
 

 
 
 

تعميم إلى المدارس العلمانية للحفاظ على        
 " حرية الطوائف"

 مجلس الوزراء ينجز ملفي العمداء والتفرغين 
 سياسي سبق تعيين العمداء " شد حبال طائفي"

بروتوكول تعاون علمي بين هندسة اللبنانية       
 " ليبنور"و
ورفض قرار الترخيص    »  المهن الحرة «

 لكليات جديدة للصيدلة بسبب التخمة
فيما كلية الصيدلة في جامعة الجنان        ......

 تعمل بدون ترخيص 
التابعة لجامعة البلمند   "  األلبا" حرم جديد لكلية    

 في الدكوانة  
 الجامعة األميركية تبحث عن رأس جديد

 

 
 

مستشفى رفيق الحريري مالذ الفقراء ال يزال       
 في دائرة الخطر

آلية جديدة لتدقيق فواتير المستشفيات         
 ومكافحة الفساد

النقيب يدافع عن مخالفات المستشفيات        
 الخاصة

بو فاعور يفسخ عقد مستشفى نوفل في         ا
 بيروت

هيئة التنسيق مستمرة في مقاطعة تصحيـح       
إذا فضلوا الذهاب الى    :  االمتحانات وبو صعب  

 اصدار افادات فليختاروا وزيراً آخر 
 أشهر من دون قانـون      3الرواتب تأمنت لـ    
 بعد تسوية سياسية

مجزرة «ات من /ات الكهرباء يحذّرون/مياومو
 »مشروع كنعان

الوزير قزي ينكب على مشاكل الضمان         
 االجتماعي وينذر باطاحة ادارته 

حملة وطنة لألشخاص المعوقين في بيئة ال        
 ن/تحترم حاجاتهم

ات من سوريا     /ات فلسطينيون  /معلّمون
 ن/ن في وظيفتهم/ن بإبقائهم/يطالبون

 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 سلسلة الرتب والرواتب الى أسفل سلّم األولويات بانتظار جالء الصورة السياسية العامة 

 راصد الحقوق االجتماعية

2ا ب  ا لـعـد د   ا لـر ا بـع   و ا أل ر بـعـو ن  0 1 4 

 

ات /بعد ثالث سنوات من النضال النقابي الذي سعت خالله هيئة التنسيق النقابية الى تحقيق مطالب المعلمين                 
ات، مستخدمة كل االساليب المشروعة للتحرك، ال يزال ملف سلسلة الرتب والرواتب بدون حل وال               /والموظفين

خالل الفترة الماضية ازداد الملف تعقيداً وامسى اسير        .  يتوقع له النهاية السعيدة على االقل في المدى المنظور        
وقد لوحظ ايضاً ان تحرك هيئة التنسيق شهد تطوراً         .  التجاذب السياسي، وسط االنقسام الحاد الذي يشهده لبنان       

بارزاً، بحيث باتت الهيئة تمثل اكثر من حالة نقابية مطلبية وتطمح الن تصبح جزءاً من حركة سياسية                      
وبانتظار جالء الصورة، من المفيد التوقف امام المنعطف الحالي الذي يشهده              .  ديموقراطية مستقلة جديدة  

 . التحرك، وابراز بعض التطورات والمالحظات االولية حول الموضوع
شهد النقاش حول مشروع السلسلة جملة من السجاالت والتجاذبات، منها ما تركز حول ارقام نفقاتها واخرى                  
حول االيرادات، وتنقلت السلسلة بين الوزراء والنواب واللجان، تغيرت خاللها ارقام تكلفة المشروع على نحو                

 مليار ليرة بحسب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ارتفعت الى            1669فمن  .  يصعب تفسيره في هذه العجالة    
 مليار ليرة بحسب اللجنة     1807 مليار ليرة بحسب لجنة كنعان النيابية الفرعية، ومن ثم هبطت الى               3150

اما على صعيد التمويل، فيستمر االخذ والرد حول الموضوع         .  النيابية الفرعية التي رأسها النائب جورج عدوان      
لكن .  بدون جدوى، بينما تتمترس االطراف السياسية وراء رؤى اقتصادية مختلفة وخدمة لمصالح متعارضة              

 .  اذار14 و8الملفت في االمر، هو اعادة توزع المواقف حولها على تجاوز االنقسام السياسي التقليدي بين 
 

اما هيئة التنسيق النقابية، فقد تمسكت بمطالبها ومواقفها واستمرت في تحركات اخذت اشكال مختلفة،  وشهدت                 

مداً وجزراً من حيث الحشد وكسب التأييد السياسي، اال ان تلك التحركات افضت الى طريق مسدود، اذ لم                     

تستطيع الهيئة من خاللها فرض موقفها على االطراف السياسية الرئيسية، فوجدت نفسها محشورة بين االستمرار           

في مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية واسيرة المراهنة على ذلك، االمر الذي ارتد عليها، كما شهدنا مؤخراً                 

مع قرار وزير التربية، الياس بو صعب، باعطاء افادات لكل من تقدم باالمتحانات الرسمية، ساحبا بذلك البساط                 

 . من تحت اقدام الهيئة

ال شك ان سوء الطالع الحالي للهيئة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمأزق السياسي العام الذي يمثله عدم التوافق على                    

انتخاب رئيس للجمهورية وبروز معركة التمديد للمجلس النيابي، وهو مأزق ادى الى تعطيل جلسات التشريع                 

وبنتيجة ذلك، فمن الواضح ان تفاقم االزمة السياسية         .  النيابية، التي كانت منكبة على دراسة مشروع السلسلة        

صعود داعش واحداث   (المرتبطة بانتخابات الرئاسة والمجلس النيابي، الى جانب تسارع التطورات االقليمية             

واستمرار التراجع االقتصادي وضغط النزوح من سوريا، كل ذلك دفع بمسألة سلسلة الرتب والرواتب              )  عرسال

 . الى اسفل سلم اولويات السياسيين في لبنان

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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 هيئة تأسيسية لرابطة لجان األهل للدفاع عن التعليم الرسمي 
تشكيل الهيئة  "اعلنت لجان األهل في ثانويات بيروت الرسمية، عن         

، تمهيداً  "التأسيسية لرابطة لجان األهل في الثانويات الرسمية        
إلنشاء تلك الرابطة، وذلك بهدف الوصول الى بناء قوة نقابية            
فاعلة تدافع عن الثانوية الرسمية والتعليم الرسمي، وحقوق األهل          

 .....والتالمذة لجهة تحسين نوعية التعليم الرسمي
11738/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 " حرية الطوائف"تعميم إلى المدارس العلمانية للحفاظ على 
أصدر وزير التربية، الياس بوصعب، تعميماً فرض فيه على كل           
الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية        

عدم إصدار أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات من           «والخاصة،  
، »أو بوسائل التعبير عنهما   (...)  شأنها المساس بالحرية الدينية      

علماً ان ذلك التعميم أتى على خلفية القضية التي اثيرت مؤخراً ضد 
، التي تحظر على أساتذتها وطالبها إظهار       »سابيس«إدارة مدرسة   

 .....اإلشارات الدينية والطائفية
11737/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

ات /ن اإلضراب المفتوح مطالبين   /ات اللبنانية أعلنوا  /ومدربو......
 ن/الحكومة بحل ملفهم

البدء بإضراب مفتوح،   "اعلنت لجنة المدربين في الجامعة اللبنانية،       
االمتناع عن إصدار نتائج االمتحانات في كافة كليات الجامعة            

 ومعاهدها، التوقف عن التسجيل المتحانات الدخول على نظام 
تهميش "، وذلك بسبب    ”، وسواها من األعمال اإلدارية    banner الـ

ن لجهة إقراره ضمن ملف      /مجلس الوزراء للبند المتعلق بهم     
 ".....الجامعة

11726/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 مجلس الوزراء ينجز ملفي العمداء والتفرغين 
اخيراً، انجز ملف الجامعة اللبنانية خالل جلسة مجلس الوزراء           

 تموز، عقد وزير التربية بعدها مؤتمراً         26التي عقدت في     
ن في مالك   /ة اصبحوا / استاذا 1220"صحفياً، اكد خالله، ان      

"، وكشف قائالً  "الجامعة اللبنانية  استطعنا تأمين توازن طائفي     : 
 في المئة من    48,5مقبول في ملف التفرغ، فكان هناك اكثر من          

 ". في المئة من النساء    48 من المسلمين، بينهم     51,5المسيحيين، و 
عن ابدال كليات بين    "اما حول ملف العمداء، فاعتذر بوصعب        

 ......، مؤكداً ان لدى جميع العمداء الكفاءة الالزمة"عميد وعميد
11727/node/ar/org.lkdg.www://http 

 " ليبنور"بروتوكول تعاون علمي بين هندسة اللبنانية و
وقع كل من رئيس الجامعة اللبنانية، عدنان السيد حسين، عميد            
كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، الدكتور رفيق يونس، ورئيس          

، حبيب  "ليبنور"مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات         
غزيري، بروتوكوالً للتعاون العلمي بين الكلية والمؤسسة، واعلن        

 االتفاق يرمي الى تفعيل العمل       السيد حسين، بالمناسبة، ان ذلك    
المشترك بين ليبنور وكلية الهندسة، وانه سيركز على مسائل            
اساسية منها مشاركة االساتذة في اللجان الفنية في ليبنور، ووضع          

 .....المواصفات لكافة المواد المصنعة والمستهلكة
11735/node/ar/org.lkdg.www://http 

 سياسي سبق تعيين العمداء " شد حبال طائفي"
مصادر متابعة لملف تعيين العمداء     كشفت صحيفة النهار نقال عن      

 الساحة االكاديمية تشهد شد حبال مقلقاً بين        في الجامعة اللبنانية، ان   
الشيعة والسنة من جهة، وتراجع مقلق لحصص المسيحيين في           

 ......العمادات، ال سيما لطائفة الروم الكاثوليك
11734/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 تؤكد شرعيتها» اللبنانية«رابطة : رداً على التشكيك
ن رداً على بعض اإلشاعات واالدعاءات التي تطال الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، شددت الهيئة في بيا                   

ـ     بل هي شرعية وقانونية ومن واجبها االستمرار بعملها وعدم ترك الساحة الجامعية للفراغ أو              »  منتحلة صفة «صدر عنها، انها ليست ب
 .....لبعض العابثين

11736/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
ورفض قرار الترخيص لكليات جديدة للصيدلة       »  المهن الحرة «

 بسبب التخمة
 الصادر عن وزير     رفض اتحاد نقابات المهن الحرة، القرار       

 كليات جديدة   6ترخيص  التربية، الياس بوصعب، والرامي الى       
للصيدلة، معتبراً ان ذلك الترخيص سيكون له تأثيرات سلبية على          
قطاع الصيدلة في لبنان، خصوصاً وانه سيؤدي الى زيادة عدد            
الصيادلة المتخرجين، في الوقت الذي يعاني لبنان تخمة في ذلك           

وطالب االتحاد وزارتي الصحة والتربية بتحمل          .  القطاع
مسؤوليتهما في هذا المجال، وتشكيل لجنة متابعة لوضع دراسات          

 ....مهنية تأخذ بواقع سوق العمل
11741/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فيما كلية الصيدلة في جامعة الجنان تعمل بدون ترخيص ......
، مقاال تحت   2014 تموز   10نشرت صحيفة االخبار بتاريخ      

"عنوان كلية الصيدلة في جامعة الجنان     -التعليم العالي »  دكاكين«: 
"، جاء في مقدمته مايلي    "مثاال وهي مثال ينطبق   (جامعة الجنان   : 

تقرر ان تفتتح كلية للصيدلة من      )  على الكثير من الجامعات الخاصة    
دون ترخيص، فتتلقى انذارا، لكنها ال تأبه، تخرج طالبها من دون           

بعد سنوات تحصل على ترخيص     .  ان تكون شهاداتها معترفا بها    
هكذا يضرب التعليم العالي في      .  االوضاع»  تسوية«وتبدأ رحلة   

 "......لبنان
11740/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التابعة لجامعة البلمند في الدكوانة  " األلبا"حرم جديد لكلية 
التابعة لجامـعـة   "  األلبا"تواصل األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة  

 ألف متر مربع، ورشة إعمار لحرم 25البلمند، تنفيذ، على مساحة 
حديث ومتطور في مقرها الحالي في الدكوانة، علماً ان الـحـرم            

 -2016الجديد الذي من المتوقع ان ينجز في بداية السنة الجامعية 
 ..... طالب وطالبة1500 ، سيكون باستطاعته استيعاب 2017
11743/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وتوضيح من جامعة الجنان حول الموضوع......

 تموز  10بتاريخ  »  األخبار«تعليقاً على التقرير الذي نشرته صحيفة       
، حول دكاكين التعليم العالي، ورد من ادارة جامعة الجنان           2014

"(...)  التوضيح التالي  في ما يتعلق بملف كلية الصيدلة، وافق        : 
مجلس التعليم العالي على ترخيصها أخيراً، بعد انتظار دام ثماني           
سنوات، شهدت خاللها المؤسسات التشريعية والتنفيذية في لبنان،         
كافة أنواع التجاذبات والتعطيل، على الرغم من استيفاء الشروط          

 "......القانونية كافة التي اشار اليها المقال
11739/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجامعة األميركية تبحث عن رأس جديد
أعلن مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت، عن تشكيل لجنة لتولي مهمة اختيار رئيس جديد للجامعة، خلفاً للرئيس الحالي، بيتر                     

، علماً ان اللجنة تتألف     2015دورمان، الذي سيتنحى عن الرئاسة فور اختيار خلف مناسب له، متوقعاً  أن يكون ذلك  في أوائل سنة                     
 .....من ثمانية أعضاء في مجلس األمناء وعضو في الهيئة التعليمية في الجامعة

11742/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 مستشفى رفيق الحريري مالذ الفقراء ال يزال في دائرة الخطر
مستشفى رفيق الحريري هي الفرصة السانحة الوحيدة أمام فقراء لبنان للحصول على             «رأى وزير الصحة العامة، وائل أبوفاعور، أن        

جاء تصريح أبوفاعور خالل حفل افتتاح غرفة عمليات الطوارئ في          .  »العناية الطبية وانه على الدولة ان ال تخلف وعدا في ذلك األمر           
المستشفى، المخصصة لمواجهة الكوارث والطوارئ، علماً انها انشئت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية                 

 .......المكتب االقليمي للشرق األوسط  -
11751/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 جرعة انعاش لكي تستمر في العمل ” مستشفى الكرنتينا“
مستشفى بيروت الحكومي   «ات  /فك موظّفو »  مبادرة حسن نية  «في  

ن  أمام المستشفى، الذي استمر أسبوعا         /، اعتصامهم »الكرنتينا
ونصف األسبوع، وذلك  بعدما حل جزء من عقدة رواتب              

وبحسب .  ات المتراكمة منذ شهرين ونصف الشهر       /الموظّفين
ات /فان وزارة المال حولت، لحساب الموظّفين     »  السفير«صحيفة  

رواتب شهر أيار الماضي، إضافةً إلى المفعول الرجعي عن العام          
2012..... 
11750/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !فيما مستشفى البترون ال يزال مصيرها مجهول......
اصدرت هيئة الطوارىء الشعبية في منطقة البترون، بياناً تحت           

تساءلت فيه عن مصير    "  غدها المنتظر :  مستشفى البترون "عنوان  
التي تملكها وزارة الصحة وتستثمرها إدارة الصندوق        "المستشفى  

". 2015الوطني للضمان االجتماعي بموجب عقد يسري حتى          
"وجاء في البيان    واقع المستشفى صعب، الجسم التمريضي       : 

 .....” يتناقص، التجديد فيها ملغى، والحاجات تتزايد
11749/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 آلية جديدة لتدقيق فواتير المستشفيات ومكافحة الفساد
 أعلن وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، عن آلية جديدة             
لتدقيق فواتير المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، موضحاً ان         

هذا التدبير هو نظام إصالحي بكل المقاييس في اإلدارة اللبنانية           «
وأمل ابو فاعور أن    .  بشكل عام، ووزارة الصحة بشكل خاص      

يؤدي تطبيق النظام االلكتروني الجديد إلى وقف الهدر في فاتورة          «
، كما لفت إلى أن ذلك      » مليار ليرة  420االستشفاء التي تبلغ سنوياً     

ال تستطيع اليد البشرية أو الواسطة أن تتالعب         "النظام إلكتروني   
 "....به، أو أن تستخدمه بهدف الرشوة

11748/node/ar/org.lkdg.www://http 

 النقيب يدافع عن مخالفات المستشفيات الخاصة
عرض نقيب المستشفيات، سليمان هارون، خالل مؤتمر صحافي،         
أوضاع القطاع االستشفائي وما يتكبده من خسائر يومية في ظل            
تراكم المشكالت اإلدارية الناجمة عن تفاقم أزمة مستحقاته بذمة           

واشار هارون رداً على ما كشفته قاضية في          .  الهيئات الضامنة 
ديوان المحاسبة، حول المستشفيات الخاصة التي ال تضع كفالة           

من قيمة العقود التي تبرمها مع الوزارة،       %  10حسن تنفيذ بنسبة    
تتعرض بشكل متكرر النتقادات كثيرة وفي        “ان المستشفيات    

المقابل، نادراً ما يتكلم احد عن انجازاتها او عن الصعوبات              
، مشدداً على مرجعية النقابة وعلى        "المتعددة التي تتعرض لها    

ضرورة التواصل معها لحل اي مشاكل يمكن ان تطرأ بينها وبين            
 .....المواطنين او المرجعيات الرسمية
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 وأبو فاعور يفسخ عقد مستشفى نوفل في بيروت......
فسخ العقد الموقّع بين    “قرر وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور،  

الوزارة ومستشفى نوفل في بيروت، وإمهالها مدة شهر واحد            
لتوفير كافة الشروط الصحية، اللوجستية والطبية المطلوبة، تحت         

جاء قرار أبو فاعور نتيجة للكشف      .  ”طائلة سحب الترخيص نهائياً   
الذي أجرته مديرية العناية الطبية على المستشفى، والذي بين ان           
المعايير الصحية وشروط النظافة غير متوافرة فيها، وانها بحاجة         

 .....الى عملية إعادة تأهيل شاملة
11752/node/ar/org.lkdg.www://http 

  مليارات ليرة مستحقاتنا لدى الصحة 5": دار العجزة اإلسالمية"
التي »  مستشفى دار العجزة اإلسالمية   «كشفت صحيفة السفير ان     

ات المرضى، ال تستحوز على     /باتت مركزاً رائداً للعناية بالمسنين    
عناية وزارتي الصحة والشؤون االجتماعية، اذ اكد مدير             

وزارة الصحة مقصرة في    «المستشفى، عزام حوري، للصحيفة أن      
 5سداد ما عليها من مستحقات، والتي وصل اجماليها إلى              

الدار لم تتلق اي من مستحقاتها لعام         "، الفتاً إلى أن      »مليارات
2013/2014....." 

11753/node/ar/org.lkdg.www://http 
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هيئة التنسيق مستمرة في مقاطعة تصحيح االمتحانـات وبـو           
 إذا فضلوا الذهاب الى اصدار افادات فليختاروا وزيراً آخر : صعب

 تـمـوز     16نفذ طالب وطالبات الشهادة الثانوية الرسمية، يوم        
الماضي، اعتصاماً امام وزارة التربية والتعليم الـعـالـي فـي          
االونيسكو، شارك فيه عدد من اعضاء هيئة التنسيق النقابية، لجان          
االهل في المدارس الرسمية ووزير التربية، الياس بوصعب، الذي         

اذا كـانـوا   : " جدد رفضه اللجوء الى خيار اصدار االفادات، قائال    
كذلك حذر بو   ".  يريدون ضرب التربية فليفتشوا على وزير غيري      

 ايام سندخل في المحظور، واذا لم نـبـدأ           4بعد  " صعب من ان    
تصحيح المسابقات فلن يكون بمقدور التالمذة االلتحاق بالجامعات         

 ".......ولن نتمكن من بدء سنة دراسية جدية
11759/node/ar/org.lkdg.www://http 

 السنيورة يراعي هيئة التنسيق لكنه يجدد رفضه إلقرار 
 )؟ (!السلسلة

بينما اكد الرئيس فؤاد السنيورة خالل لقائه وفداً من هيئة التنسيـق            
اإلنفاق على قطاع التربية لـيـس       " النقابية، ان تيار المستقبل يعتبر      

: ، عاد وصرح قـائـالً   " بانفاق، بل بمثابة استثمار في مستقبل لبنان      
لكننا في الوقت عينه ال يمكن ان نوافق على صرف أمـوال ال              « 

تغطية لها لناحية اإليرادات، ونحن ال نريد أن نعطي بيد وندفع البلد           
 ......»الى منزلقات خطيرة غير مدروسة
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 ال يجوز إبقاء مشروع السلسلة ملفّاً معلّقاً منذ سنوات: التنسيق
، موقفها من االستمرار في مقاطعـة       " هيئة التنسيق النقابية  " كررت  

التصحيح لالمتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب 
والرواتب، معلنة تنفيذ اإلضراب العام في الوزارات واإلدارات         

وقد طالبت الهيئة وزير التربية، اليـاس بـو          .   آب 6العامة في   
أن يتفرغ لتأمين معالجة اإلشكاالت التي تعترض إقـرار         " صعب،  

، " الحقوق في السلسلة كما فعل في إقرار ملفي العمداء والتـفـرغ           
من غير المقبول ألي مسؤول أو جهة، تعطيل عمـل          " معتبرة انه   

المؤسسات الدستورية، التسبب بالفراغ وأخذ الشعب اللبناني رهينة        
 "......ات/بمن فيهم األساتذة والطالب

11756/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

الضغط إلقرار السلسلة والحقوق والعمل لتحويل : معلّمو الشيوعي
 الرابطات إلى نقابات

حمل قطاع المعلّمين في الحزب الشيوعي اللبناني، الدولة             
وخصوصاً الكتل النيابية، مسؤولية التلكّؤ والمماطلة في إقرار           
الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، ومقاطعة تصحيح االمتحانات        
الرسمية، مؤكداَ موقفه الرافض للصيغ التراجعية، والفتاً الى أن           
المرحلة تتطلب آلية عمل نقابي على صعيد القطاع العام ارقى من           

 ......اآللية النقابية التنسيقية المعمول بها حالياً
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  أشهر من دون قانون بعد تسوية سياسية3الرواتب تأمنت لـ 
خلص االجتماع الذي عقد بين الرئيس فؤاد السنيورة، وزير المال،          
علي حسن خليل، والوزير وائل ابو فاعور، إلى انتاج تسوية مالية، 
تم بموجبها االتفاق على تجميد اعتمادات الرواتب الشهـر آب،           
ايلول، وتشرين االول، من احتياط الموازنة، على أن يتم تقليـص           
إنفاق الوزارات من االحتياط، مما يجعل االعتمادات المتوفرة فـي        
االحتياط كافية لتغطية الرواتب واالمور المالية الملـحـة وذات           

 ......االولوية
11762/node/ar/org.lkdg.www://http 

بعـد  %  38سنُطالب بتصحيح األجور بمقدار     :  » الديار« غصن لـ   
 عيد الفطر

اكد رئيس االتحاد العمالي العام، غسان غصن، ان االتحاد سيطالب          
وفيما استهزأ غصـن    .   في المئة  38الحكومة زيادة غالء المعيشة     

ات قبل عيد الفطـر،     / من تباهى الحكومة بتأمينها رواتب الموظفين     
اعتبر ان ذلك االنجاز يجب ان يصب في العمل الدؤوب الذي تقوم            

 ..... هل تدني عمل الحكومة الى ذلك الدرك؟: به، متسائال قائالً
11760/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      سلسلة الرتب والرواتب

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية اخرى
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 للمطالبة بالرواتب KVA وإضراب في شركة......
شركات مـقـدمـي     " ات في احدى    / ات العاملين / اعتصم المياومون 

 تموز، أمام مبنى  7لدى مؤسسة كهرباء لبنان، في      )"  SP( الخدمات  
الشركة في بيروت وامام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بعلـبـك،            

ن مـؤسـسـة     / ن المستحقة، كما طالبوا   / ات بدفع رواتبهم  / مطالبين
كهرباء لبنان بإعداد جداول األسماء التي ستخضع لـلـمـبـاراة            
المحصورة لدخول مالك المؤسسة، وفقاً للقانون الذي أقره مجلـس          
النواب، وبتقديم تلك الجداول إلى مجلس الخدمة المدنية وتحـديـد           

 ...... موعد المباراة
11764/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »مجزرة مشروع كنعان«ات من /ات الكهرباء يحذّرون/مياومو
ـ   ، » لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة االكـراء      « بعدما سرب ل

معاودة طرح ما يسمى بمشروع كنعان في مجلس النواب، سارعت    
اللجنة إلى عقد مؤتمر صحافي للتحذير من مثل هكذا مشروع الذي 

، مؤكدة أن المشروع المقترح     » يدس السم في العسل   « بحسب رأيها   
ن من / ات كافة، إذ إنه يحرمهم/ هو بمثابة مجزرة تطال المياومين    « 

، ومـلـوحـة     " ن من أجلها لسنوات   / ن التي ناضلوا  / أبسط حقوقهم 
 ....بالعودة إلى التحرك االحتجاجي مجددا

11763/node/ar/org.lkdg.www://http 

 عمال االغاثة في وزارة الشؤون االجتماعية بال رواتب وبحاجة الغاثة 
ن ضمن مشروع اإلستجابة لحال النزوح السوري،       / اللواتي يعملون / ات مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، الذين     / شكت المئات من المتعاقدين   
ن منذ سبعة أشهر، رغم المراجعات المكثفة التي أجروها، مع مكتب الوزير رشيد درباس ومستشاريه، ومـع                 / من عدم قبض مستحقاتهم   

ن على مـردود    / ن يعتمدون/ ن المادية لم تعد تحتمل اإلنتظار، وال سيما انهم/ ات أن أوضاعهم  / مدير المشروع، مكرم مالعب، مؤكدين    
 ....ن/ذلك العمل لتأمين لقمة العيش ألوالدهم

11761/node/ar/org.lkdg.www://http 

الوزير قزي ينكب على مشاكل الضمان االجتماعي وينذر باطاحة         
 ادارته 

 تموز الماضي، اجتماعا    8ترأس وزير العمل، سجعان قزي، في       
موسعا لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وضع        
خالله، بحسب صحيفة النهار، النقاط على الحروف ومجلس           

فقد اقدم قزي على االستغناء عن عدد من        .  االدارة امام مسؤولياته  
اعضاء مجلس االدارة الذين ثابروا على الغياب، مطالباً باستبدالهم         

أن اعضاء مجلس االدارة الذين      "  النهار"بآخرين فوراً، وعلمت    
) مستقيل(ينوي قزي استبدالهم هما ممثال الدولة أكرم نجار            

، وممثلو أصحاب العمل الذين لم        )مستقيل(ومروان اسكندر    
يحضروا اجتماعات مجلس االدارة منذ أكثر من عامين وهم كاظم          
ابرهيم، مكرم صادر، وانطوان واكيم، اضافة الى رئيس مجلس          

 .....)عن الدولة(االدارة طوبيا زخيا وعادل عليق 
11765/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الوزير" مرجلة"وردود من ممثلي الهيئات على ......
كذلك استفز تلويح  وزير العمل سجعان  قزي بتبديـل اعضـاء              
مجلس االدارة، احد ممثلي الهيئات االقتصادية في المجلس، األمين         

ـ         " النهار" العام لجمعية المصارف، الدكتور مكرم صادر، فاتصل  ب
مستغرباً زج اسمه واألسماء األخرى الممثلة للهيئات االقتصاديـة،         
موضحاً أنه ال يحق لوزير العمل اقالة أو تبديل اي من اعضـاء              
مجلس االدارة، خصوصاً اذا كانوا ممثلي اصحاب العمل واالتحاد          

 .....العمالي العام
11767/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية اخرى
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 ورد آخر من مروان اسكندر، عضو مجلس ادارة......
رداً على تصريح وزير العمل، سجعان قزي، حول االستغناء عن          
عدد من اعضاء مجلس االدارة، اوضح السيد مروان اسكـنـدر           

، وقد سجلت استقالتـه     2008لصحيفة النهار، انه استقال منذ عام       
في مذكرات خطية الى دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل          

 .....في حينه، مؤكداً انه اقدم على تلك الخطوة ألسباب معروفة
11766/node/ar/org.lkdg.www://http 

ـ      23:  الضمان االجتماعي في طرابلس     36000 مـوظـفـاً لـ
 ! مضمون

 تموز الماضي، ان مكتب 2كشفت صحيفة النهار في عددها بتاريخ       
 36000صندوق الضمان االجتماعي في طرابلس الذي يقصده نحو 

ة من كل من طرابلس، الضنية والمنية ال يعمل فيـه اال       / مضمون
ات الى مراكز   / ة، وذلك بعدما تم نقل عدد من الموظفين       /  موظفاً 23

اخرى، وتقاعد البعض اآلخر، االمر الذي ترك فجوة كبيرة بـيـن            
/ موظفا120ًالعدد القانوني الذي يفترض توافره في المركز والبالغ  

 .....ات/ة، والذي ادى الى تأخير معامالت المضمونين
11768/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 ن/حملة وطنة لألشخاص المعوقين في بيئة ال تحترم حاجاتهم
 تموز، الضوء علـى     26سلطت صحيفة السفير في عددها بتاريخ       

المعوقات التي يعاني منها االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في         
لبنان خالل التنقل على الطريق، كاشفة عن ان تلك الفئة تـواجـه       
مشاكل في ارتقاء األرصفة، اجتياز الطرق، واستخدام جسـور          

ينفذ منذ العام   ،  والجدير ذكره، ان اتحاد المقعدين اللبنانيين     .  المشاة
، حملة وطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق تـحـت            2006
، فيرصد متطوعوه األماكن العامة، للفت االنتباه       " عمر للكل " عنوان  

ات / إلى حاجات األشخاص المعوقين في التنقل، ويزود المعنييـن        
 ....باإلرشادات التي يحتاجونها لتأهيلها

11746/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بقاعاً إليصال صوت المعوق ودمجه اجتماعياً" حراك مدني"و......
ة من ذوي االحتياجات الخاصة في منطـقـة         /  شاباً 25اطلق نحو   

البقاع، مبادرة ذاتية، بهدف دمج االشخاص ذوي االحتـيـاجـات           
ويؤكد عكاشة احـد االشـخـاص      .  ن/ الخاصة ضمن مجتماعتهم  

المعنيين، أن مسألة دمج الشخص المعوق في مجتمعه، ليست مسألة          
ن / ن من خالل عملهـم    / ن أثبتوا / محصورة بالجمعيات، مؤكداً انهم   

 ....إمكانية تطوير الشخص المعوق ودمجه
11747/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
ن في  /ن بإبقائهم /ات من سوريا يطالبون   /ات فلسطينيون /معلّمون
 ن/وظيفتهم

ات /اعتصم عدد من معلمي ومعلمات التالمذة الفلسطينيين          
ات من سوريا أمام مقر االونروا في بئر حسن، للمطالبة          /النازحين

ن في العمل خالل السنة المقبلة واالستمرار مع /ن وأولويتهم/بحقهم
بعد ان  “:  ات بياناً جاء فيه   / وقد اصدر المعتصمون   .ن/تالمذتهم

اعلنت االونروا عن استحداث مراكز تعليم للتالمذة القادمين من          
سوريا داخل مدارسها وبادارة ومدرسين ونظام تعليم مستقل عن          
المدارس العادية، فوجئنا بأنها قررت دمج التالمذة الفلسطينيين          
القادمين من سوريا مع الفلسطينيين المحليين ضمن المدارس           

 "....العادية
11744/node/ar/org.lkdg.www://http 

» األونروا«الف اسرة ضحية التجاذبات بين       :  أهالي حي الزيب  

 والمالكين
بدأ أصحاب أرض حي الزيب في مخيم عين الحلوة، يطالبون             
بالعقار الذي تقيم فيه أكثر من ألف عائلة فلسطينية، هجرت من             

أخذ ورد بين   مدار  ، علماً ان المسألة حالياً      1948فلسطين في العام    
من جهته، اكد مسؤول من      .  األونروا واألهالي وأصحاب العقار   

مديرة شؤون الالجئين لدى وزارة     “لصحيفة السفير ان    »  األونروا«
الداخلية هي المسؤولة عن تخصيص أماكن المخيمات، وتالياً فان          
مسؤولية حل المشاكل الناتجة عن ذلك األمر هو من اختصاص            

 "......السلطات اللبنانية
11745/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  


