
 

 
 

 
ن البكالوريا الدولية    /ات يدرسون /لبنانيون

 بمنح خارجية 
بوصعب يكلف التفتيش المركزي متابعة        

 حاالت العنف في المدارس 
ات األميركية مستمرون في االعتراض     /طالب

 على رفع االقساط 
رفيق "و"  األميركية"اتفاقية تعاون بين جامعتي     

 الفادة االخيرة من خبرات االميركية " الحريري
ن عن  /رابطة األساتذة المتفرغين إلبعاد ملفهم   

 التجاذبات والمحاصصات
احتجاج طالبي على فرض اللغة األجنبية         

 كحاجز تصفوي 
 
 
 

% 20وزارة الصحة تقرر خفضاً مقداره        
 السعار االدوية

أبو فاعور لخفض الفواتير االستشفائية        
ولعدم التساهل مع المستشفيات     "  المنفوخة"

 الخاصة
وزارة الصحة تحقق في قضية ريتا عاكوم         

 وتهدد بالعقاب
الكالم عن  :  ورد للمستشفيات الخاصة   .....

 رفض الحاالت الطارئة غير دقيق

 
ات في ظل    /ات والمتعاقدين /واقع االجراء 

 اقطاعيات زعماء الطوائف
"ات الكهرباء محذرين    /مياومو مشروع : 
 ينسف بنود االتفاق المبرم" كنعان
 2إضراب واعتصام  في      :  »هيئة التنسيق «

 نيسان وخطة للتصعيد
لكن بال  »  السلسلة«مكتب المجلس النيابي مع     

 مغامرة
والهيئات االقتصادية تحاول العرقلة  في      .....

 مجلس النواب
متى يبصر النور مشروع ضمان الشيخوخة       

  عاماً ؟51المنتظر منذ 
ال تقدم : واقع عمل الفلسطينيين في لبنان

 واقتراح العتماد الدقة في تعريف الالجئ 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 بين السياسة واالقتصاد طارت حقوق العمال والعامالت: مشروع السلسلة

 راصد الحقوق االجتماعية
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يبدو ان سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، التي اشبعت ارقام نفقاتها وايراداتها درساً وتمحيصاً واعادة تحديد،                
، طارت الى ما     للتعليقات والمزايدات السياسية   على مدى اكثر من عامين، والتي تنقلت بين اللجان، واخضعت         

بعد االستحقاق الرئاسي، ان لم تدفن نهائياً على االقل في شكلها الحالي، وذلك بعد ان نجح تقاطع جديد                      
 يوماً، فتلقفها رئيس المجلس      15في قذفها مدة    "  المستقبل"وتيار  "  التغيير واالصالح "للمصالح، ربط تكتل    

 . النيابي، نبيه بري، وركلها الى العهد الجديد
في في التفاصيل، طغت المصالح االقتصادية المشتركة، للمرة االولى منذ امد، على االنقسامات السياسية                  

، فاعادت ترتيب التحالفات على نحو ادى الى طرح اقتراح بتأجيل البحث في موضوع السلسلة، وبتشكيل                لبنان
 اذار، وتكتل التغيير    14 نائباً مكونة من فريق      65لجنة جديدة لدراسة المشروع، اقتراح نال موافقة من اكثرية          

وقد تولى رئيس كتلة المستقبل،     .   اذار 8 نائباً من فريق  27واإلصالح والحزب التقدمي االشتراكي، ومعارضة  
قائالً فؤاد السنيورة، مهمة نسف المشروع المقترح من خالل التهويل من اضراره المالية واالقتصادية والنَقدية،         

 تراجع النمو، ازدياد حجم العجز في الموازنة وفي ميزان الفائض األولي،             ان اعتماد المشروع سيؤدي الى    
واقترح السنيورة ان يتم خفض أرقام السلسلة من ما مجموعه          .  والى مزيد من االختالل في ميزان المدفوعات      

 مليار ليرة، اي الى ذلك الرقم الذي حددته الحكومة السابقة، مطالباً برفع              1650 مليار ليرة الى نحو      2450
 3، ومشدداً على ادخال اجراءات اصالحية اقرت في مؤتمر باريس           %12الضريبة على القيمة المضافة الى      

 .  للجهات المانحة
والجدير ذكره، ان الهيئات االقتصادية ثارت ثائرتها، بدعم من البنك المركزي والمؤسسات الدولية، وحذرت               

 . هي ايضاً من عواقب اقرار المشروع، مؤكدة ان ذلك لن يلقى دعماً من المؤسسات النقدية والمالية الدولية
في هذا السياق، كان ملفتاً موقفا تكتل التغيير واإلصالح والحزب االشتراكي، اللذين كانا مؤيدين لمشروع                 
السلسلة، وخصوصاً التحول المفاجىء لتكتل التغيير، وذلك على الرغم من ان النائب ابراهيم كنعان، كان                  

 . رئيس اللجنة النيابية الفرعية التي كلفت دراسة مشروع السلسة االصلي
وهكذا دارت المسرحية التي افضت الى التضحية بمشروع السلسلة الجديدة، الذي كان من شأن اقراره اعادة                 

 .االعتبار لمشروعي الدولة والمواطنة، والى القائه في المجهول، بحجة اولوية معركة االنتخابات الرئاسية
قام المجلس بتمرير عدد من الملفات المطلبية المتراكمة، بشكل فاحت منه رائحة الزبائنية،              في شكل موازي،    

ولو على خلفية قضايا محقة، ومنها اقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني، والمياومين في شركة كهرباء لبنان،                
 .وكذلك اقرار قانون اإليجارات والمالّكين القدامى

اما المسألة االشد خطورة في كل ما سبق، فكان موضوع خصخصة الكهرباء، الذي طفا فجأة على السطح،                  
 نيسان، مجيزاً بصورة موقتة، منح اذونات تراخيص النتاج الكهرباء بقرار           10والذي صدق عليه المجلس في      

 )9.تتمة ص(. من مجلس الوزراء

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 وبوصعب يكلف التفتيش المركزي متابعة حاالت العنف في المدارس .....
تفاعلت قضية إقدام مدير مدرسة المقاصد في ضيعة العرب بالصرفند، على ضرب ثالثة من التالمذة، خصوصاً بعدما تحولت الى قضية    

وفيما قررت جمعية المقاصد االسالمية، من جهة، صرف المدير واتخاذ صفة االدعاء الشخصي بحقه، عقد وزير التربية،                 .  للرأي العام 
الياس بو صعب، من جهة ثانية، مؤتمرا صحافيا اوصى خالله باعفاء المدير من مهامه وكلف التفتيش المركزي متابعة العنف في                       

 ....للتبليغ عن اي اعتداء مماثل) 01772101(المدارس والثانويات مع استحداث خط ساخن 
11151/node/ar/org.lkdg.www://http 

لوزير التربية  ”  اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة   “مذكرة من   
 515حول قانون 

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، مع وفد            
إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة، األب بطرس         
عازار، الذي رفع للوزير مذكرة بمطالب المؤسسات، اكد فيها أن          
المدارس الخاصة في لبنان تستحق رعاية خاصة من الوزير ومن          

 الذي يقبع منذ ثالث     515الحكومة، وطالب بإعادة العمل بالقانون      
 ...سنوات في ادراج مجلس النواب

11150/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 ن البكالوريا الدولية بمنح خارجية /ات يدرسون/لبنانيون
ـ        United Worldجمعية  "اختارت اللجنة اللبنانية التابعة ل

College"          عدداً من التالمذة من المدارس الرسمية والخاصة ،
 عاماً، لمتابعة   18 و 16ن بين   /اللواتي تتراوح اعمارهم  /الذين

ن في فروع المدرسة المنتشرة في انحاء العالم، وذلك بعد          /دراستهم
ن في برنامج   /رصد منح دراسية كاملة لتغطية تكاليف تسجيلهم       

البكالوريا الدولية، على الرغم من ان لبنان لم يعترف بعد رسمياً            
 ...بالباكالوريا الدولية

11149/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 التعليم للجميع     

وزارة التربية توضح موقفها حول مشكلة مجمع الصباح التربوي         
 في زقاق البالط 

حول مجمع سعد   "  النهار"عطفاً على التحقيق الذي نشرته صحيفة       
العبداهللا السالم الصباح في زقاق البالط التربوي، والذي افاد ان           
المدرسة تحولت الى موقف سيارات وقد تسلّمتها التربية أخيراً،          
اوضح المكتب اإلعالمي في وزارة التربية، ان الوزارة رفضت          
حتى تاريخه تسلم المبنى، بسبب العيوب الناتجة عن سوء تنفيذ            

 .....االشغال
11153/node/ar/org.lkdg.www://http 

وضع حجر األساس لمبنى ثانوية أنطلياس الرسمية بعد انتظار           
 طويل

وضع وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، الحجر            
االساس لمبنى ثانوية انطلياس الرسمية، التي ستقام على أرض           
قدمتها بلدية انطلياس قبل نحو عشر سنوات، وقد صرح بو صعب           

ان وضع الحجر االساس لهذه المدرسة، هو خطوة على           “:  قائالً
الطريق الصحيح للتربية في لبنان، خصوصاً اننا شهدنا في             
السنوات الماضية فورة لبناء مدارس في اماكن ال حاجة لها ونقصاً           
في اماكن تفتقر الى المدارس المؤهلة الستقبال الطالب والطالبات،         
وتبين لي ان مناطق المتن وكسروان وجبيل، وجبل لبنان بشكل عام     

 "....تعاني نقصاً في هذا المجال
11152/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من بيروت الى المشرف واالهالي يعترضون" ليسيه عبد القادر"انتقال 
، ونقلها من بيروت إلى المشرف، بعدما فشل األهالي في الحصول على وعد قاطع من                ”ليسيه عبد القادر  “تفاعلت قضية بيع مدرسة     

ـ   ، سلوى السنيورة بعاصيري، بأن عملية البيع لن تتم، في حين يؤكد أكثر من جهة أن عملية                  ”مؤسسة رفيق الحريري  ”المديرة العامة ل
ووسط األجواء الضبابية التي ترافق الموضوع، تداعى األهالي إلى اجتماع عاجل،           .  البيع قد تمت فعالً لحساب تاجر عقارات معروف       

 .....وتقرر تنفيذ اعتصامات مفتوحة في بيروت، رفضاً لعملية البيع
11154/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة



 انتخبت مجلس أمنائها والداعوق رئيساً بالتزكية للمرة الرابعة" المقاصد"
في كنف تسوية   »  مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت        «كالعادة، جرت انتخابات      ، انه "االخبار"نقلت صحيفة   

.  عضواً بالتزكية، وقد صادق عليها كّل من الرئيس تمام سالم ونادر الحريري             24، إذ فازت الئحة مؤلفة من       ”حريرية ـ سالمية  “
وعليه، أعيد انتخاب أمين محمد الداعوق، رئيساً للمرة الرابعة، كما انتخب فيصل سنو نائباً للرئيس، منيح رمضان أمينًا للسر العام،                      

 .....ومنى جزائري بوارشي، أمينة للصندوق 
11155/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 ات األميركية مستمرون في االعتراض على رفع االقساط /طالب
اعلن طالب وطالبات الجامعة األميركية في بيروت، اإلضراب         
المفتوح أمام مبنى اإلدارة، وذلك مع فض اجتماع مجلس األمناء           
الذي عقد في نيويورك، من دون أن يتوفر أي جواب شاف من             

وقد سخر عدد   .  االدارة لطلب رفض الزيادة المقررة على األقساط      
التي يدعيها رئيس    »  الشفافية«ات الحراك، من     /من منظمي 

الجامعة، بيتر دورمان، في الوقت الذي يرفض فيها إطالع             
 .......ات على الزيادة المقترحة لألقساط في الميزانية/الطالب
11156/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن عريضة لوقف الفساد في الجامعة/ويوقعون.....
وقع أكثر من ألف طالب وطالبة على العريضة اإللكترونية الموجهة 

إلى مجلس أمناء الجامعة االميركية في بيروت، التي حملت عنوان           
ات اإلدارة بالشفافية في ما      /، مطالبين "التعليم حق وليس امتيازاً   "

يتعلق بمسألة األقساط وغيرها من القضايا التي ُأثيرت أخيراً، علماً          
ات /ان العريضة سلطت الضوء على تقاضي  عدد من الموظفين          

 ....في المناصب العليا اجوراً مرتفعة
11157/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      جامعات خاصة

فرع البلمند في سوق الغرب يتحضر الستقبال الطالب والسنة           
  2015 - 2014الجامعية 

مع قرب افتتاح الصرح التربوي الجديد لجامعة البلمند في سوق            
، كشف عميد كلية الطب في البلمند       2015  -  2014الغرب مطلع   

" النهار"ورئيس بلدية سوق الغرب، الدكتور كميل نصار، لصحيفة         
"أن الفرع في مرحلته األولى سيضم أربع كليات هي           اآلداب : 

والعلوم اإلنسانية، الصحة العامة وعلومها، العلوم، وإدارة            
 .....األعمال
11159/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

أعلى منصب اداري في    استقالة أحمد دالل    :  الجامعة األميركية 
 خضم االزمة مع الطالب

فيما تغلي الجامعة االميركية في بيروت، بانتظار ما ستؤول اليه 
نتائج جلسات مجلس أمناء الجامعة التي تعقد في نيويورك  لمناقشة 

ميزانية الجامعة المقترحة،  وخصوصاً موضوع األقساط، يبدو 
ان رئيس الجامعة، بيتير دورمان، لم يعد " االخبار"بحسب صحيفة 

لالدارة، بعد ان  اقدم » الشكلي«قادرا على المحافظة على التماسك 
العميد أحمد دالّل، وهو بمثابة أعلى منصب اداري بعد منصب 

 ....رئيس الجامعة، على تقديم استقالته
11158/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الفادة االخيرة من خبرات االميركية " رفيق الحريري"و" األميركية"اتفاقية تعاون بين جامعتي 
ومكتب البرامج الخارجية االقليمية في الجامعة       ”  جامعة رفيق الحريري  “بصفتها المشرفة على    ”  مؤسسة رفيق الحريري  “ وقّعت  

بتقديم خدمات استشارية تقنية واكاديمية بهدف االستفادة من الخبرات         »  االميركية«االميركية في بيروت، اتفاقية تعاون تقني تقوم بموجبها         
 ......”جامعة رفيق الحريري“المعرفية واالدارية في اكثر من مجال مع 

11160/node/ar/org.lkdg.www://http 



4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    �2ــ�ـ� ن     0 1 4 

ن عن التجاذبات    /رابطة األساتذة المتفرغين إلبعاد ملفهم       
 والمحاصصات

، برئاسة  »رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية     «لفت وفد   
حميد الحكم، خالل اجتماع عقد مع وزير التربية والتعليم            .  د

العالي، الياس بو صعب، الى ان حاجة الجامعة الى أساتذة جدد،            
تتعاظم سنوياً نظراً لتناقص عدد األساتذة بفعل التقاعد، داعيا إلى           
إبقاء ذلك الملف بعيداً من التجاذبات والمحاصصات والتدخالت         

 ....السياسية وفي اإلطار األكاديمي البحت
11161/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وجفاء بين الرابطة وقواعدها.....
كشف مندوبو رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ان          
هناك جفاء بين قيادة الرابطة وقواعد األساتذة، مؤكدين انه لو كان           
هناك مجلس للجامعة، لما تفردت إدارتها باتخاذ بقرارات أحادية          

حسان حمدان، أن الرابطة تعيش     .  من جهته، رأى د   .  غير مدروسة 
وتنتظر دائماً ضوءاً أخضر من المراجع        "  سيكوزوفرينيا"حالة  

 .....الطائفية والمذهبية
11162/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 احتجاج طالبي على فرض اللغة األجنبية كحاجز تصفوي 
احتجت لجنة المتابعة لطالب الدبلوم والدكتوراه في الجامعة           
اللبنانية، على تعميم صادر عن عميد معهد العلوم االجتماعية في           

عبد الغني عماد، يشترط فيه على الطالب والطالبات،        .  الجامعة، د 
تقديم ملخص باللغة األجنبية عند إحالة الرسالة أو األطروحة            

هل تفرض الجامعات   : "للقراءة األولية أو المناقشة، وتساءلت قائلة     
الفرنسية واألنكلوسكسونية على طالبها وطالباتها كتابة ملخص عن        

 ".....أبحاثهم باللغة العربية؟
11163/node/ar/org.lkdg.www://http 

عرضوا أوضاع اللبنانية وأيدوا موقف وزير       "  المستقبل"جامعيو  
 التربية حول العمداء 

" تيار المستقبل "ثمن المكتب المركزي لالساتذة الجامعيين في          
موقف وزير التربية، الياس بو صعب، من قضايا الجامعة اللبنانية،       "

خصوصاً لجهة تعيين عمداء اصيلين، تشكيل مجلسها استناداً الى          
/القوانين المرعية االجراء، وبت موضوع االساتذة المتعاقدين الذين       

 ....."ين شروط التفرغ/اللواتي يستوفون
11164/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "حركة امل"منع المهرجانات الحزبية ال يشمل 
يفقد قرار منع النشاطات السياسية في كليات وفروع الجامعة            

صداقيته يوماً بعد يوم، نظراً الستنسابية تطبيقه بين كلية         اللبنانية، م 
 كشفت  وأخرى، وبين فرع وآخر، وبين قوى سياسية وأخرى، وقد        

عدنان السيد  .  كيف يمنع رئيس الجامعة، د     "  االخبار"صحيفة  
حتفال السياسي في الذكرى    االطالب حركة أمل من تنظيم      حسين،  

األربعين النطالقة الحركة، في القاعة المركزية للمؤتمرات في          
المجمع الجامعي في الحدث، ويسمح بذلك في كلية الحقوق والعلوم          

 ....السياسية داخل المجمع نفسه
11165/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !يريد جونية عاصمة كسروان» الشعب«: 2قضية كلية اإلعالم 
بعدما انتشرت صورة طالب وطالبات السنة األولى، في كلية            

ن امتحاناً في القاعة    /ن يقدمون /الفرع الثاني، وهم  -اإلعالم التوثيق 
إجراء »  الهيئة الطالبية «ات على األرض، قررت        /جالسين

ات حيال قرار نقل الكلية إلى مبنى       /لمعرفة رأي الطالب  »  استفتاء«
ن واألحزاب على اقتراح النقل إلى       /آخر، اذ تبين توافق آرائهم     

 ......كسروان» عاصمة«مبنى على أوتوستراد جونية، 
11166/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات في حرم الجامعة/كلية الطب تفتتح عيادات للمواطنين
انشاء مركز عيادات خارجية متكامل في حرم الكلية         "كشف عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، الدكتور بيار يارد، عن               

 عيادات خارجية، مختبر ومركز اشعة وتصوير صوتي، وصيدلية    7بالتعاون مع كلية الصحة وباشراف اساتذة الكليتين، على ان يتضمن  
ن في امراض القلب والعيون واالنف واالذن       /لعالجهم)  بكلفة رمزية (وسيعمل المركز على استقبال المرضى      .  ومركز عالج فيزيائي  

 ....والحنجرة والجراحة العامة والعظم وامراض االطفال واالمراض النسائية
11167/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 السعار االدوية% 20وزارة الصحة تقرر خفضاً مقداره 
اعلن وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، عن تخفيض اسعار           

 في المئة، كما طالب     20 دواءاً بنسبة وسطية تتجاوز الـ        629
الجهات المستوردة والمصانع المحلية، البدء فورا بإعادة تسعير تلك         
األدوية على أن يتم تطبيق الخفض فعليا في السوق بتاريخ              

 ..... كحد اقصى15/4/2014
11168/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليون دوالر أرباح تجارة األدوية في لبنان  400و.....
سلم رئيس جمعية المستهلك في لبنان، زهير برو، رسالة الى             

وزير الصحة، وائل ابو فاعور، تضمنت خالصة بحث، يبين أن           
وبحسب صحيفة  ".  سعر الدواء في لبنان هو األعلى في العالم        «

االخبار التي نشرت الخبر، فان ارتفاع االسعار في لبنان يعود الى           
سببين اساسيين، اوالً االحتكار، وثانياً، ألن جعالة الصيادلة           

من سعر استيراد الدواء، واضافت      %  30والمستوردين تتجاوز   
"الصحيفة قائلة   مليار  1.3ان فاتورة الدواء اإلجمالية، تبلغ        : 

 دوالر  400دوالر، أي أن الجعاالت واألرباح تزيد على            
 .....للمستوردين وللصيدليات

11169/node/ar/org.lkdg.www://http 

 شكوك حول جودة أدوية المستوصفات الخيرية 
اجرت صحيفة النهار تحقيقاً حول جودة األدوية التي تقدمها             
المستوصفات الخيرية في لبنان، وخصوصاً تلك المفرغة            

، والتي ال تحمل أحياناً أسماء      "نايلون"أو في أكياس    "  مراطبين"في
وال إرشادات    الدواء باللغات المعتمدة، وال تاريخ صالحيتها        

فقد حاورت الصحيفة المدير العام لوزارة الصحة العامة،   .  استعمالها
الدكتور وليد عمار، الذي كشف عن توافر نوعين من                

األولية التابعة    األول، مراكز الرعاية الصحية    :  المستوصفات
  مركزاً، وهي من ضمن شبكة     185لمؤسسات خيرية، البالغ عددها     

وزارة الصحة، اما النوع الثاني فهي تلك الخيرية الصغيرة             
المناطق النائية واألحياء الشعبية، والتي تقع خارج          الموجودة في 
 ". ....سلطة الوزارة

11170/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مذكرة رسمية من وزارة البيئة للمستشفيات حول نفاياتها
طلب وزير البيئة، محمد المشنوق، من وزير الداخلية، نهاد            

 كتاباً الى المستشفيات الخاصة والحكومية       88إعداد  "المشنوق،  
والمؤسسات الصحية، تتعلق بطلب وزارة البيئة تقارير دورية عن         
النظام المتبع في المستشفيات والمؤسسات للتخلّص من النفايات          

 من  9الصحية وتلك الخطيرة والمعدية، وذلك تطبيقاً ألحكام المادة         
، الذي ينص على التزام المستشفى      2004/13389المرسوم الرقم   

بإرسال تقارير شهرية الى وزارة البيئة حول مدى تقيدها بتطبيق           
 ....."المرسوم
11171/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الصحة للجميع قضايا صحية 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

ولعدم التساهل  "  المنفوخة"أبو فاعور لخفض الفواتير االستشفائية      
 مع المستشفيات الخاصة

رفع وزير الصحة وائل أبو فاعور سقف الكالم خالل اجتماع موسع 
عقده مع أطباء الوزارة المراقبين في المستشفيات، واضعاً مواقفه          

مرحلة جديدة ستجرف   "، ومحذراً من أن     "التنبيه ال التهديد  "في خانة   
كذلك أشار ابوفاعور إلى أن مهمة الطبيب          ".  غير الملتزمين 

، واصفا  "التدقيق الفعلي في الملفات وليس مجرد توقيعها       "المراقب  
ـ   مزاجيتها في  "، ورافضاً   "الدكاكين والمطاعم "بعض المستشفيات ب

 " ...التعامل مع المرضى
11175/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وزارة الصحة تحقق في قضية ريتا عاكوم وتهدد بالعقاب
أوعز وزير الصحة، وائل أبو فاعور، إلى األجهزة المختصة في          
الوزارة، إجراء تحقيق عاجل وسريع في قضية ريتا عاكوم، ابنة           
العشرين عاماً، من ذوي االحتياجات الخاصة، بعد ما اثار بعض           
وسائل اإلعالم قضية رفض ثالث مستشفيات استقبالها، اثر           
عارض صحي طارىء الم بها، محذراً جميع المستشفيات دون           

ة أو في كرامة     /استثناء من التهاون في صحة أي مريض         
ة، وذلك تحت طائلة اإلجراءات العقابية بحق أي جهة          /المواطن

 ....مخالفة أو مقصرة
11172/node/ar/org.lkdg.www://http 
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ة الطوارئ وعدم    /على الصليب االحمر نقل مريض      :  سكرية
 الرضوخ للمستشفيات

تعليقاً على على قضية المريضة ريتا عاكوم، التي نقلها الصليب           
األحمر ورفضت المستشفيات استقبالها، لفت رئيس الهيئة الوطنية        
الصحية النائب السابق اسماعيل سكرية، إلى أنه بموجب االتفاقية          

من واجب  «المبرمة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة فان        
الصليب االحمر أن ينقل أي مريض بحاجة إلى دخول مستشفى           

 "....الى الطوارئ، من دون الرضوخ الرادة بعض المستشفيات
 

11173/node/ar/org.lkdg.www://http 

الكالم عن رفض الحاالت الطارئة     :  ورد للمستشفيات الخاصة  .....
 غير دقيق

تفاجئها ببعض الحمالت   "اعلنت نقابة المستشفيات، في بيان عن        
االعالمية الشعواء التي تشن بين الحين واالخر على بعض             
المستشفيات الخاصة في وسائل االعالم وتسيء الى سمعتها، وتنال         

ات فيها، من دون أي وجه حق، ومن دون           /من كرامة العاملين  
 ".....التحقق من االمور وحتى ايضاً السماح لها بتوضيح موقفها

11174/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

ات في ظل اقطاعيات زعماء       /ات والمتعاقدين /واقع االجراء 
 الطوائف

لجنة "و"  االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان     "عقد  
واقع األجراء  "ندوة حول   "  المتابعة للعاملين في اإلدارة العامة     

في "  ات بالفاتورة والساعة   /والمتعاقدين والمياومين والعاملين   
االستقرار الوظيفي، والحق في التقاعد   "القطاع العام، حملت عنوان  

أن "، وقد كشف وزير المال السابق، جورج قرم،          "والعيش الكريم 
حاالت التعاقد في الدولة اللبنانية مخالفة للقانون وللمبادئ            

ان الحكومات المتعاقبة اكتفت باتخاذ      "، مشيراً الى     "الدستورية
قرارات ترقيعية ضربت القطاع العام ودور الدولة وخلقت ممالك          

 ...."وإقطاعيات مقفلة على زعماء الطوائف
11196/node/ar/org.lkdg.www://http 

 انقسامات داخل رابطة التعليم االساسي حول الدرجات الست
لم تتبن رابطة التعليم األساسي الرسمي، مطلب لجنة المدرسين           

ن اللجنة الدرجات   / بإعطاء كل من تمثلهم    1/1/2010المعينين بعد   
واوضحت الرابطة أن   .  الست المقترحة في سلسلة الرتب والرواتب     

ات، / من مشروع القانون، التي تستثني كافة المعينين         12المادة  
ات من  /ن، ال سيما وان المعلمين    /ن ال جميعهم  /تظلم بعضاً منهم  

حملة اإلجازة التعليمية وحملة االمتياز الفني في اختصاص التربية،         
 ......ن بصورة مقبولة/ن حقهم/أخذوا

11197/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ليس االكثر تمثيالً» العمالي«: موظّفو المصارف لوزير العمل
تطرق نقيب موظفي المصارف، جورج الحاج، خالل لقائه وزير          

االلتباس الحاصل حول الهيئات األكثر     «العمل، سجعان قزي، إلى     
، وواصفا  »واقع االتحاد العمالي من حيث الهيكلية     «، منتقدا   »تمثيال

موضوع حصرية  ، كما  تناول الحاج      »ليس األكثر تمثيال  «اياه بأنه   
المساعدات المالية من الدولة إلى االتحاد العمالي وطريقة صرفها         

التجديد الدائم لمجلس االدارة في      «بشكل غير مدروس، منتقداً      
، ومشددا على أهمية     »الصندوق الوطني للضمان االجتماعي    

 ....»التخصصية«
11198/node/ar/org.lkdg.www://http 

ينسف بنود االتفاق   "  مشروع كنعان : "ات الكهرباء محذرين  /مياومو
 المبرم

نفذ العمال المياومون وجباة االكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، يوم          
، اضراباً تحذيرياً، في كل مديريات المؤسسة،         2014 اذار   31

كذلك في محطات االنتاج والنقل، وذلك بعدما تسرب اليها مشروع          
القانون المعجل المكرر الذي اعده النائب ابراهيم كنعان، والذي           
وضع على جلسة اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، وليس            
المشروع الذي اتفق عليه بناء على االتفاق السياسي الذي حصل           

 .... 2012عام 
11199/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات السلسلة

  نيسان وخطة للتصعيد2إضراب واعتصام  في : »هيئة التنسيق«
دعت هيئة التنسيق النقابية الى تنفيذ االضراب العام والشامل في            
االدارات العامة كافة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية         

 نيسان  2والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، يوم االربعاء في          
، ولتنفيذ اعتصام مركزي امام المجلس النيابي يوم الثالثاء في          2014

، وذلك احتجاجاً على عدم توصل اللجان النيابية         2014 نيسان   1
 اذار، الى اتفاق حول     28المشتركة في اجتماعها يوم الجمعة في        

السلسلة، وقد اكد رئيس رابطة التعليم الثانوي، حنا غريب، لصحيفة          
كل االمور انكشفت، وكل القوى السياسية مسؤولة،       "على ان   "  السفير"

مع عودة نغمة تأمين االيرادات للسلسلة، النها ال تستطيع البوح بانها           
 ".....ضدها

11200/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لكن بال مغامرة» السلسلة«مكتب المجلس النيابي مع 
فيما لفتت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني، الى أن إقرار            
قانون سلسلة الرتب والرواتب، يعتبر بمثابة حق مشروع            

ات، وإن ال اعتراض من النواب عليه، اكدت في            /للموظفين
المقابل انه ال يجب إقحام المالية العامة في مغامرة ليست              
محسوبة، ال سيما أن الدراسة التي أعدها النائب ابراهيم كنعان           
تعتبر من وجهة نظر معظم النواب أكثر من فضفاضة، خصوصاً        

 .....في ما يتعلق بالواردات
11202/node/ar/org.lkdg.www://http 

وزير التربية دعا هيئة التنسيق لتكثيف اتصاالتها قبل الهيئة            
 التشريعية

، حنا غريب،   »رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي     «دق رئيس   
ناقوس الخطر، ملوحاً بمواقف تصعيدية في حال عدم استرداد الستين 
في المئة، بعد االجتماع الذي عقد مع وزير التربية والتعليم العالي،            

وبحسب صحيفة السفير، فقد اثيرت مخاوف الوفد،       .  الياس بو صعب  
اتمنى ان يكون بالكم طويالً، ألننا      : "بسبب ما أعلنه بو صعب اذ قال      

الرابطة "، متمنياً على    »ال نعرف ماذا سيحصل في اللجان المشتركة      
زيارة المرجعيات السياسية األساسية التي تملك كتالً نيابية نافذة           

يوم "  إستحقاق"إلثارة الموضوع معها، ولتكثيف تلك االتصاالت قبل        
 ....2014 نيسان 1الخميس 
11203/node/ar/org.lkdg.www://http 

  نيسان2ات الشيوعي للمشاركة بكثافة في إضراب /معلّمو
ما جرى  "،  "الشيوعي اللبناني "استنكر قطاع المعلمين في الحزب      

في الجلسة التي كانت     "  في فصول مسرحية اللجان المشتركة     
، داعياً  2014 اذار   26مقررة لدرس سلسلة الرتب والرواتب في       

ات، ال سيما    /جميع االساتذة والمعلمين   "في بيان اصدره      
ن، لاللتفاف حول هيئة التنسيق النقابية،       /الشيوعيين واصدقائهم 

ن، القرار  /والنزول بكثافة الى الشارع دفاعا عن حقوقهم         
 ....السلسلة
11204/node/ar/org.lkdg.www://http 

 حذروا من التمييع في إقرار السلسلة " المستقبل"تربويو 
ـ      بياناً اكدت فيه   ،  "تيار المستقبل "اصدرت  المكاتب المركزية ل

ن المحقة التي   /ات في مطالبهم  /الوقوف الى جانب االساتذة والمعلمين    
ن من أجل إقرارها في سلسلة الرتب والرواتب، محذرة من          /ناضلوا

بعض أعضاء اللجنة النيابية    "  فذلكات"تمييع إقرار السلسلة من خالل      
لن يجدي نفعاً   "  التشاطر"المكلفة درسها واقرارها،  ومعتبرة ان         

 ........وأصبح مكشوف االهداف
11205/node/ar/org.lkdg.www://http 

 والهيئات االقتصادية تحاول العرقلة  في مجلس النواب.....
لم يدرج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، على برنامج           

 3 و 2 و 1الجلسة التشريعية لمجلس النواب المنوي عقدها في         
» الهيئات االقتصادية «نيسان، وعشية انعقاد الجلسة، جاهرت       

بمطلبها الرامي إلى الضغط على الحكومة السترداد مشروعي         
سلسلة الرواتب وسبل تمويلها، مؤكدة انها طلبت عقد لقاء طارئ          
مع رئيس الحكومة تمام سالم والتمني عليه استرداد مشروع           
السلسلة من مجلس النواب إلعادة درس وسائل وطرق التمويل          

 ....وانعكاساتها على االقتصاد والمجتمع اللبناني
11206/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 51متى يبصر النور مشروع ضمان الشيخوخة المنتظر منذ           
 عاماً؟

كشف نائب رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية، والمستشار في          
من %  73،  الى أن     "االخبار"وزارة المال، منير راشد، لصحيفة      

ن أي ضمانات صحية وتقاعدية، طارحاً       /ات ليس لديهم  /المسنين
% 75خطة إلقرار قانون ضمان الشيخوخة تقوم على إعطاء نسبة    

ـ      ة في لبنان، وفقاً    / ألف متقاعد  300من الحد األدنى لألجور ل
 عاما، مع إمكان    64ن الـ   /لدراسة الهيكل السكاني لمن تجاوزوا    

ـ          عاما وما فوق    70خفض هذا العدد من خالل رفع حد العمرل
 ...لتخفيف األعباء المادية على الدولة

11207/node/ar/org.lkdg.www://http 

شروط تعجيزية للهيئات االقتصادية للسير في مشروع الرعاية          
 الصحية بعد سن التقاعد 

خلص اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة            
والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع وزير العمل، سجعان قزي،          
حول ملف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وسبل تطوير          
خدماته، الى ضرورة اصالح الصندوق، وإطالق مشروع الرعاية        

ات بعد سن التقاعد، كخطوة اولى على طريق        /الصحية للمضمونين 
وقد اكد رئيس جمعية المصارف في       .  إقرار ضمان الشيخوخة  
ان المطلوب إصالح جدي وسريع آلليات       "لبنان، فرانسوا باسيل،    

عمل الضمان االجتماعي وانه من الضروري العمل على خنق أقنية         
 ...."الهدر والتسرب

11208/node/ar/org.lkdg.www://http 

 واالتحاد العمالي يدعو الحكومة الجديدة الى مناقشته.....
، غسان غصن، خالل لقائه      "االتحاد العمالي العام  "نقل رئيس   

ـ           مشروع "ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم، عن تأييد سالم ل
ن سن التقاعد، على    /ات بعد بلوغهم  /التغطية الصحية للمضمونين  

ان يكون هذا الموضوع احدى أبرز النقاط التي ستبحث في الملف           
 ...."االجتماعي لدى بدء الحكومة عملها

11209/node/ar/org.lkdg.www://http 

ويشيد بصندوق الضمان ويدعو المستشفيات الخاصة الى         .....
 التقيد بقراراته 

ثمن األمين العام لالتحاد العمالي العام، سعد الدين حميدي صقر،           
قرار إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، الذي شدد على          

 في المئة من    10ها المحددة بـ    /ة فقط مساهمته  /ان يسدد المضمون  
بمتابعة تنفيذ هذا   "الفاتورة االستشفائية، مطالباً إدارة الصندوق        

كما طلب صقر من إدارة الضمان توجيه كتب        .  القرار حتى النهاية  
رسمية إلى كافة إدارات المستشفيات الخاصة تحضها على التقيد          

 ......بذلك القرار
 11211/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 الوزير قزي يعلن ان الفساد في الضمان كبده ماليين الدوالرات والتحقيقات مستمرة
أن التحقيقات في موضوع براءة الذمة، داخل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، توسعت لتطال              وزير العمل، سجعان قزي،     كشف  

إن ملف براءات الذمة الذي كبد الضمان خسائر تقد بماليين الدوالرات، ليس هو الملف الوحيد الذي تشوبه شكوك                  «المفتشين، واكد قائالً    
 .....ات فوق سن التقاعد/، مبدياً تأييده إلقرار مشروع الضمان الصحي للمضمونين»في الضمان

11210/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 شؤون وشجون

 ال تقدم واقتراح العتماد الدقة في تعريف الالجئ : واقع عمل الفلسطينيين في لبنان

، في "جمعية النجدة االجتماعية"و" دياكونيا"نظم اإلئتالف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتعاون مع 
وبالمناسبة، لفتت المديرة التنفيذية لجمعية ". تطورات واقع حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان"، طاولة حوار بعنوان 2013 اذار 19

، داعية "البيان الوزاري للحكومة الحالية جاء خالياً من اي التزام تجاه حقوق الالجئين الفلسطينيين"النجدة االجتماعية، ليلى العلي، الى ان 
 ...."منح الشعب الفلسطيني حق العمل دون قيد او شرط، واعتماد تعريف دقيق لالجئ الفلسطيني من قبل الدولة اللبنانية"الى 

11184/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 شؤون وشجون

 بتّوا اعتراضاتنا فوراً: ات مخيم البارد حول اعادة االعمار/نازحو
ال تكاد تحّل عقدة من عقد مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد 
حتى تبرز عقدة أخرى، ما يرسخ لدى أهالي المخيم انطباعاً بأن 

فبعد تجاوز جزئي لعقبات . عودتهم إلى المخيم، أمر يبدو بعيد المنال
سابقة، برزت اخرى سواء لجهة تأمين األموال إلعماره، أو تجاوز 
ما اكتشف من آثار رومانية تحت أرض المخيم، أو إنجاز المخطط 

 ....التوجيهي له واعتراض األهالي عليه
11185/node/ar/org.lkdg.www://http 

لتحسين شروط » الهالل الفلسطيني«ات في /تحرك للعاملين
 العمل

 -ات في مؤسسات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني/نفذ العاملون
ات، /ات واداريين/اقليم لبنان، من أطباء وصيادلة وممرضين

ن عن العمل /اعتصاما امام مستشفى الهمشري في صيدا، وتوقفوا
ن لجهة /ات بتحسين شروط عملهم/لمدة ساعة واحدة، مطالبين

ن بالتقديمات الصحية واالجتماعية /ن وشمولهم/زيادة رواتبهم
 .....ن/ات منهم/وتعويض نهاية الخدمة وتثبيت المتعاقدين

11187/node/ar/org.lkdg.www://http 

  تتمة االفتتاحية   
ة وقضية بناء الدولة، تم ترحيل مشروع        /في الختام، وبدل من ان يقوم مجلس النواب باقرار قوانين تخدم حقوق المواطن              

السلسلة وسط انقسام سياسي حول التوجهات االقتصادية واالجتماعية االساسية، حتى بدء العهد الجديد وبعد انجالء معركة                  
 . الرئاسة

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  


