
 

 
 

تراخيص جديدة لكلّيات وتخصصـات فـي        
 جامعات ومعاهد 

نظام التعليم المهني المزدوج لتعزيز سـوق     
 العمل وتفعيل االقتصاد

التربية سددت مستحقات المتعاقـديـن    :   دياب
 الثانويين

لم نقبض مستحقاتنا :  ومتعاقدو الثانوي رداً. ..
 !وليسأل وزارة المال

 مليار ليرة متأخرات مالية  للمـدارس        255
 المجانية عن ثالث سنوات 

 اجراءات لخفض النفقات وضبط الصفقات
 وهيئة االساتذة المتفرغين تتحرك ...

 
 
 

 مليارات ليرة لمستشفى بيـروت      6.5تحويل  
 الحكومي
بزحـلـة   »   مستشفى الهراوي « ات  / وموظفو

 ن/يفضون اضرابهم
مؤسسة عامة والضحيـة    »   مستشفى صور « 

  متعاقدا60ً
ضحايا النزاع في سـوريـا     :   مستشفى المنية 

 على قارعة الطريق
 

 ألف مريض و     698:   المستشفيات الخاصة 
  ألف حالة طوارئ سنويا965ً

دعوة نقابية لعقد جديد يحقّق الـحـمـايـة          
 االجتماعية

اقتراح النشاء صندوق للتأمين ضد البطالـة       
 لضمان السلم االجتماعي

هيئة التنسيق النقابية تطلق حملة تـوقـيـع         
 عريضة المليون

 ات/غصن ينفي علمه بتحرك المياومين
دعـوة  :   2011نتائج أعمال التفتيش فـي       

 ألصحاب العمل لتصحيح أوضاعهم
 آذار يعيق اتفاقية المعوقـيـن       14 و 8نزاع  
 الدولية

ات من سوريا / االمراض المعدية بين النازحين  
 ن /تفاقم اوضاعهم

جريصاتي ونظيره الفلسطيني تبادال التنويـه      
 ات للضمان/بانضمام الفلسطينيين

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 ال خروج من ازمة لبنان المزمنة بدون عقد اجتماعي سياسي جديد 

 راصد الحقوق االجتماعية

2آ ب    ا لـعـد د   ا لـثـا نـي   و ا لـثــال ثـو ن  0 1 3 

شهد لبنان مؤخراً، انزالقاً ليس بجديد، هو استمرار لحالة عدم االستقرار األمني وتردي االوضاع العامة،                 
خالل االسابيع الماضية بسلسلة من        وبروز اجواء شبيهة بتلك التي سبقت الحرب األهلية اللبنانية، تمثل           

 قتيالً  70التفجيرات واالحداث االمنية المتنقلة التي ضربت الضاحية وطرابلس، ، وذهب ضحيتها أكثر من               
  . جريح800و

وكالعادة، توالت ردود الفعل السياسية، والمدنية المستنكرة للتفجيرات من كل حدب وصوب، خصوصاً من                
ات وتعمق االصطفافات الطائفية    \القوى السياسية، ترافقت مع تقاذف االتهامات التي تعزز الفرقة بين اللبنانيين          

والمناطقية، وقد ساهم االعالم والقنوات التلفزيونية بتعزيز هذا المناخ المتشنج، في ظل اجواء عامة يبقى                 
 .ة الخاسر األكبر منها\ة اللبناني\المواطن

 

اما على صعيد الدولة وتعاطيها مع تلك االحداث، فبدالً من امساكها بذمام االمور من خالل مبادرتها الى                   
ضبط الوضع االمني، ال سيما في المناطق التي طالها العنف، وتقديم المساعدات بدءاً من االغاثة وصوال الى                 
اعادة االعمار، شهدنا انفالش امني، وترتيبات امنية ذاتية، وتخبط في عمل السلطات االمنية ميدانياً، وكذلك                
في عمل الدفاع المدني والهيئة العليا لالغاثة، مما افسح المجال لبعض القوى السياسية، الى اتخاذ تدابير أمنية                 

ات على الطرقات وفي المواقف      \مثل وضع نقاط تفتيش، تنفيذ دوريات مناطقية، تفقد سيارات المواطنين           
 .العامة

 

على مستوى المنظمات المدنية وفي ضوء تردد وتأخر مبادرات الدولة، وككل مرة، بادرت تلك الهيئات                  
بانتماءاتها المختلفة للتحرك، لمسح االضرار وتقديم الدعم واالسعاف، نذكر بعض من تلك المبادرات على                

 :سبيل المثل
 

في الضاحية الجنوبية، تعهد بعض الجمعيات االهلية التابعة لجهات سياسية محلية، بالقيام بعمليات مسح                  -
 .اضرار االنفجار، تمهيداً لدفع التعويضات وبدالت االيواء

 

ات اليافطات  /نظمت قطاعات شبابية ومدنية محلية، مسيرة تضامنية، رفع خاللها المشاركون         :  في طرابلس   - 
الداعية للسالم ونبذ العنف والفتنة، كذلك ضغطت الهيئات المدنية على الهيئة العليا لالسراع في تقديم                   

 . ات/المساعدات الالزمة، وعملت عن التخفيف من وقع االنفجرات عن المواطنين
 

ال شك ان كل تلك المبادرات المدنية تشكل محاوالت ايجابية اجماال لمعالجة المشكالت التي تبرز                      
وكثيراً من الحاالت باالستناد الى اعتبارات سياسية وطائفية ضيقة، وهي تؤشر الستمرار               "  بالمفرق"ولو

 ) 9. تتمة ص. (ضعف اداء السلطة العامة التي تنخر بها النزاعات السياسية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 نظام التعليم المهني المزدوج لتعزيز سوق العمل وتفعيل االقتصاد
مجـرد  "   الثانوية المهنية" بعد عدة سنوات من الجهود التي بذلت لتطوير النظام التعليمي في قطاع التعليم المهني والتقني في لبنان، لم تعد              

ن / ن يمدون / ن، خصوصا انهم  / ن من مباشرة العمل فور تخرجهم     / شهادة تعلق على الجدار، انما شهادة تزود حامليها بمهنة فعلية تمكنهم          
 ...ن في الحد من بطالة الشباب/السوق المحلية بالعديد من التخصصات، التي تحتاج اليها ويساهمون

9986/node/ar/org.lkdg.www://http 

لم نقبض مستحقاتنا وليـسـأل وزارة        :   ومتعاقدو الثانوي رداً  . . . 
 !المال

أسف رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي،         
لمضمون رد وزير التربية في حكومـة       " حمزة منصور، في بيان،     

/ات الثانويين / تصريف االعمال، حسان دياب، على بيان المتعاقدين      
ن المالية للدفعـة  / اللواتي ذكروا فيه عدم قبض مستحقاتهم   / ات الذين 

الثالثة بحجة عدم توافر االعتمادات المالية الالزمة لتغطية هـذه           
 "...المستحقات
9963/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تراخيص جديدة لكلّيات وتخصصات في جامعات ومعاهد 
صدر في الجريدة الرسمية عدداً من القرارات التي تـتـعـلـق              
بالترخيص لكليات جديدة وبتدريس بعض التخصصات االضافيـة،        

 ...كان قد أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق
9964/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ولجنة االدارة توصي بالتوقف عن إعطاء تراخيص للجامعات
عقدت لجنة االدارة والعدل، إجتماعاً، برئاسة النائب روبير غانـم          
بحثت خالله مشروع القانون المتعلق بانشاء الهيئة اللبنانية لضمان         
الجودة في التعليم العالي، رافعة توصية الى الحكومة تطالـبـهـا     
بالتوقف عن اعطاء تراخيص بانشاء جامعات او مـعـاهـد او             

 ...كليات
9975/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 التعليم للجميع      تعليم رسمي 

 لجنة المتعاقدين تناشد عون دعم مطالبها
وجهت اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم األساسي الـرسـمـي           
والروضات، كتاباً مفتوحاً إلى النائب العماد ميشال عون، طالبتـه          

ن مـن    / ن اسوة بغيرهم  / ات ومساواتهم / بإنصاف المتعاقدين " فيه  
إننا نتطلع الى دعمكم في لجنة المـال        :   " ، مضيفة " عمال هذا البلد  

والموازنة كما في غيرها من اللجان النيابية وفي الـحـكـومـة             
 "...والمحافل كافة

9965/node/ar/org.lkdg.www://http 

 يطالبون بمباراة عادلة ويرفضون سياسة اإللغاء ...
نظمت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين، اعتصاماً أمام وزارة         

، حضره جـمـع مـن         " ضد سياسة الغبن  " التربية تحت عنوان    
ات، ألقى خاللها رئيس اللجنة حمزة منصور كلمة أكـد          / المتعاقدين

رفض المتعاقدين سياسة اإللغاء والموت الرحيم التي يمارسها        " فيها  
 "...ات/وزير التربية في حق المتعاقدين

9985/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التربية سددت مستحقات المتعاقدين الثانويين: دياب
قال وزير التربية في حكومة تصريف األعمال، حسان دياب، أن          

الوزارة سددت في وقت سابق مستحقات المتعاقدين مع الثانويات         " 
الرسمية عن الفصلين األول والثاني من السنة الدراسية الحالـيـة           

الفصل الثالث واألخـيـر مـن      "، مضيفاً أن  "2013 - 2012
التدريس في السنة الحالية انتهى في نهاية حزيران الماضي، وان          

 "...إدارات الثانويات اعدت جداول الدفع وأرسلتها إلى الوزارة
9969/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
 مدرسة رسميـة    13مذكرة تفاهم بين التربية وسويسرا لتأهيل       

 في عكار
وقّع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف األعمـال،          
حسان دياب، وسفيرة سويسرا، روث فلينت، مذكرة تفاهم تتعلـق          

ـ     مدرسة رسمية تقع في عكار، تستقبـل        13بإعادة تأهيل مباٍن ل
ات، تعاني من مشكـالت     / ات وسوريين / تالمذة وتلميذات لبنانيين  

النش والرطوبة، وتفتقر الى التجهيزات وشروط الـنـظـافـة            
 ...الالزمة
9972/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أفرجوا عن مرسوم تثبيتنا: اساتذة الثانوي
لم تكتمل بعد حكاية الدفعة الثالثة من األساتذة الثانويين الناجحين في           
مباراة دخول المالك التي نظمها مجلس الخدمة المدنية في عـام            

 أستاذاً معينين في التعليم الثانوي بموجـب  350، اذ ان نحو 2008
ن معلّقاً بين الجامعة اللبنانـيـة       / ، ال يزال وضعهم   8100المرسوم  

 ..ووزارة التربية بانتظار صدور مرسوم التثبيت
9984/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص 
 مليار ليرة متأخرات مالية  للمدارس المجانية عن ثـالث            255

 سنوات 
يبدو أن الدولة عاجزة عن االيفاء بااللتزامات حول تطبيق القانون          

، الذي يحدد حجم مساهمتها الماليـة فـي          1971/   2359الرقم  
المدارس الخاصة المجانية والذي يقضي بان تسددها خالل السنـة          

 377فقد دخلت   .   على دفعتين، األولى في نيسان والثانية في تموز       
 آالف تلميذ، السنة 110مدرسة ابتدائية خاصة مجانية تضم حوالى  

 255المدرسية الجارية، دون تسلم مستحقاتها المالية التي تبلـغ           
 ...مليار ليرة
9989/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات أو القضاء/حقوق المصروفين: »نقيب المعلمين«
ات تعسفاً من المدارس الـخـاصـة،        / نصرة لألساتذة المصروفين  

ن المحقة، عقد نقيب المعلمين في لبـنـان،         / وبغرض دعم مطالبهم  
نعمة محفوظ، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه استعداد النقابة للحوار مـع    

سيكون القضـاء   « وإال  »   الحلول الحبية « المؤسسات والتوسط لعقد    
 ...»ات/هو الحكم بيننا، والحامي لحقوق المعلمين

9981/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية 
 اجراءات لخفض النفقات وضبط الصفقات

ال يزال السجال دائراً بين رابطة االساتذة المتفرغين في الجامعة 
اللبنانية ووزارة المال، حول موضوع خفض موازنة الجامعة، 

طارحاً على بساط البحث الوضع المالي للجامعة اللبنانية برمته، 
بدءاً من موازنتها، وما يمكن أن توفره من مصادرها الذاتية أو 

مداخيلها، وصوالً الى معالجة بعض مكامن الهدر في بنية الجامعة 
 ...وضبط النفقات

9967/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وهيئة االساتذة المتفرغين تتحرك ...
رغم ان السنة الجامعية شارفت على نهايتها، بادرت الهيئة التنفيذية 

لرابطة االساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الثارة عدد من 
الملفات التي تقوض تداعياتها مكتسبات متحققة لألساتذة، ومتحركة 

لمواجهة مخالفات في حق الجامعة، أبرزها التخفيضات الكبيرة 
 ...لبعض بنود موازنة الجامعة اللبنانية

9988/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية 
 الموازنة غير واضحة: »ات/المتفرغين«ترد على » المال«و...

رابطة األساتذة المتفرغيـن فـي       « ردت وزارة المال على بيان      
الذي اعرب عن صدمة الرابطة بالتخفيـضـات   »   الجامعة اللبنانية 

المقترحة من وزارة المال لبعض بنود الموازنة، تحت ذريـعـة           
ترشيد اإلنفاق وضبط النفقات، فأشارت الى أن مشروع موازنـة          

لم يتضمن المستندات واإليضاحات الالزمة لتبرير أرقام       « الجامعة  
واردات ونفقات مشروع الموازنة وأهم ما فـي ذلـك مـال              

 ...»االحتياط
9991/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية 

ال تدخـالت   :    مهندساً ومهندسة والسيد حسين يقول     450تخريج  
 في الكلية منذ نشأتها

 مهندسا ومهندسـة    450خرجت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية       
ات، وذلك خالل   / ن الدفعة التاسعة والعشرين من المتخرجين     / شكلوا

احتفال رعاه رئيس الجامعة الدكتور، عدنان السيد حسين، الذي نوه          
مستوى مباراة الدخول الى كلية الهندسة، وصرح ان الكلية منذ          " بـ

 "...نشأتها ال تتدخل فيها، ال في امتحانات الدخول وال االمتحانات
9980/node/ar/org.lkdg.www://http 

: العلوم الطبية في اللبنانية خرجت طالبها  والسيد حسين يقـول          
 ؟"التطبيقية"لماذا االعتداء على موازنة 

نظّمت الجامعة اللبنانية في الحدت، احتفاالً لتسليم الشهادات الـى          
متخرجي كلية العلوم الطبية، وذلك  برعاية رئيس الجـامـعـة،            

كيف يمـكـن    :   " الدكتور عدنان السيد حسين، الذي تساءل متعجباً      
خفض موازنة االبحاث التي نفاخر بها في جامعتنا؟ ولماذا يعتدى          

 "...على موازنة معهد العلوم التطبيقية؟
9987/node/ar/org.lkdg.www://http 

لنرتقي بالجامعـة  :  ولطب األسنان خريجيها والسيد حسين يقول. ..
 أكاديمياً

أطلقت كلية طب االسنان في الجامعة اللبنانية، دفعة جديـدة مـن            
متخرجيها، وذلك خالل احتفال نظم في قاعة المؤتمرات في مجمع          
رفيق الحريري الجامعي في الحدت، برعاية رئيس الـجـامـعـة            
الدكتور، عدنان السيد حسين، الذي وعد باإلرتقاء بالجامعة أكاديميا         

 ...سنة تلو األخرى
9978/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ورشة عمل للمعهد العالي للدكتوراه لعرض بحوث الطالب والطالبات
برعاية رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، عقد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل، لعـرض                   

 .  عمالً، تطال التخصصات العلمية كلها150األعمال البحثية لطالب الدكتوراه في مختلف مراحل التحصيل، والتي بلغ عددها 
9990/node/ar/org.lkdg.www://http 

  مليارات ليرة لمستشفى بيروت الحكومي6.5تحويل 
وقّع وزير الصحة العامة، علي حسن خليل، إحاالت المخصصـات          

 500المالية لمستشفى بيروت الحكومي والتي تبلغ ستة مليارات و         
مليون ليرة، والتي تتيح تلبية احتياجاته التشغيلية االستشفائية، وكذلك        

ات، وتغطية متطلبـات    / تسديد مستحقات األطباء والطبيبات العاملين    
 ...ات بشكل يضمن استمرار عمله/المستشفى والعاملين

10016/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن/بزحلة يفضون اضرابهم» مستشفى الهراوي«ات /وموظفو
" مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحـكـومـي    " ات  / أنهى موظفو 

ن المفتوح الذي استمر أسبوعين، اثر زيارة وفد مـن           / اضرابهم
وزير الصحة، علي حسن خليل، الـذي       "   لجنة المتابعة للموظفين  " 

وقّع على كشوفات مستحقات المستشفى مـن الـمـعـامـالت             
االستشفائية، وذلك عن كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان مـن           

 ...السنة الحالية، واحالها إلى وزارة المال
10009/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية 

السقف المالي لمستشفى الهراوي من أعلى      :   وزير الصحة موضحاً  
 السقوف

تعليقا على ما ورد على لسان بعض النواب حول مستشفى الرئيس           
الياس الهرواي، اوضح المكتب االعالمي لوزير الصحة العامة، أن         
السقف المالي للمستشفى المذكور هو من أعلى السقوف المـحـددة           
وهو بكل األحوال ال يحد من قدرة المستشفى على إدخال المرضى           
بناء على قرار سابق للوزير يقضي بالسماح بقبول المرضى دون           

 ...حدود
10012/node/ar/org.lkdg.www://http 

  متعاقدا60ًمؤسسة عامة والضحية » مستشفى صور«
بعد من العناية المـركـزة،      »   مستشفى صور الحكومي  « لم يخرج   

فبدال من تطويره ودفع مستحقاته المالية العائدة له، والمقدرة بمئة         
مليار ليرة، جرى الهروب مجددا نحو المجهول،  مـن خـالل             

 60، مما أدى الى تشريد أكثر من         » مؤسسة عامة « تحويله الى   
ن من صندوق   / ن على أتعابهم  / ن يحصلون / متعاقداً ومتقاعدة كانوا  
 ...لجنة دعم المستشفى

10000/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ألـف حـالـة      965 ألف مريض و 698: المستشفيات الخاصة 
 طوارئ سنوياً

قاعدة المعلومات  « عن  »   نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة   « كشفت  
التي أنجزتها، والتي اظهرت أن مجموع       »   عن المستشفيات في لبنان   

ـ      284العمليات الجراحية في السنة بلغ        220 ألفا واجريـت لـ
 ألفـا    965مريضا، و مجموع الحاالت التي دخلت إلى الطوارئ،         

 ... مريضاً في المحافظات كافة675تعلقت بـ
 10001/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بصيدا وازمة مستحقاته المالية» مستشفى حمود«
في صيـدا   »   مستشفى حمود الجامعي  « شكّل ظهور ما يعاني منه      

. الى العلن، وما نشر حوله، صرخة إلنقاذ هذا الصرح الطـبـي           
فبعدما كثر الحديث عن مشكالت وصعوبات مالية كبيرة، وفوضى         
إدارية يعاني منها المستشفى وتهدد بقاءه، دعت مصادر طبية في          
المدينة إلى مد يد العون  لذلك المستشفى الـخـاص، ودفـع               

 ...المستحقات المتوجبة له
9996/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ضحايا النزاع في سوريا على قارعة الطريق: مستشفى المنية
شهدت باحة مستشفى المنية أبشع حالة يمكن تصورها، مـرضـى           
ومصابون تم رميهم على قارعة الطريق، هرج ومـرج داخـل            

هم جرحى معارك القصيـر،  .   المستشفى في لوحة سوريالية بامتياز    
يجتازون رحلتهم الثانية بين الموت والحياة، بعدما كانت رحلتـهـم           

 ...األولى جحيماً، كُتبت للذين عبروها أعمار جديدة
10004/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تجهيزات أميركية ميدانية للمستشفيات العسكرية
 مستوعبات تحوي تجهيزات خاصـة      8تسلمت الطبابة العسكرية    

بالمستشفيات الميدانية عبر مرفأ بيروت، في اطار الدفعة الجديـدة       
من برنامج المساعدات االميركية المقررة للجيش اللـبـنـانـي،           

 ...وااللتزامات واالتفاقات الموقعة بين الطرفين
9999/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الصحة للجميع القطاع الصحي الخاص

 تدشين مستوصف جمعية إنماء الشمال في حلبا 
وألقت المرعبي كلمة قالت . أقيم في حلبا حفل تدشين المستوصف الصحي التابع لجمعية انماء الشمال، التي تترأسها وداد طالل المرعبي

 "...أن ما تقوم به الجمعية هو حاجة ملحة ألصحاب الحاجات الخاصة في مختلف بلدات عكار، ولالخوة النازحين السوريين: "فيها
10010/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 دعوة نقابية لعقد جديد يحقّق الحماية االجتماعية
دعا رئيس نقابة موظفي مرفأ بيروت وعمالها، الدكتور بشـارة           
االسمر، الى اقرار عقد اجتماعي جديد بين الدولة وأصحاب العمل          
والعمال يقوم على نظام الحماية االجتماعية للمضمونين، كبديل عن  
نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حالياً، وذلك بهدف حمايـة           
العمال من شر العوز وتكاليف االستشفاء الباهظة بعد نـهـايـة          

 ...الخدمة
10013/node/ar/org.lkdg.www://http 

اقتراح النشاء صندوق للتأمين ضد البطالة لضـمـان السـلـم             
 االجتماعي

اقترح رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي روجيه نسناس، خالل 
اجتماعات المجالس االقتصادية واالجتماعية الفرنكوفونية في أثينا،       
تأسيس صندوق للتأمين على البطالة في الدول التي لم توفر ذلـك            
بعد ألن المسألة ليست مسألة موارد، بل توزيع عادل لـلـمـوارد             

 ...المتوافر بغية صيانة التضامن المجتمعي
10008/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الحماية االجتماعية والتغطية الصحية 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

المجلس المذهبي للموحدين يساهم في التغطية الصحية لـغـيـر            
 المضمونين في راشيا

وقّعت رئيسة اللجنة اإلجتماعية في المجلس المذهبي لـطـائـفـة            
الموحدين الدروز، المحامية غادة جنبالط، عقداً للتعاون مع مستشفى         
راشيا الحكومي، ممثال برئيس مجلس ادارته، علي التقي، يقـضـي           
بتقديم المساعدة للمرضى غير المضمونين صحيا عن طريق دفـع           

 ...فروقات وزارة الصحة العامة
10015/node/ar/org.lkdg.www://http 

 والعمالي لتطبيق التغطية الصحية...
بات "رأت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام انه 
من غير المفهوم وال المبرر أيضاً التغاضي عن بدء تطبيق 

اللواتي /ات الذين/ات المضمونين/التغطية الصحية الشاملة للعمال
ن العمل، على ان يتم ذلك كمدخل للتغطية الصحية الشاملة /تركوا

 "...في المرحلة الالحقة
10003/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 تحركات مطلبية نقابية

 »التنسيق«تقر توصية هيئة » الثانوي«و...
، »رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي«أقرت الهيئة اإلدارية لـ

باإلضراب واالعتصام والتظاهر، » هيئة التنسيق النقابية«توصية 
تشكل أحد أشكال التحرك » عريضة المليون توقيع«معتبرة ان 

التعبوي والشعبي الضاغطين على المسؤولين إلقرار سلسلة الرتب 
 ...والرواتب وبحسب االتفاقات 

9968/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي    
 هيئة التنسيق النقابية تطلق حملة توقيع عريضة المليون

بعد اطالق حملتها إلكترونياً، حددت هيئة التنسيق النقابية آلية لتنفيذ          
حملتها الميدانية والتي ترمي لجمع مليون توقيع على العـريضـة           
التي تطالب باقرار سلسلة الرواتب ورفض تحميل الفقراء المزيـد          

 ...من الضرائب
9971/node/ar/org.lkdg.www://http 

 اللجنة النيابية الفرعية تواصل مناقشة مشروع الرتب والرواتب 
تعهد واضح، اعلنته اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس سلسلـة           
الرتب والرواتب، برئاسة النائب ابرهيم كنعان، الذي شرح ملخص         

،  والذي اكـد  " حقوق وعدالة" الجلسة،  الذي حدد عنواناً لعمله هو      
السلسلة ستأخذ طريقها الى االقرار وستراعي المعايـيـر         " فيه ان   

 "...الموحدة واالصالحات ومطالب الناس
9976/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وتستمع إلى آراء هيئة التنسيق ...
استمعت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة مشروع سلـسـلـة           
الرتب والرواتب، الى آراء هيئة التنسيق النقابية، وذلك خالل جلسة          
رأسها النائب ابرهيم كنعان، أكدت بعدها الهيئة رفضها تقسـيـط           
السلسلة ومطالبة باقرارها وفق االتفاق مع الحكومة، وعدم القبـول          

 ...بأي تراجع
9983/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 تحركات مطلبية نقابية
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 مليار ليرة وفي 489العجز المتراكم في فرع المرض : كركي
  مليارا388ًالتعويضات 

الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي  كشف مدير عام الصندوق
، تشير الى أن العجز المتراكم 2012أن النتائج المتوقعة في نهاية 

 مليار ليرة في فرع 388 ملياراً، ونحو 489في فرع المرض سيبلغ 
 ...التعويضات
10007/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الضمان االجتماعي
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

دعوة ألصحاب العمل لتصحيح :   2011نتائج أعمال التفتيش في  
 أوضاعهم

أعلن المدير العام للضمان االجتماعي، محمد كركي، عن نتائـج          
اعمال التفتيش والمراقبة التي اجراهما  الضمان على المؤسسات         

، والتي اسفرت عـن زيـادة واردات          2012في لبنان خالل    
 مليارا، داعياً أصحاب العمـل إلـى     55الصندوق المالية بنحو  

 ...تصحيح أوضاع
9998/node/ar/org.lkdg.www://http 

 في الكورة مهدد باإلقفال" الضمان االجتماعي"و
الصندوق الوطني للضمان   " يخيم حال من االستياء الشديد على مركز        

منه أشـخـاصـاً       ات  / في الكورة، كما على المستفيدين    "   االجتماعي
/ات جدد، أو حتى مياوميـن     / ومؤسسات، نتيجة عدم تعيين موظفين    

ات إلى التقاعد، االمر الذي يهدد      / من الموظفين   ات، بعد إحالة العديد     
 ...بإقفاله
10014/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الضمان يكافئ أصحاب العمل على حساب الضمان
مجدداً، يكافَأ أصحاب العمل على مخالفتهم القانون، فبينما كـان          
يفترض أن يدفع هؤالء غرامات ورسوم تأخير للصندوق الوطني         
للضمان االجتماعي، يشجعهم مجلس النواب على مخالفة القانون        

 ...من خالل إعفائهم من الغرامات وتقسيط المبالغ األصلية
10017/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ذوي االحتياجات الخاصة
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

كتابة، شعر، طموح ومطالبـة     :   تجربتان شخصيتان لكفيف وكفيفة   
 بفرص عمل ومساواة

،  ثمة شابة وشاب هما هدى مراد        " جمعية الشبيبة للمكفوفين  " في مقر   
ومحمد دايخ، يشقان طريقهما نحو عالم الشعر بأوجهه المختلفة مـن           
خالل الكتابة عن حب، والبحث عنه، وصوالً إلى عشق الـتـراب            

 ...والمطالبة بفرص عمل ومساواة
 9970/node/ar/org.lkdg.www://http 

  آذار يعيق اتفاقية المعوقين الدولية14 و8نزاع 
، وقعت االتفاقية   2007منذ تحويلها الى المجلس النيابي في عام        

الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضحية الصـراعـات          
 آذار، وذلك بسبب اعتبار الفـريـق        14 و 8السياسية بين فريقي    

األول أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير ميثاقية ومن ثم ال            
 ...يمكن االعتراف بالقرارات الصادرة عنها

9994/node/ar/org.lkdg.www://http 

ـ / ات يعتصمون / المياومون للمـطـالـبـة     »   قمصان بيضاء « ن ب
 بالتثبيت

» ادعموا حقوق المياوميـن   « بالتصفيق واألغاني الوطنية، وبعبارة     

كهرباء « موشحة على القمصان البيضاء، استهل مياومو ومياومات        
ن االحتجاجي الثالث في أقل من شهر، للمطالبـة         / تحركهم»   لبنان

بالتثبيت، وذلك تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النـواب         
 ...التي تأجلت للمرة الرابعة على التوالي

9995/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/وغصن ينفي علمه بتحرك المياومين...
غسان غصن أن تكون قيادة » االتحاد العمالي العام«نفى رئيس 

االتحاد على علم بتحرك المياومين وجباة اإلكراء في مؤسسة 
العادة جرت أن يبلغ «كهرباء لبنان او أسبابه، موضحاً أن 

المياومون االتحاد العمالي اعتراضهم على نقاط محددة في مشروع 
 ...»قانون ملء المراكز الشاغرة في المؤسسة، لمناقشته

9993/node/ar/org.lkdg.www://http 



8ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2� ب     0 1 3 

 ات في صور/مالذ للمعوقين» الحنان«
لذوي الحاجات الخاصة عقدها األول، وهي      »   جمعية الحنان « تطوي  

وبالرغم من عمرها القصير نسبياً، توفر، إلى جانب عـدد مـن              
الجمعيات والمراكز المختصة في مجال الرعاية، مالذاً آمناً لمئـات          
األشخاص من ذوي الحاجات الخاصة على امتداد مدينـة صـور            

 ...ومنطقتها
10005/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ذوي االحتياجات الخاصة
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

من المسؤول عـن     :   ِمن العز الى اإلدمان فالسجن فالمستشفى     
 ركل رجل يترنّح الى الهاوية؟

هل يصح توقيف رجل يعاني اعاقة حركية، نتيجة حادث عمـل،           
اقعده وتسبب له بتقرحات بالغة في جسده، وبات يستخدم كيـسـا    
للتبول والتبرز، وبترت قدمه، وأدمن المخدرات، ومن ثم حبسـه          
في سجن عادي، حتى لو كان مطلوباً للعدالة وله سجل حـافـل             

 ...بالتوقيفات؟
10002/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن /ات من سوريا تفاقم اوضاعهم/االمراض المعدية بين النازحين
ن من قـمـل     / ن يعانون /  شخصاً منهم  2531ات من سوريا، فتبين أن      / ات النازحين / فاقمت األمراض المعدية من حدة أزمة الفلسطينيين      

 شخصـاً   886ن عدوى مرض الجدري، بينما يعاني       /  شخصاً منهم التقطوا   549ات بمرض الجرب، و   /  شخصاً مصابون  290الرأس، و 
 ...من الطفح الجلدي

9997/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    
 نزوح

 اونروا ومخيمات

 التابعة لالنروا في بيروت لن تقفل» يعبد«مدرسة 
وا لن تقفل مدرسة يعبد الفلسطينية هذا العام، فبعدما كان مقرراً تسليم مبناها إلى مالكه األساسي أواخر العام الجاري، أبلغت وكالة األونر                    

 .األهالي تمديد العقد مع صاحب الملك لسنة اضافية، قابلة للتجديد
9992/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »األونروا«تحركات في الشمال ضد  تقليص خدمات 
اتخذت التحركات االحتجاجية في مخيمي البداوي والبارد، منحـاً         

األخير بتقليص خدماتها بسبـب     »   األونروا« تصاعدياًً، بعد قرار    
وقد بدأت الخطوات التصعيدية بإغالق كل مكاتـب        .   شح التمويل 

في مخيم البارد كخطوة تحذيرية، تلتها خطوة مماثلة        »   األونروا« 
 ...في مخيم البداوي

9979/node/ar/org.lkdg.www://http 

ولقاء بين لجنة مخيم نهر البارد الجديد ورئيس لجنة الـحـوار            . . . 
 اللبناني -الفلسطيني 

التقى وفد من لجنة المخيم الجديد في مخيم نهر البارد، رئيس لجنـة             
اللبناني خلدون الشريف، في اجتماع جـرى          -الحوار الفلسطيني   

خالله بحث موضوع الهبة اإليطالية التي يفترض أن تكـون قـد             
وزعت منذ سنتين، والتي تتعلق بترميم المخيم الجديـد، وكـذلـم             

 ألف دوالر، والتي رصدت من      600موضوع الهبة اليونانية البالغة     
 ...أجل ترميم البنى التحتية في المخيم

10006/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  

 عمل وضمان

جريصاتي ونظيره الفلسطيني تبادال التنـويـه بـانضـمـام            
 ات للضمان/الفلسطينيين

استقبل وزير العمل، سليم جريصاتي، وزير العمل الفلسطينـي         
 129 و128الدكتور احمد مجدالني، اللذان نوها بتعديل  قانوني  

المتعلقان بتسهيالت العمل للفلسطينيين المقيمين في لبنان، وفـي         
ما يتعلق ايضا باإلجراءات التي اتخذت لفتح حساب خاص فـي           

/ات الفلسطينييـن  / الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال    
 ...ن من تعويض نهاية الخدمة/ات بغرض افادتهم

10011/node/ar/org.lkdg.www://http 

 القرار الحقوق اإلنسانية وحق العمل" أشد"و" التقدمي"لقاء 
في إطار تعزيز العالقات الشبابية اللبنانية الفلسطينية، عقد في 

مركز الحزب التقدمي اإلشتراكي في جدرا بإقليم الخروب، لقاءاً 
تنسيقياً بين منظمة الشباب التقدمي ووفد إتحاد الشباب الديموقراطي 

، تم خالله التشديد على ضرورة اقرار الحقوق )اشد(الفلسطيني 
 ...اإلنسانية وحق العمل للفلسطينيين

9977/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

  تتمة االفتتاحية   

، بل تطال   ....ة ال تتعلق فقط بالهيئة العليا لالغاثة، الجهات االمنية والقضائية الخ          /ان االزمة العامة التي يعاني منها المواطن      
باشكاله (ة، نعتبر أن النظام الطائفي الحالي        /وفي ظّل هذا الواقع المذري الذي يعيشه الموطن        .  اركان النظام اللبناني برمته   

، الذي دأب على التجديد لنفسه على مدى سنوات الطويلة الماضية، بات المسؤول األول عن إضعاف                 )السياسية واالجتماعية 
مؤسسات الدولة وسلتطها، إستمرار حالة الالستقرار األمني الى حين توافق اللبنانين واللبنانيات على عقد اجتماعي وسياسي                 

 .ة بالعدالة االجتماعية والمساواة/جديد يكفل حقوق المواطن


