األخيرة قبل اإلضراب العام في حال لم يبت مجـلـس             

 ..الوزراء هذه المطالب قبل نهاية شهر نيسان
.7648/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي وزارة الشؤون اإلجتماعية

 أبو فاعور يطلق البطاقة الدوائية الممغنطة
أطلق وزير الشؤون اإلجتماعية وائل أبو فاعور البطاقة الـدوائـيـة            
الممغنطة للمرضى المستفيدين من خدمات الوزارة، والتي تم وضعهـا          
بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية، مشيراً إلى أن هذه البطاقة ليست           
مشروعا مناقضا أو بديال عن ما تنوي وزارة الصحة تنفيذه في مجال            

 ...اعتماد البطاقة الصحية الشاملة لكل اللبنانيين
7658/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ألف أسرة فقيرة تمتحن إمكان الحكومة تقديم  الخدمات التـي        32
 وعدت بها
تحقيقاً حول برنامج دعم األسر األكثر فقراً كشفـت         "  النهار" نشرت  

 التابـعـة    98فيه عن أنه حتى اآلن استقبلت مراكز الخدمات الـ          
 ألف طلب قدمتها أسـر       57لوزارة الشؤون االجتماعية ما يناهز      

فقيرة من مختلف المناطق، وان فريق عمل متخصص من المحققين          
 32االجتماعيين التابعين للوزارة قام بالزيارات الميدانية وبتعبئة         

 ...ألف استمارة حتى تاريخه
7647/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الرعاية واألمان اإلجتماعي الضمان اإلجتماعي

» صندوق الضمان االجتـمـاعـي     « الشغور اإلداري والوظيفي في     

  %50يتجاوز 
" الصندوق الوطني للضمان االجتماعي   " تحقيقاً حول   "  السفير" نشرت  

من طاقته التشغيلية بفعل الشواغر العديدة منـذ      %  50وفقدانه لنحو   
 منه نصـاً     54 وتضمين المادة    2005صدور قانون موازنة العام     

وكشفت الصحيفة أنه ثمة حـوالـي        .  من التوظيف "  الضمان" يمنع  
وفق اعتراف مديره محـمـد      "  الضمان" مليوني معاملة متراكمة في     

   node/ar/org.lkdg.www://http/7639...كركي
 

تنشر دراسة عن انعكاس تصحيح األجور على مالـيـة          "  المستقبل" 
 "الضمان"

دراسة وضعتها المديرية العامة في الصـنـدوق         "  المستقبل" نشرت  
الوطني للضمان االجتماعي عن انعكاس تصحيح األجور على النتائج         

وقـد  .  المالية لكل من فرعي المرض واألمومة والتعويضات العائلية       
أظهرت الدراسة أن ارتفاع إيرادات فرع المرض جراء زيادة األجور          

، وإيـرادات  )  مليار ليرة 86أي نحو   (  مليار ليرة    619 الى   533من  
 مليـار   370 الى   317االشتراكات في فرع التعويضات العائلية من       

    node/ar/org.lkdg.www://http/7640...ليرة
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 حقوق الفلسطينيين أوضاع وشجون

أوضاع الفلسطينيين في لبنان تزداد سوءاً وعلى الحكومـة         ":  شاهد" 
 تنفيذ التزاماتها الدولية

في تقـريـرهـا     "  شاهد" أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      
السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان الفلسطيني في لبنان أن أوضـاع       

". تزداد سوءا عاما بعد عام، وتتراجع حقوقهم نوعا وكمـا         " الالجئين  
ووصفت المؤسسة في تقريرها المخيمات الفلسطينية في لـبـنـان            

، داعيةً الحكومة اللبنانية الى     " البؤرة المركزة للمشاكل االجتماعية   " بـ
 ... تنفيذ التزاماتها الدولية لجهة احترام اإلنسان الفلسطيني

7650/node/ar/org.lkdg.www://http  

من العـمـال    %   47الشابات الفلسطينيات ضعف الشبان جامعياً و 
 يقبضون دون الحد األدنى لألجور

، نـتـائـج     " االئتالف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العودة     " عرض  
إمكانات الشباب والناشئة الفلسطينيين فـي       " الدراسة الميدانية حول    

وكشفت الدراسة أن نسـبـة       .  التي مولها االتحاد األوروبي   "  لبنان
التوظيف بين الشابات الجامعيات الفلسطينيات أعلى بمقدار الضعف        
عن الشباب، أما األجور الشهرية، فمتدنية جداً في مختلف المهن إذ     

 % 42من الشباب يكسبون دون الحد األدنى لألجور، و   %  47إن  
 ... دوالر500 و320يتقاضون ما بين 

7641/node/ar/org.lkdg.www://http  

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 

www.lkdg.org 

http://www.facebook.com/home.php?#!/

pages/Active-Citizenship-in-

Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

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

http://acgen.wordpress.com  


