
 

 

 

 
يوم تربوي لرابطة الثانوي حول ردم الهـوة        

 بين التعليمين الرسمي والخاص 
ثلـث  :  مشكالت التعليم في مؤتمر األونيسكو    

ات / تالمذة المدارس الرسمية من النازحـيـن   
 ات/السوريين

 تشرين  26تأجيل اضراب   :  ” رابطة الثانوي “ 
 الثاني ال المطالب

 مـدرسـة     183لتأهيل  "  دراستي" مشروع  
 رسمية لم يتوقف

فـي وسـط     "  الجودة في الجامعة اللبنانية   " 
 الخالفات السياسية والطائفية 

الماجستير والدكتوراه في التربـيـة فـي         
  ”الجودة والقيمة المضافة“:  الجامعات العربية

 
 
 

": االستراتيجيات المستقبلية لقطاع االستشفاء   "
 مزيداً من التشدد مع المستشفيات الخاصة

تمديد سلف المستشفيـات    :   صندوق الضمان 
 الخاصة

ـ :  » المستشفيات الخاصة   ملياراً  120لدفع ال
 من المستحقات 

فتّش عن االدارة : واقع المستشفيات الحكومية
 في التعثّر المالي 

 
لقاء مصارحة بين اللجنة النيابية وهيئة 

 التنسيق النقابية
إرجاء اإلضراب بسبب ": التنسيق النقابية"

 الظروف الطارئة في البالد
أسئلة من فرعية السلسلة النيابية لوزارة 

 المال
سنسقط سيناريو تصحيح : هيئة التنسيق
 %73.5االجور بنسبة 

ن /عمال وعامالت غب الطلب يعاودون
 االعتصام امام كهرباء لبنان

ونقابة المحامين في " الصحة"بروتوكول بين 
 طرابلس لتحسين التقديمات 

ات /الدمج االقتصادي واالجتماعي للمعوقين
 وفي مكان العمل 

احتجاجات : ات مخيمات سوريا/فلسطينيو
 للمطالبة باإليواء والغذاء والتعليم

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 او التوافق السياسي) عفوا االصالح(مشروع السلسلة انجز على الورق بانتظار غودو 

 راصد الحقوق االجتماعية
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ال يزال الغموض يكتنف مصير مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك على الرغم من اعالن                 
رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسته، النائب ابراهيم كنعان، ان اللجنة انجزت المشروع مع                 

وفي حين تحوم شكوك اساسية حول      .  التعديالت الجديدة واحالته الى االمانة العامة للمجلس النيابي القراره        
الصيغة النهائية للمشروع ومصادر التمويل التي لم يكشف عنها رسمياً بعد، يبقى السؤال قائماً حول قابلية                
المشروع للتنفيذ في ظل االوضاع االقتصادية المتدهورة في البالد، وفي غياب اي تفاهم حول ملفات                  

 .2013واستحقاقات اساسية على الساحة السياسية اللبنانية، ال سيما موازنة العام 
 

وما ان اعلن النائب كنعان عن اختتمام اعمال لجنته، حتى سارعت  هيئة التنسيق النقابية الى التصريح                   
انها تنتظر الحصول على جداول المشروع النهائية، ونصوصه القانونية لتبني على الشيء مقتضاه، وال               

 تشرين الثاني الماضي، لكن علقته بسبب اوضاع        26سيما لتقرر مصير إضرابها، الذي سبق وحددته يوم         
ومما يعزز ايضاً الشكوك حول مآل المشروع، تشديد وزير المال في حكومة تصريف              .  لبنان المتدهورة 

األعمال، محمد الصفدي، على ضرورة تقسيط السلسلة على مدى اربع سنوات، مؤكداً انه في حال دفعت                
ات دفعة واحدة كما تطالب الهيئات النقابية،        / مليار ليرة الى المعلمين    1700المستحقات والبالغة قيمتعا    

ستتسبب بتضخم نقدي كبير، وتالياً ستؤثر في القيمة الشرائية اللبنانية، علماً ان تصريح الصفدي كان رداً                 
كذلك تجدر االشارة في هذا المجال، الى ان اللجنة         .  2013على اسئلة وجهتها له اللجنة في تشرين الثاني         

، إال أن   %121والثانية  %  73.5النيابية درست صيغتين للمشروع، األولى تنطوي على زيادة بنسبة            
 . مضمون تقريرها النهائي جاء ليميل كفة الصيغة الثانية

 

"وقد كشف النائب كنعان ان المشروع الجديد تضمن ثالثة اقسام هي              الحقوق والعدالة، االمكانيات   : 
زيادة االيرادات   ، وانه تم البحث في إيرادات جديدة لتأمين السلسلة، اذ تم          "المتاحة، واالصالحات المرجوة  

دون تحميل الطبقات الفقيرة أي اعباء جديدة، مضيفاً ان ابرز اإليرادات                مليار ليرة لبنانية،   600الى  
رفع الضريبة على القيمة المضافة على مراكب النزهة، تعديل بعض الرسوم الجمركية بناء             : "الجديدة هي 

 مليارات  4طلب رفعها من    (على دراسات أجرتها مديرية الجمارك، بدل إشغال األمالك العمومية البحرية           
كذلك تطرق كنعان إلى االصالحات المطلوبة،       ".  ، ورسوم استهالك جديدة على التبغ      ) ملياراً 60إلى  

ضرورة االبتعاد عن مبدأ    "، داعياً إلى    "بالموضوع الخطير "خصوصاً في موضوع الموازنة، واصفاً اياه       
 )10.تتمة ص(". التقسيط والتجزئة تم إلغاؤهما ألن االيرادات تأمنت"، ومؤكداً أن "السلفات

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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  تشرين الثاني ال المطالب26تأجيل اضراب : ”رابطة الثانوي“
ايدت الهيئة االدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الـرسـمـي،           

 26موقف هيئة التنسيق النقابية لجهة تأجيل اإلضراب فـي            " 
، إلى موعد آخر، بسبب الظروف األمنيـة        2013تشرين الثاني   

، داعية في بيان صـدر       " الطارئة، وشعورا بالمسؤولية الوطنية   
ات خـطـاً   / اعتبار الموقع الوظيفي لألساتذة والمعلمين " عنها إلى   

   ...."أحمراً
10534/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تحركات نقابية حول السلسلة
 ومتعاقدو الثانوي يؤيدون تعليق االضراب ...

اكد رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين، حمزة منصور، انه نـظـراً            
ات، قررت اللجنة تعـلـيـق       / لالعتبارات االمنية واوضاع الطالب   

 من شـهـر     26االضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية في         
ات / ات بالملف التربوي للمتعاقـديـن     / تشرين الثاني، داعياً المعنيين   

ن بروح المسؤولـيـة     / وبقانون سلسلة الرتب والرواتب، أن يعملوا     
ن بها، التمام وانجاز الملفات، ومشاريع القوانين       / واالمانة التي كلفوا  

 ... "ن/المودعة لديهم
10532/node/ar/org.lkdg.www://http 

ثلث تالمذة الـمـدارس      :  مشكالت التعليم في مؤتمر األونيسكو    
 ات/ات السوريين/الرسمية من النازحين

أعلن المدير العام لوزارة التربية، الدكتور فادي يـرق، خـالل            
 للمؤتمر العام لمنظمة األونيسكو في باريس، أن ثلث 37الدورة الـ

/النازحينتن اآلن من    / التالمذة في المدارس الرسمية اللبنانية باتوا     
ات في الدوامين الصباحي والمسائي،     / ات، موزعين / السوريينات  

ان األمر يمكن أن يهدد استقرار نظامنا التعليمي، فـي  “محذراً من  
 ...”حال ازداد العدد

10535/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

يوم تربوي لرابطة الثانوي حول ردم الهوة بين التعليمين الرسمي          
 والخاص 

دعا رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي، حنا غريب، خالل المؤتمر          
التربوي الذي نظمته رابطة اساتذة التعليم الثانوي، تحت عـنـوان           

جودة التعليم الثانوي الرسمي وإنتاجيته على ضوء االمتحـانـات          « 
، األساتذة للعمل على تقديم نوعية تعليم أفضل، وذلـك           » الرسمية

بعدما كشفت االرقام أن مستوى التعليم الرسمي بدأ ينحدر تدريجياً،          
ال سيما وان نسب النجاح في المدارس الخاصة اضحت تـفـوق             

 ...النسب في المدارس الرسمية
10541/node/ar/org.lkdg.www://http 

متخرجو المدرسة الزراعية في النبطية بال أمل الولـوج الـى            
 الجامعة اللبنانية

/يحول عدم مالءمة االمتحانات مع الدروس والبرامج المعطاة لهم        
ات المدارس الـفـنـيـة       / ن في المدرسة، دون دخول  متخرجي      

، إلـى   BTالزراعية في لبنان، من حملة الشهادة الفنية الزراعية         
ن / ، وذلك في ظل عدم قدرة معظمهـم       " الجامعة اللبنانية " امتحانات  

ن الـمـاديـة      / من اللجوء إلى المعاهد الخاصة بسبب أوضاعهم      
 ...الصعبة
10542/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات في تكميلية شـبـعـا       / التربية افتتحت مركزاً للتالمذة النازحين    
 الرسمية

استحدثت وزارة التربية في تكميلية شبعا الرسمية، مركزا الستيعاب     
 الى شبعا وقرى الـعـرقـوب        ات/ النازحينات  / التالمذة السوريين 

المجاورة، علماً ان ذلك المركز هو االول من اصل سبعة مراكـز            
هذا وقد استقبـل    .  تنوي وزارة التربية افتتاحها في محافظة النبطية      

 تلميذا وتلميذة في المرحلتين     350المركز في يومه االول اكثر من       
 ....االبتدائية والتكميلية

10537/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لذوي الدخل المحدود" المذهبي الدرزي"مساعدة من اللجنة االجتماعية في 
ة فـي    / ة مسجـال  /  تلميذا 90قدمت اللجنة االجتماعية في المجلس المذهبي الدرزي، في قاعة راشيا العامة، مساعدات مالية الكثر من                

مدارس راشيا الرسمية، من ذوي الدخل المحدود، وذلك باشراف رئيسة اللجنة، غادة جنبالط، التي قالت أن مساهمات المجلس المذهبـي     
 ....المالية من شأنها أن تخفف من حجم المعاناة التي يعيشها االهالي

10538/node/ar/org.lkdg.www://http 



  مدرسة رسمية لم يتوقف183لتأهيل " دراستي"مشروع 
اكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي، فـادي يـرق،         

، الذي تموله الـوكـالـة       " دراستي" ، ان مشروع    " النهار" لصحيفة  
وحول .  2015االميركية للتنمية، مستمر، ويتوقع انجازه في ايلول        

ما تحقق في المرحلة االولى من المشروع، افادت المتحدثة باسـم           
اعـادة  “ السفارة االميركية في بيروت، جيرالدين غاسام،  انه تم           

 ثانوية،  238 مدرسة، توزيع تجهيزات مختبرية على       183تأهيل  
 ...”واجراء دورات تدريب لالساتذة

10544/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 تحويل الدفعة األولى من االموال لترميم المدارس المهددة باالنهيار
عقد وزير التربية والتعليم العالي، حسان دياب، ووزير األشـغـال         
العامة والنقل، غازي العريضي، مؤتمرا صحافيا مشتركًا، أعلـنـا         
خالله عن بدء ترميم وتدعيم عدد من المدارس الرسمية، وقد اعلن           

بعدما قرعنا ناقوس الخطر مرات عدة في مجـلـس          “ :  دياب قائالً 
الوزراء في شأن موضوع المباني المدرسية التي تشكل خطراً على          
السالمة العامة، أبلغتنا وزارة المال انه تم تحويل المليار األول من           

 ....”أصل سبعة مليارات ونصف
10533/node/ar/org.lkdg.www://http 

 واتحاد المؤسسات التربوية لعدم العودة اليه...
امل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، خالل اجتماعه الـدوري         
المخصص للبحث في األوضاع التربوية، من نقابة المعلمـيـن،          

ن بلغة هادئة، التعاون مع اللجنة المشتركة       / معالجة مسألة حقوقهم  “ 
ات عن االتحاد والنقابة واألهل فـي        / التي تم تشكيلها من ممثلين    

أواخر آب الماضي، وعدم العودة إلى اإلضرابات حفاظاً عـلـى           
 ....”وحدة األسرة التربوية وحق التالمذة في التعلم

10540/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ولجان األهل ترفضه بالمطلق...
دانت الهيئة االدارية التحاد لجان أهل المدارس الكاثوليكيـة فـي            

 26كسروان الفتوح وجبيل، دعوة نقابة المعلمين الى االضراب في          
تشرين الثاني، مطالبة بااللتزام باتفاق بكركي، اي بعدم اللجوء الى          

 ....االضراب، وتأمين سنة دراسية هادئة وسليمة
10539/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة اللبنانية
 التعليم للجميع    

 التعليم للجميع      تحركات نقابية حول السلسلة

 ن في المدارس الرسمية/ طفل نازح سجلوا33000: تقرير مفوضية األمم المتحدة لالجئين
ات حالياً في المدارس الرسمية، فيما تسعى / ة مسجلين/ ة نازح/  طفل33000ذكر تقرير مفوضية األمم المتحدة لالجئين، ان ثمة أكثر من           

وقد اضاف التقرير ان وكاالت الغوث الدولية ستبدأ        .  ن/ كل من المفوضية ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى إقرار الدوامات الثانية لهم           
 ... قريبا بتنفيذ برنامج لتزويد المدارس بالوقود من أجل المساهمة في تأمين التدفئة

10536/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فدرلة للجـامـعـة      2225تفسير عميد إدارة األعمال للمرسوم      
 !اللبنانية وتفريغ لموقع رئاستها؟

من المدهش أن يعتبر عميد كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال          
في الجامعة اللبنانية، أن مرسوماً صادراً عن رئيس الجمهوريـة          
اللبنانية، يتضمن مادتين تنصان على حكمين، كل منهما يلـغـي           

 الصادر بتاريخ   2225 من المرسوم    25 والمادة   9المادة  ( اآلخر،  
11/6/2009 ...( 

10547/node/ar/org.lkdg.www://http 

في وسط الخالفات السـيـاسـيـة        "  الجودة في الجامعة اللبنانية   " 
 والطائفية 

دعا رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، خـالل           
الجودة في الجامعة اللبنانية من خـالل        " ورشة عمل تحت عنوان     

، إلى ضرورة تأمين استقاللية الجامعة لتمكينها من        " البرامج الدولية 
لماذا نقحم الخالفات السياسيـة ذات       “ :  أداء دورها، متسائالً قائالً   

 ....”المنحى الطائفي والفئوي في الجامعة؟
10548/node/ar/org.lkdg.www://http 



4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2آـ� �ـ� ن   ا � و ل     0 1 3 

 رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى التصعيد
أمهل رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة          

حميد الحكم، وزارة المال أسبوعاً واحداً لتحويل األموال .  اللبنانية، د 
إلى موازنة الجامعة قبل إعالن اإلضراب وإقفال الجامعة، داعـيـاً      

ات إلى االعتصام والزحف إلـى      / ات والطالب / األساتذة والموظفين 
 ...الوزارة
10550/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة تسلّمت أموالها : ووزارة المال ترد...
اصدرت وزارة المال، بياناً ردت فيه على رئيس الهيئة التنفيذيـة           
لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور حمـيـد          

تذكّر الوزارة أن قانون فتح االعتماد االضافي فـي         “ :  حكم، قائلة 
، الذي أقره مجلس النواب بتخفيـض     2012مشروع موازنة العام    

، دفع وزارة المال الى تخفيض كل الموازنات، ومـنـهـا            % 20
 ....”موازنة الجامعة اللبنانية

10549/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لن ندفع زيادة رسم االيجار: طالب السكن الجامعي
نفذ طالب وطالبات الجامعة اللبنانية، اعتصاماً أمام مبنى الوحدات         
السكنية في الفرع الثالث، وذلك اعتراضاً على رفع رسم إيـجـار            

 ألف ليرة لبنانية، وقد وقع      200 ألف إلى    125السكن الطالبي من    
نرفض الزيـادة   « :  ات على عريضة حملت العنوان التالي     / الطالب

، » الجائرة على إيجار السكن الجامعي ولن ندفع حتى تحقيق مطالبنا         
 ....ة/ات عليها إلى ألفي طالب/ويقدر أن يرتفع عدد الموقعين

10552/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

مشكلة طالب الماستر في إدارة األعمال تراوح مكانها والعمـادة          
 تتمسك بالمستوى 

ال تزال قضية طالب الماستر في كلية العلوم االقتصادية وإدارة           
األعمال في الجامعة اللبنانية، تراوح مكانها، مع استمرار رفـض          

، 2 والماستر   1ات الخضوع المتحان دخول بين الماستر       / الطالب
ات / ات الفروع، عميد الكليـة، أن الـطـالب          / وقد أبلغ ممثلو  

ن االمتحان عند إجرائه، مما استدعى اتصاالت بينـه         / سيقاطعون
وبين رئيس الجامعة، الدكتور عدنان السيد حسيـن، لـبـحـث         

 ....الموضوع والخروج بقرار حاسم
10551/node/ar/org.lkdg.www://http 

انتشار مناهج تعليمية تنسجم مع المفاهيم الرائجة حول المجتمع         
 المدني

، » حوار الـحـضـارات     « ،  » حل النزاعات « ،  » الحكم الرشيد « 
، » الريادة االجتـمـاعـيـة     « ،  » المسؤولية االجتماعية للشركات  « 

وغيرها من المصطلحات الرائجة، لم تعد تقتصر على بـرامـج           
المنظمات غير الحكومية والجهات الممولة، بل تحولت إلى عناوين  
اختصاصات أو مواد تدريس لحظها أخيراً بعض الجـامـعـات           

، واستمـرار   » سوق منظمات المجتمع المدني   « اللبنانية نتيجة نمو    
 ....التوجهات االقتصادية الراهنة

10546/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

الجـودة  “ :  الماجستير والدكتوراه في التربية في الجامعات العربية      
  ”والقيمة المضافة

والهيئة اللبنانيـة   )  شمعة( نظمت شبكة المعلومات العربية التربوية      
للعلوم التربوية، مؤتمراً إقليمياً، في حرم الجامعة اللبنانية األميركية         

الماجستير والدكتوراه في التربية فـي       " في بيروت، حمل عنوان     
، وقد اعتبرت رئيسـة     " الجودة والقيمة المضافة  :  الجامعات العربية 

الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية وعضو مجلس األمناء في شـبـكـة          
ان مـوضـوع    “ المعلومات العربية التربوية، الدكتورة ديان نوفل،       

المؤتمر ينبع من قلق حقيقي في ما يتعلق بجودة برامج الدراسـات            
 ....”العليا ولتعزيز مساهمتها في حقل التربية في العالم العربي

10555/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة اللبنانية
 التعليم للجميع    

 تعليم عالي خاص
 التعليم للجميع    

 إلى جامعة خاصةCNAM رفع االقساط يحول معهد 
من جهتها، . ان الرفع التدريجي لألقساط، اخذ يفقد المعهد دوره وفلسفته  (CNAM) ات معهد العلوم التطبيقية واالقتصادية/اكد طالب

تبرر إدارة المعهد، الخاضع لوصاية الجامعة اللبنانية، أن رفع الرسوم هو بمثابة بحصة تسند الخابية، اذ ان استقاللية المعهد المالية 
 ... واإلدارية يقابلها شح في التمويل ينال من المؤسسة التعليمية

10545/node/ar/org.lkdg.www://http 
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  اختصاصات ودراسات عليا جديدة  في جامعة سيدة اللويزة4
، في كلية العلوم السياسية (NDU) استحدثت جامعة سيدة اللويزة

كلية "والعالقات الدولية، تخصصاً جديداً للحقوق وأطلقت عليه اسم 
، علماً انها  الجامعة "الحقوق والعلوم السياسية والعالقات الدولية

االولى في لبنان التي تُدرس مواد الحقوق فيها باللغة اإلنكليزية إلى 
جانب العربية، كما أدخلت الجامعة خمسة تخصصات جديدة في 

 ...الدراسات العليا
10553/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية 

قدامى جامعة القديس يوسف اتحدوا وقريباً بيت الجامعة وموقع 
 إلكتروني

ات جامعة القديس يوسف، عشاءه /أقام اتحاد جمعيات متخرجي
قدامى جامعة القديس " الحالي، تحت شعار 2013السنوي للعام 
، القى خالله رئيس االتحاد، رئيس مجلس شورى "يوسف اتحدوا

ان العمل على “: الدولة، القاضي شكري صادر، كلمة جاء فيها
االولى إعداد وتشغيل : تطبيق شعارنا سينطلق من خطوتين

 ...”الموقع إلكتروني التفاعلي والثانية بناء بيت لقدامى الجامعة
10554/node/ar/org.lkdg.www://http 

مزيداً من التشدد مع ":  االستراتيجيات المستقبلية لقطاع االستشفاء  "
 المستشفيات الخاصة 

اوضح وزير الصحة في حكومة تصريف االعمال، علي حسـن           
االستراتـيـجـيـات     " ، على هامش مؤتمر     " السفير" خليل، لصحيفة   

العمل جارٍ لتعديل العقود المبرمة     " ، أن   " المستقبلية لقطاع االستشفاء  
مع المستشفيات الخاصة، لفرض مزيداً من التشدد في تطبيق بعض          

، كاشفاً ان العقود الجديدة لحظت في الدرجة األولى، حـق    " الشروط
ة في الحصول على االستشفاء على حساب وزارة الصحة         / المواطن

 ....دون تسديد اي مبلغ اضافي
10556/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات / االتحاد العمالي العام للبدء بالرعاية الصحية للمضمـونـيـن     
 ات/المتقاعدين

صرح رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن، خالل  النـدوة           
، أن أفضل وسيلة    " التقاعد والحماية االجتماعية  : " المتخصصة حول 

لمقاربة الموضوع، البدء بإنجاز نظام الرعـايـة الصـحـيـة             
ات / ات المتقاعـديـن   / واالستشفائية للعمال والعامالت المضمونين   

 ...ن/ن على عاتقهم/ولسائر من هم
10559/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 تمديد سلف المستشفيات الخاصة: صندوق الضمان
أصدر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، مذكرة قضت بتمديد        
العمل بقرار مجلس إدارة الصندوق المتعلق بإعطاء المستشفيـات         

: أوالً“ :  الخاصة سلفات على حساب معامالت االستشفاء، جاء فيها       
يمدد العمل بقرار مجلس اإلدارة لفترة جـديـدة تـبـدأ فـي                

تضاف نسبـة   :   ، ثانياً  31/12/2014 وتنتهي في    1/10/2013
تتعهـد  :  على حاصل معادلة تحديد سلفة كل مستشفى، ثالثاً       %  15

ات / المستشفيات خطياً بااللتزام باستقبال جميع المضـمـونـيـن         
 ....”وبالتعرفات المقررة من قبل الصندوق

10558/node/ar/org.lkdg.www://http 

غياب الموازنة يؤثر في عالقة المستشفيـات       :  نقابة المستشفيات 
 بالدولة 

عدم وجـود    " أكد نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، أن        
موازنة لهذا العام أثر بشكل كبير على التعامل بين المستشفـيـات            
والدولة، خصوصاً أن االموال المرصودة للموازنة األسـاسـيـة          

 لم تكن كافية، وال يستطيع وزير       2013الخاصة بالمستشفيات للعام    
المالية انفاق أموال جديدة من خارج الموازنة ومن دون قـرار             

، مذكراً أن قيمة المستحقات المتوجبـة       " صادر عن مجلس الوزراء   
 1120على الدولة والجهات الضامنة، للمستشفيات الخاصة بلـغ          

 ....مليار ليرة
10557/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تعليم عالي خاص
 التعليم للجميع    

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة



6ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2آـ� �ـ� ن   ا � و ل     0 1 3 

  ملياراً من المستحقات 120لدفع الـ: »المستشفيات الخاصة
شدد الدكتور محمد عبداهللا، باسم اتحاد المستشفيات الخاصـة فـي            
البقاع، على حاجة المستشفيات الخاصة الماسة لتسديد المستحـقـات          
المالية العائدة لصناديق المستشفيات الخاصة من وزارة الصـحـة،          

 مليار ليرة، مؤكداً انه سيتم بحـث        120والتي تبلغ قيمتها  أكثر من       
 .....الموضوع مع وزير الصحة، علي حسن خليل

10563/node/ar/org.lkdg.www://http  

  %100مستشفى في بيروت ترفض استقبال مريض مضمون 
كاد رواد ساسين، الشاب اللبناني الموظف في فوج اطفاء مدينـة           
بيروت، ان يفقد حياته بعد توجهه الى احدى المستشفيات الخاصة          
في منطقة حرج تابت، اثر شعوره بوعكة صحية طارئة، وذلـك           
بعدما رفضت المستشفى استكمال الفحوصات الالزمة لعالجه، ما        

والجدير ذكره، ان البطاقة الصحية .   الف ليرة  350لم يسدد مبلغ    
% 100التي يحملها ساسين، تغطي فاتورة االستشفاء بنسبـة          

للمستشفيات المتعاقدة مع البلدية وان المستشفى التي رفضـت          
 ...!معالجته متعاقدة مع البلدية

10560/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تتابع التحقيقات » الصحة«: »األميركية«حالتي الوفاة في 
اطلع المدير العام لوزارة الصحة العامة، الدكتور وليد عمار، على 

المركز الطبي في الجامعة األميركية في «التدابير التي اتخذها 
بشأن حالتي الوفاة اللتين حصلتا بطريقة غير متوقّعة في » بيروت

وقد كشف عمار أن . الليلة ذاتها وفي الطبقة عينها في المركز
المركز الطبي وافق على تشكيل لجنة مستقلة مؤلفة من النقابات 

ات من خارج المركز لدراسة الملف، على أن /المعنية ومختصين
ات بإعالن النتائج لألهل والرأي العام فور /يقوم األطباء المعنيون

 ... .صدورها
10561/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 االسالمية استنكاراً العتداء " المقاصد"اعتصام في 
نفّذ الجسم الطبي والتمريضي في مستشفى المقاصد االسالمية، في 

الطريق الجديدة، اعتصاما أمام المستشفى، وذلك استنكارا لما 
تعرض له قسم الطوارئ من اعتداء بالرصاص من قبل زوج 

ات الدولة والمؤسسات المعنية /مريضة، وقد ناشد المعتصمون
ات /إتخاذ االجراءات الالزمة لضمان سالمة المرضى والموظفين

 ...وبالتالي استمرارية العمل
10562/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فتّش عن االدارة في التعثّر المالي : واقع المستشفيات الحكومية
انه في حين يتباهى وزير الصحة العامة " النهار"كشفت صحيفة 

في حكومة تصريف االعمال، علي حسن خليل، بتجربة 
تجربة مهمة ويمكن "المستشفيات الحكومية في لبنان، معتبراً انها 

، يبين الواقع ان بعض المستشفيات "البناء عليها للتوسع في المناطق
 مليار ليرة 350ليست في أحسن احوالها، على الرغم من اكثر من 

 مستشفى 28 على بناء أو ترميم 1990انفقت منذ العام 
 ...حكومية
10564/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "مستشفى الحريري"لجنة طبية لمتابعة االزمة المزمنة في 
شُكّلت لجنة من أطباء بيروت تضم رئيس لجنة الصحة النيابية، 
الدكتور عاطف مجدالني، والدكتور باسم الشاب، والدكتور عماد 

الحوت، لمتابعة وضع مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، 
وكيفية تعزيزه، على ان تتواصل اللجنة مع وزير الصحة علي 

 ....حسن خليل إليجاد الحلول الالزمة للمستشفى
10565/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 النائب الخليل يطالب بمستحقات مستشفى حاصبيا
ان تسرع وزارة المال في تحويل قيمة المستحقات الخاصة بمستشفى حاصبيا الحكومية والتي تتجاوز قيمتها "أمل النائب أنور الخليل 

ان تلك االموال ستساعد في تحسن مستوى الخدمات الطبية للمستشفى، وتمكن اإلدارة الجديدة من دفع “، مضيفاً " مليون ليرة400
 .... ”ات المستشفى العالقة منذ أشهر/المستحقات لموظفي

10566/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات السلسلة 

 لقاء مصارحة بين اللجنة النيابية وهيئة التنسيق النقابية
اجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب 

ات الرابطات التعليمية /والرواتب، على مدى يوم كامل، مع ممثلي
وإدارات الدولة في هيئة التنسيق النقابية، الستكمال دراسة 

المشروع، وقد افاد رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، بعد اللقاء 
كمؤشر تضخم % 120توافق أعضاء اللجنة على إعتماد : "قائال

لغالء المعيشة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلسلة لتصل إلى 
، موضحاً انه تم العمل على إيجاد " مليار ليرة سنويا3700ً

 ..... مليارات ليرة2109إيرادات للسلسلة تغطي 
10583/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليار ليرة على اإليرادات وسنؤمن 600زدنا : النائب كنعان
 الحقوق

اعلن ئيس اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع السلسلة، النائب 
ابراهيم كنعان، ان اللجنة توصلت الى رفع حجم االيرادات بنحو 

ات ان / مليار ليرة، مؤكداً للهيئات النقابية والموظفين600
بعض "وقد اوضح كنعان قائالً أن . ن سيقرها تقرير اللجنة/حقوقهم

من يود "، داعياً "اإليرادات التي قدمت لتغطية السلسلة وهمية
معرفة الحقيقة ليتوجه الى لجنة المال والموازنة قبل البناء على 

 ...”أحكام مسبقة
10588/node/ar/org.lkdg.www://http 

 استمعت الى رد وزارة المال" الفرعية النيابية"
افادت وزارة المال بكتاب رسمي مرفق بمستندات ان الخلل في 

مشروع سلسلة الرتب والرواتب، قديم، وانه اذا دفعت المستحقات 
ات دفعة واحدة كما / مليار ليرة الى المعلمين1700والبالغة قيمتها 

تطالب الهيئات النقابية، ستسبب بتضخم نقدي كبير وتالياً ستؤثر 
 ....على القيمة الشرائية اللبنانية

10592/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ؟%121أو % 73.5: صيغتان لسلسلة الرواتب
وضع رئيس اللجنة النيابية الفرعية، ابراهيم كنعان، تقريراً عن 

ات يقترح /ات والعسكريين/ات والمعلمين/سلسلة الرواتب للموظفين
األولى تنطوي : فيه صيغتين، يفصل بينهما هامش واسع غير مقبول

، إال أن مضمون التقرير %121والثانية % 73.5على زيادة بنسبة 
كان واضحاً في ميله الى الصيغة األدنى التي ترفضها هيئة التنسيق 

 ....النقابية لكونها أدنى مما حصلت عليه في مجلس الوزراء
10590/node/ar/org.lkdg.www://http 

 %73.5سنسقط سيناريو تصحيح االجور بنسبة : هيئة التنسيق
، مؤكدة انها ستواصل %73.5التي تقوم على تصحيح بنسبة ) أ(رفضت هيئة التنسيق النقابية، طرح اللجنة النيابية الفرعية  للصيغة 

لو كانت هناك نية حقيقية بإقرار الصيغة «: ، ومعلنة قائلة%121اي المؤشر الحقيقي الذي يقدر ) ب(تحركها السقاطها واعتماد الصيغة 
 ...."الثانية التي تضمن حقوق الناس وتحفظ المواقع الوظيفية لكافة القطاعات لما طرحت الصيغة األولى أصالً

10589/node/ar/org.lkdg.www://http 

إرجاء اإلضراب بسبب الظروف الطارئة في ": التنسيق النقابية"
 البالد

اعلنت هيئة التنسيق النقابية، تأجيل االضراب المقرر تنظيمه يوم 
، وذلك بسبب 2013 تشرين الثاني 26الثالثاء الموافق في 

وقد ذكرت الهيئة في بيان . الظروف االمنية الطارئة في البالد
ان المهل التي طلبتها اللجنة النجاز تقريرها تنقضي "صدر عنها 

الواحدة تلو االخرى، دون انجاز التقرير المنتظر، االمر الذي 
ات واالسالك /ات والموظفين/يطرح عند االساتذة والمعلمين

ن على اتخاذ خطوات تصعيدية /االخرى عالمات استفهام، ويحفزهم
 "....واسعة

10584/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أسئلة من فرعية السلسلة النيابية لوزارة المال
طلبت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب 

والرواتب، من وزارة المالية، رفع مذكرة توضيحية حول عدة 
وحدة المعايير التي اعتمدت بين مختلف االسالك، : نقاط ابرزها

مؤشرات التضخم في احتساب الزيادات التي تتضمنها السالسل، 
كيفية التجزئة في التقسيط، التمييز بين االسالك االدارية والتربوية 

ات، التمييز /والعسكرية في الرواتب والدرجات، حقوق المتقاعدين
 ....حتى بين الفئات وفي السلك الواحد

10593/node/ar/org.lkdg.www://http 



8ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2آـ� �ـ� ن   ا � و ل     0 1 3 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية اخرى

ن االعتصام امام كهرباء /عمال وعامالت غب الطلب يعاودون
 لبنان

ن، وذلك /ات في مؤسسة كهرباء لبنان تحركهم/عاود المياومون
احتجاجاً، على عدم ايفاء ادارة الكهرباء بالوعود التي قطعتها 

للعمال والعامالت لجهة صرف االجازات والعطل والمنح 
ات البوابات /المدرسية ومسألة السالمة العامة والوقاية، مقفلين

ات /الثالث للمقر الرئيسي للمؤسسة في كورنيش النهر، ومشعلين
 ...االطارات على المدخل البحري

10582/node/ar/org.lkdg.www://http 

  الجديدإلى المجلس النيابي» هيئات الضمان«قانون 
شدد وزير االقتصاد والتجارة، نقوال نحاس، خالل لقاء خصص 

للبحث في العالقة بين شركات التأمين ووزارة االقتصاد والتجارة، 
، على اهمية دور "جمعية شركات الضمان في لبنان"وعقد في مقر 

لجنة الرقابة على هيئات الضمان، مؤكداً ان قانون هيئات الضمان 
 ....سيكون على طاولة البحث في المجلس النيابي الجديد

10580/node/ar/org.lkdg.www://http 

ونقابة المحامين في طرابلس لتحسين " الصحة"بروتوكول بين 
 التقديمات 

وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف االعمال، علي حسن 
خليل، بروتوكوالً للتعاون بين الوزارة ونقابة المحامين في 

طرابلس، يقضي بتحسين التقديمات الصحية التي ال يغطيها التأمين 
ن /ات، السيما اولئك الذين واللواتي يعانون/الصحي للمحامين
 ... امراضا مزمنة

10579/node/ar/org.lkdg.www://http 

في طرابلس احتجاجاً على النقص في " الضمان"اعتصام أمام 
 ات والتأخر بإنجاز المعامالت/أعداد الموظفين

اعتصم مجلس اتحاد العمال والمستخدمين في الشمال والهيئات 
والمؤسسات التربوية والشركات الخاصة، امام مركز الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي في طرابلس، وذلك احتجاجا على 

ات والتأخير المزمن في انجاز /النقص الفاضح في عدد الموظفين
 80ة من اصل نحو / موظفا20المعامالت، اذ يوجد اقل من 

ات /ن سابقاً، علماً ان عدد المضمونين/ن يعملون/ة كانوا/موظفاً
 ...يناهز االربعين الفا

10581/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 ات وفي مكان العمل /الدمج االقتصادي واالجتماعي للمعوقين
اتحاد المقعدين "في " الدمج االقتصادي واالجتماعي"نظم مشروع  

مؤسسة الهادي لالعاقات السمعية "بالتعاون مع " اللبنانيين
وبلدية الغبيري، طاولة مستديرة للشركات، تحت عنوان " والبصرية

، هدفت إلى التعريف بالفئات الجديدة من "التنوع في مكان العمل"
ن غير المستثمرة، ومساعدة الشركات على /ات وطاقاتهم/العاملين

إدارة التنوع من خالل توفير الدعم الفني الالزم الصحاب 
 ....االحتياجات الخاصة باالستناد الى معايير الدمج المطلوبة

10575/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وأبو فاعور يعالج المشكلة مع رئيس الجامعة اللبنانية...
أجرى وزير الشؤون اإلجتماعية في حكومة تصريف األعمال، وائل أبو فاعور، اتصاالً هاتفياً بالشاب الكفيف شادي سعيد، وذلك 

نّه للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادثة، وبناء عليه إتّصل أبو فاعور برئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، الذي أبلغه أ
 ....بادر فور علمه بما حصل إلى إعطاء التوجيهات السريعة إلى إدارة الكلية إلعادة إجراء االمتحان للطالب سعيد

10578/node/ar/org.lkdg.www://http 

استنكار لمنع طالب كفيف من تقديم امتحانه في العلوم االجتماعية 
 بصيدا

وزع قطاع الطالب في التنظيم الشعبي الناصري في صيدا بياناً، 
الفرع  –استنكر فيه ما أقدمت عليه إدارة معهد العلوم االجتماعية 

الخامس في الجامعة اللبنانية، من عمل ال يمت لحقوق االنسان 
الى منع الطالب الكفيف شادي سعيد "بصلة، وذلك بعدما لجأت 

من تقديم امتحان اللغة االنكليزية، بذريعة عدم وجود ) سنة رابعة(
من يقرأ له نص االمتحان، كما جرى استخدام ألفاظ جارحة في حق 

 ....”الطالب
10577/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ات/مشروع للدمج االجتماعي لالشخاص المكفوفين
في لبنان، » مكتب التعاون اإليطالي للتنمية«، والسفارة اإليطالية و»مؤسسة قدموس«اطلقت وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع 

ات في /، وذلك في اطار مسعى الوزارة والمجتمع المدني لدمج المكفوفين"مشروع الدمج االجتماعي لألشخاص المكفوفين في لبنان«
 ....المجتمع
10576/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 اغاثة ونزوح

احتجاجات للمطالبة باإليواء : ات مخيمات سوريا/فلسطينيو
 والغذاء والتعليم

إحتجاجا على تراجع تقديم الخدمات االنسانية واالجتماعية لوكالة 
ات من مخيمات سوريا /ات الفلسطينيون/، نفذ النازحون"االونروا"

ات /، رافعين"االونروا"الى مخيم عين الحلوة، اعتصاما امام مكتب 
الالفتات التي تطالب االونروا بتحمل مسؤولياتها من خالل تأمين 

ن من خدمات صحية واجتماعية /أبسط مقومات العيش الكريم لهم
 ....وتربوية
10568/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هشاشة التقديمات الصحية.. ات سوريا بقاعاً/فلسطينيو
اكد عضو اللجنة المركزية في احد الفصائل الفلسطينية، أبو وائل 

/ات الوافدين/ات الفلسطينيين/عبداهللا كامل، المتابع لملف النازحين
ما زالت تتعاطى مع » األونروا«ات من سوريا إلى لبنان، ان 

الملف الصحي وكأنه لم يحصل أي نزوح، كاشفاً على سبيل المثال، 
ة / مريضا250ًان عيادة بر الياس الصحية التي تستقبل يومياً نحو 

بوجود طبيب واحد وصيدلي واحد، ما زالت على حالها، في ظل 
 .....نقص في األدوية

10567/node/ar/org.lkdg.www://http 

 شؤون وشجون

بتمويل " عين الحلوة"اطالق مشروع تأهيل البنى التحتية في 
 أوروبي
واالتحاد األوروبي، مشروعاً مشتركاً، يرمي الى  " األونروا"أطلقت 

صيدا، مركزاً  –تحسين مستوى البنى التحتية في مخيم عين الحلوة 
ات /تحسين ظروف المسكن والنظافة والصحة لالجئين"على 

ات األكثر فقراً في لبنان، وذلك من خالل إعادة تأهيل /الفلسطينيين
 .....البنى التحتية للمخيم

10571/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التابع للهالل االحمر الفلسطيني خارج الخدمة » مستشفى الجليل“
الهالل األحمر «التابع لـ» مستشفى الجليل«لم يبقَ من 
في مخيم البرج الشمالي، إال اللوحة المرفوعة على » الفلسطيني

مدخله، بعد ان افادت المعلومات بأنه بات خالياً بعدما سحبت منه 
المعدات األساسية، وال سيما غرفة العمليات، علماً ان المستشفى، قد 

لعب خالل الفترة الماضية، دوراً مهماً في تأمين العالج الصحي 
 ...ة/ ألف الجئ17ألكثر من 
10569/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ومخيماتاونروا 

 "البارد"رفضاً إللغاء خطة الطوارئ لمخيم نهر " البداوي"وفي " األونروا"اعتصامان أمام 
لخطة الطوارئ، نظمت المنظمات الديموقراطية الفلسطينية ولجنة " االونروا"ن الرافضة إللغاء /دعماً ألبناء مخيم نهر البارد وتحركاتهم
، اعتصاماً جماهيرياً في خيمة االعتصام المفتوح البناء مخيم نهر البارد المنصوبة امام "حياة"المتابعة الصحاب األمراض المستعصية 

بيروت، كما نفذ أبناء مخيم البداوي اعتصاماً جماهيرياً دعما لمطالب مخيم البارد، وللمطالبة ايضاً بالتغطية الصحية  -مقر االونروا 
 ....الشاملة
10573/node/ar/org.lkdg.www://http 
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  تتمة االفتتاحية   

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  

ات القطاع العام   /ة، ال سيما موظفي   /ة وعامل /في الختام، يجدر التشديد مرة اخرى، على ان اقرار السلسلة حق لكل موظف             
وليست منة من احد، وانه في وقت كانت فيه األوضاع االقتصادية أفضل حاالً من اليوم، القى المشروع انتقادات جمة ورفضاً                    
مطلقاً القراره، وبالتالي فان ربط الموضوع االن بالظروف االقتصادية المتردية وحتى بملف االصالح العام للدولة، الذي ال                  
يالقي توافق السياسيين، قد يكون مجرد ذريعة لعدم تنفيذ ذلك االستحقاق االقتصادي االجتماعي المهم حتى ما شاء اهللا، اي                     

 .حتى يتصالح سياسيو لبنان

 ومخيماتاونروا 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 تعرض معاناة البارد أمام ممثلي االتحاد األوروبي " الفصائل الفلسطينية"و...
زار وفد مشكل من الفصائل الفلسطينية في الشمال، سفارة االتحاد األوروبي في بيروت، لشرح التداعيات الخطيرة لقرارات األونروا 

وقد طالب القيادي في احدى الفصائل، بسام موعد، خالل اللقاء، االتحاد األوروبي بتحمل . القاضية بوقف برنامج خطة الطوارئ
 ...2007مسؤولياته تجاه األزمة التي يمر بها مخيم نهر البارد منذ العام 

10572/node/ar/org.lkdg.www://http 


