
 

 
 

 
  البكالوريا مجلس الوزراء أقر افادات

 منح الحكومة لالفادات خالفاً للقانون
على موقفها من مقاطعة     »  هيئة التنسيق « 

 التصحيح 
 ات /صدور تعيينات التفرغ وتحرك للمستثنين

 نريد عقوداً رسمية : »اللبنانية«مدربو 
الكسليك   -اعتصام لطالب الروح القدس       

 رفضاً لزيادة األقساط
 

 
 
 

النظام الصحي في لبنان رهين     

 "ثقافة السوق"
فضيحة مالية في مستشفى العاصي في         
 الهرمل وأبو فاعور يحيل مراقباً إلى القضاء
: تحذير جديد من أصحاب المستشفيات        

المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة       
  مليار ليرة170تتجاوز 
وأبو فاعور يرد محذراً من تبعات عدم        ......

 استقبال المرضى 
 

 
ات لتعليق   /شرطان اساسيان للمياومين    

 االضراب 
ات ويصف   /جريصاتي يهدد المياومين     

 ن بالجرائم المشهودة/احتجاجاتهم
كهرباء لبنان تطلب من النيابة العامة          

 ات/التمييزية التحرك ضد المياومين
ن /ن ويرفعون /ات الكهرباء يصعدون  /مياومو

 كتاباً لمجلس الخدمة المدنية
الحل :  الحوار السياسي حول سلسلة الرواتب    

 ليس قريباً
خلوة للضمان االجتماعي تخرج بسلسلة        

 توصيات معلقة بالهواء
مراكز وزارة الشؤون ال تلبي حاجات          

 ات في لبنان/المعوقين
ن من  /ات في لبنان يعانون     /الفلسطينيون

 ظروف معيشية قاسية 
 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 :لى سوليدير مروراً بالداليةا  VIPمن الـ
 ة في االمالك العامة والمطلوب قانون للحماية/انتهاك لحقوق المواطن

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

في ظل غياب قانون رسمي يحمي االمالك العامة في لبنان، التي من المفترض ان يعود حق استخدامها لجميع                  
ات من دون تمييز، تستمر الفوضى واستباحة تلك االمالك من قبل تحالف المصالح االقتـصـاديـة                 / المواطنين

 . ات/والسياسيين، والفئة االخيرة مؤتمنة بالمبدأ للمحافظة عليها وحماية حقوق المواطنين
بانها جميع االشياء المعـدة  "  االمالك العمومية 1925 حزيران 10 الصادر بتاريخ  144لقد وصف القرار رقم     

". بسبب طبيعتها الستعمال الجميع او الستعمال مصلحة عمومية، وهي ال تباع وال تكتسب ملكيتها بمرور الزمن          
يمكن للدولة أن ترخص على أمالكها العمومية بصفة موقتة، قابلة لإللغاء ومقابل            " وبموجب أحكام القرار نفسه،     

وبشرط المحافظة ....  ، وتُمنح إجازات اإلشغال الموقت لسنة واحدة ويمكن تجديدها بالرضى الضمني،         ... بدل،
ولكن وعلى الرغم من وجود قانون يلحظ تلك االمالك ونظام اشغالها، اال انه ال يتضمن               ".  على حقوق اآلخرين  

اي بنود لحمايتها او لترشيد استخدامها، لذا نرى تالعباً على القوانين على كافة المستويات الرسمية، فـيـتـم                   
 . استغالل االمالك العامة برسوم زهيدة، وتحويلها الى امالك خاصة

التعديات على االمالك الرسمية والعامة، ليست بظاهرة حديثة، بل برزت مع بداية الحرب االهلية اللبنانية، وال                
في ذروة الحرب، وفي ظل سيطرة الميليشـيـات         .  زالت مستمرة حتى االن وان ضمن اطر وصيغات مختلفة        

ات وكذلك على امالك الدولة     / وغياب سلطة الدولة، قامت قوى االمر الواقع بوضع يدها على أمالك المواطنين           
العامة، فاحتُلت المباني والشقق الخاصة، وكذلك المرافق العامة، واقيمت االبنية غير الشرعية على حدود مطار               

ونتيجة للفوضى التي سادت، . بيروت الدولي، مروراً باحتالل اراضي سكك الحديد، ووضع اليد على المشاعات
امتدت االعتداءات وعمت، حتى بات الكثير من االفراد ايضاً يشتركون في استغالل االماكن العامة كاالرصفة،               

ـ              لركن   Valet parkingلجهة اقامة مقاهي ومحالت او لحجز مواقف للسيارات، وصوال الى بروز ظاهرة ال
 .سيارات الزبائن

وفيما ظن البعض ان عصر الفوضى انتهى مع حّل الميليشيات، والبدء في ضبط المخالفات على األمالك العامة               
امثلة التعديات .  والخاصة، لكن، بعكس ذلك، استمرت التعديات وان باشكال جديدة، وبقوننة من الجهات الرسمية     

على االمالك الخاصة والعامة كثيرة، نذكر كيف تم وضع اليد على منطقة وسط بيروت لصالح سوليدير بعـد                  
انتهاء الحرب، وتقديم التعويضات من وزارة المهجرين من اجل اخالء بعض االمالك الخاصة، فيما لم يقبـض             

ات / الروشة وارغام القاطنيـن   -مهجرون اخرون تعويضاتهم حتى االن، وصوال الى التعدي على ميناء الدالية            
ة، / وفي محاولة لجذب االنتباه الى بعض تلك االنتهاكات لحقوق المواطـن          .  على إخالئها لصالح شركة عقارية    

، " هذا البحر لـي " ، " مشاع" حركة   -جمعية نحن ( برزت في الفترة االخيرة بعض الهيئات المدنية المستنكرة منها          
، فسلطت الضوء من خالل تحركها الى قضـيـة          ) ، الحملة األهلية للحفاظ على الدالية     " حرج بيروت " حملة فتح   

 -الدالـيـة  “ ات منه، وكذلك تعاطي بلدية بيروت بقضية عقار         / حرش بيروت وحرمان بلدية بيروت المواطنين     
 ) 7.تتمة ص(. وشاطىء الرملة البيضاء ”الروشة
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 اإلفادة كافية لدخول الجامعات وألخذ تأشيرات السفر: بو صعب
اإلفادات "اكد وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، ان           

، موضحاً ان  السفارات أوقفت إصدار       "هي كافية لدخول الجامعات   
تأشيرات السفر إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن نتائج              

ة في البكالوريا اللبنانية، ال     /ن الراسب /االمتحانات، لكون الطالب  
"يمنح تأشيرة، وتابع بو صعب قائال      أما عندما أعطيت اإلفادات،    : 

بدأت السفارة اإليطالية بإصدار تأشيراتها وستتبعها السفارة           
 "......الفرنسية، على ان تقوم السفارات األخرى باألمر نفسه

11930/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مشروع سلسلة الرتب والرواتب 
 )    تسلسالً من االحدث الى االقدم                                                       (

   البكالوريا مجلس الوزراء أقر افادات

 اب الماضي، مرسوم تثبيت إصدار    27اقر مجلس الوزراء بتاريخ  
االفادات المدرسية، والذي تضمن احكاما استثنائية خاصة           

 للشهادات الرسمية التي تصدرها وزارة       2014بامتحانات العام   
التربية والتعليم العالي، على ان يصدر عن الوزارة تعميماً يوضح          

 .......تفاصيل آلية استالم االفادات في كافة المناطق
11929/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 التعليم للجميع     

 على موقفها من مقاطعة التصحيح » هيئة التنسيق«
 اب الماضي،   11حسمت هيئة التنسيق النقابية موقفها، واعلنت في        

استمرار مقاطعة التصحيح حتى اقرار جميع حقوقها، مؤكدة ان           
في المقابل، اوضح وزير    .  اللجان الفاحصة ملتزمة قرار الهيئة     

التربية، الياس بو صعب، انه في حال تبلغه عدم امكان السير              
 اب،  12  م من ظهر يو   12باعمال التصحيح، وذلك عند الساعة       

اللواتي /ات الذين /سيصار الى اصدار افادات لكافة الطالب        
ن لالمتحانات الرسمية، واصفاً قرار التنسيق             /ترشحوا

 ...باالنتحاري
11932/node/ar/org.lkdg.www://http 

 منح الحكومة لالفادات خالفاً للقانون
 اب الماضي،   18افادت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ  

ان قوى السلطة ارادت قطع رأس هيئة التنسيق النقابية ووأد أي            
احتمال لنشوء حركة نقابية خارج سيطرتها، وانها قد حققت ذلك           
من خالل التفافها حول وزير التربية، الياس بو صعب، وتشجيعه           

والجدير ذكره،  .  على المضي في مخالفة القانون وإصدار إفادات      
ان هيئة التنسيق النقابية درست مع نقابة المعلمين إمكانية رفع            

 .....دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار اإلفادات
11931/node/ar/org.lkdg.www://http 

تحذر من  »  هيئة التنسيق «بو صعب يقرر منح الطالب إفادات و       
 الخطوة 

 6متسلحاً بغطاء سياسي، أعلن وزير التربية، إلياس بو صعب، في           
اب الماضي، قراره بإعطاء إفادة ناجح لكل من يملك بطاقة ترشيح           
وتقدم لالمتحانات الرسمية في الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية         

 ساعة فقط، بانتظار    48العامة بفروعها األربعة، مجمداً تنفيذ القرار  
 الوضع  إشارة مغايرة من هيئة التنسيق النقابية، ومعلال قراره بان         

من جهتها، وضعت   .  مقفل واألجواء ال توحي باقرار السلسلة قريباً      
قيادة هيئة التنسيق النقابية، قرار بو صعب في خانة العمل على             

إلى عدم االنزالق إلى أي قرار غير تربوي،         "، ودعته   "تصفيتها"
الن انعكاساته السلبية على التربية ولسنوات مقبلة سيكون كارثياً إلى 

 "......أبعد الحدود
11934/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ال لالفادات ومستمرون في مقاطعة التصحيح: رابطة الثانوي
اكدت الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، خالل         
اجتماع عقدته لمناقشة المستجدات في موضوع سلسلة الرتب           
والرواتب، تمسكها بإقرار الحقوق كاملة في السلسلة، ورافضة          
باإلجماع موضوع إصدار اإلفادات، وما يترتّب عنه من نتائج           
سلبية على العملية التربوية ومستوى الشهادة الرسمية، محملة          

 وأكدت الهيئة   .مسؤولية نتائج ذلك القرار لكل المعنيين باتخاذه       
المضي في قرارها بمقاطعة أسس التصحيح في االمتحانات           

 .....الرسمية حتى إقرار الحقوق
11933/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 وخروقات قانونية في الئحة التفرغ ......
كشفت صحيفة النهار انه بعدما تسلمت رئاسة الجامعة اللبنانية           

 1213ن  /ات الجدد، والذي بلغ عددهم     /الئحة اسماء المتفرغين  
أستاذاً، وهو العدد الذي رسا عليه القرار بعدما تبين أن هناك             

ن مرتين في الالئحة، لفتت مصادر الى أن        /ثمانية وردت أسماؤهم  
ن وفي كليات مختلفة، ليس      /عدداً من االساتذة الواردة اسماؤهم     

ن نصاب تدريس بالتعاقد، وهو ما يعتبر ثغرة قانونية في           /لديهم
 .....ن/قرار تفرغهم

11937/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 ات /صدور تعيينات التفرغ وتحرك للمستثنين
ات بالساعة من ملف التفرغ في      /نتيجة استثناء عدد من المتعاقدين    

ن في  /الجامعة للبنانية، والذين اللواتي سبق ووردت أسماؤهم         
الملف، ثم تغيرت األسماء، لسبب أو آلخر، عقدت مجموعة من            

لجنة األساتذة  «أطلقت على نفسها اسم     )   أستاذاً 25نحو  (األساتذة  
، »المظلومين المستحقين المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية        

بانت الصفقات  “:  اجتماعا، وأصدرت بياناً ابرز ما جاء فيه التالي        
السياسية بين بعض األحزاب، إنها الئحة إرضاء األحزاب الذين           

ن طريق الجامعة، وغير     /عملوا على تفريغ أساتذة ال يعرفون       
 .......”ات للشروط القانونية/مستوفين
11936/node/ar/org.lkdg.www://http 

 نريد عقوداً رسمية : »اللبنانية«مدربو 
ات /ن المطروح على مجلس الوزراء، منفذين      /ن تراجعاً في البحث في ملفهم      /، بعدما لمسوا  »الجامعة اللبنانية «ات  /تحرك مدربو 

 وقد رفع   .ن/اعتصاماً مطلبياً أمام مبنى السرايا الحكومية، للحصول على أجوبة حول األسباب التي دفعت المجلس إلى عدم إقرار ملفهم                 
نريد راتبا شهريا، ضمان، بدل نقل، وريد أن نعيش بأمان،           «ن، منها   /ن، وتطالب بإنصافهم  /ات الفتات تشرح وضعهم   /المعتصمون

 ......»مسخرة.. وعقود المصالحة
11938/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الكسليك رفضاً لزيادة األقساط -اعتصام لطالب الروح القدس 
ات تحركاً سلمياً امام مدخل الجامعة، رداً على القرار         / اب الماضي، منفذين   11الكسليك، في     –ات جامعة الروح القدس   /اعتصم طالب 

، أي بما يعادل    %20 اب، والذي قضى بزيادة سعر الوحدة الدراسية، والذي رفع األقساط بمعدل               6الصادر عن إدارة الجامعة في      
 .......ة في السنة/ دوالر وسطياً زيادة على قسط كل طالب2000
11939/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ودعا الستكمال المفاوضات » هيئة التنسيق«فرنجيه التقى 
استقبل رئيس تيار المرده، النائب سليمان فرنجية، وفداًً من هيئة التنسيق النقابية للتباحث في آخر المستجدات التربوية، وموضوع سلسلة                   

ات بعدما فوضته   /الرتب والرواتب، وذلك في ظل القرار االخير الذي إتّخذه وزير التربية الياس بو صعب، لناحية اعطاء افادات للطالب             
ومتمنياً عليه استكمال   ,  الحكومة بذلك، وقد اكد فرنجيه على ضرورة التريث في اعطاء االفادات، مؤكداً تفهمه لموقف وزير التربية                 

 .......المفاوضات مع الهيئة حتى موعد الجلسة المقبلة
11935/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
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 "ثقافة السوق"النظام الصحي في لبنان رهين 
 صحيفة االخبار الى ان مشاكل المستشفيات الحكومية           اشارت

اإلدارية، المالية والسياسية، لم تنشأ في األمس، بل هي وليدة             
قرارات وتراكمات عدة، وانه ال يمكن إنكار أن النظام الصحي            

الزبائني، الذي يمعن في نهش       -القائم، هو وليد النظام الطائفي      
واضافت .  المرافق العامة وتقسيمها طائفياً وسياسياً بغية تدميرها       

الصحيفة قائلة ان انتكاسات عدة لحقت بالقطاع الصحي الحكومي،         
أبرزها الحرب األهلية، فازدهر القطاع الصحي الخاص وانفتح         

 .....على تركيبة السوق وتشابكت العالقة أكثر بينه وبين الوزارة
11913/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من تكلفة المغروسات الطبية % 95وزارة الصحة تتكفل بتغطية 
أعلن وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، عن قرار لوزارة            

من تكلفة المغروسات الطبية، من      %  95الصحة يقضي بتغطية    
عدم دفع أي مبلغ إضافي     "ات إلى   /دون استثناء، داعياً المواطنين   

، "للمستشفيات أو لألطباء، وإبالغ الوزارة عن أي مخالفة لهذا األمر    
% 25القرار الجديد سيخفف بمقدار     "كذلك أوضح أبو فاعور أن       

من سعر المغروسات الطبية بناء على التعرفة التي يعتمدها             
 "......الضمان
11914/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

فضيحة مالية في مستشفى العاصي في الهرمل وأبو فاعور يحيل          
 مراقباً إلى القضاء

" فضيحة"كشف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، عن            
إرتكبها طبيب مراقب في وزارة الصحة، الذي وقع اكثر من مئتي           

ـ      في الهرمل،  "  مستشفى العاصي "طلب استشفاء على بياض ل
مؤكدا ان هناك عملية سمسرة وسرقة مشتركة بين الطبيب             

وقد اعلن الوزير انه سيتم توقيف الطبيب        .  المراقب والمستشفى 
المعني عن العمل وإحالته الى النيابة العامة، كذلك اكد ان العقد مع          

 .......المستشفى سيلغى حكما وانها ستحال الى القضاء
11915/node/ar/org.lkdg.www://http 

 فعال حصل في مستشفى جزين الحكومي
، 2014 اب   2كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ         

سالمة، فحواها انه توجه    .عن تلقيها رسالة من مواطن لبناني، س      
الى الطوارىء في مستشفى جزين الحكومي، بعد تعرض حفيده           
لجرح بسيط في ركبته، وانه بعد تنظيف وتقطيب الجرح سألته            

، وعندما افاد انه     »ضمان أم على حسابكم؟    «:  موظفة المحاسبة 
 ألف  270ضمان  «:  يستفيد من خدمات الضمان االجتماعي، قالت     

وبعد رفض سالمة دفع المبلغ، طلب منه تسجيل العمل           !.  »ليرة
 !...... ألف ليرة100الطبي على نفقته الخاصة، فدفع 

11916/node/ar/org.lkdg.www://http 

المستحقات المتوجبة على   :  تحذير جديد من أصحاب المستشفيات    
  مليار ليرة170وزارة الصحة تتجاوز 

ناقوس »  تجمع أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان       «دق  
الخطر، محذرا من انعدام قدرته على االستمرار في تقديم الخدمات          
االستشفائية والطبية، في ظل التعرفات المالية الرسمية لتلك           

ان المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة      “الخدمات، والفتاً الى    
 وحتى اليوم اكثر من     2000العامة لوحدها باتت تتجاوز منذ العام       

وكرر التجمع مطالبته باالسراع في العمل على        .  ” مليارا 170
 مليار ليرة، والتي تم إقرارها      120إصدار سندات الخزينة بقيمة     
 ......لتسديد ديون الدولة للمستشفيات

11917/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وأبو فاعور يرد محذراً من تبعات عدم استقبال المرضى ......
على خلفية البيان الذي اصدره تجمع أصحاب المستشفيات الخاصة،         
حذّر وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، اي مستشفى من عدم            

ات وداعياً الى عدم القلق من      /استقبال المرضى، مطمئناً المواطنين   
ألن القانون والنظام تطبقهما وزارة الصحة التي لديها        «ذلك االمر،   

 ......»عقود ملزمة مع المستشفيات
11918/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
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 ات لتعليق االضراب /شرطان اساسيان للمياومين
ات خالل زيارته لوزير العمل،      /اشترط وفد من لجنة المياومين     

 التي   القضائية وقف المذكرات ،   اب الماضي  26سجعان قزي، في    
ن، وابطال المذكرة التنفيذية الخاصة     /رفعتها االدارة ضد بعضهم   
 ايام، وذلك   3ن لالضراب لمدة     /بالشواغر، في مقابل تعليقهم    

افساحاً في المجال أمام المفاوضات التي يمكن ان تفضي الى حل            
 ....يناسب الطرفين

11920/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مؤسسة الكهرباء مستعدة للحوار مع المياومين : قـزي
نقل وزير العمل، سجعان قزي، عن المدير العام لمؤسسة كهرباء           

/ات لحل ملفهم  /استعداده للحوار مع المياومين   «لبنان، كمال حايك،    
/، داعياً المياومين  »ن، بما يحفظ كرامة الجميع ومصلحة المؤسسة      

ن واتخاذ القرار المناسب الذي يوائم بين         /لتقييم مسيرتهم "ات  
ومتمنياً على  "  ن وحاجات المؤسسة الموضوعية والطبيعية    /حقوقهم

كل المعنيين بذلك الملف التصرف بحكمة وروية، بعيداً من             "
 ".....المصالح الطائفية والخالفات السياسية

11921/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن /ات ويصف احتجاجاتهم   /وجريصاتي يهدد المياومين   .......
 بالجرائم المشهودة

اعلن وزير العمل السابق، سليم جريصاتي، خالل مؤتمر صحافي         
ات، ان  /عقده وزير الطاقة، ارتور نظريان، لمتابعة ملف المياومين     

" تكتل التغيير واالصالح  "القرار السياسي الصعب يتخذه رئيس       "
: ات قائالً /وتوجه جريصاتي الى المياومين   ".  الن الحقيبة حقيبته  

ن المتهورة، واذا كانت من امالءات       /اعيدوا النظر في قراراتكم   "
، "سياسية، اعلموا انه في آخر المطاف، انتم الذين ستحاسبون           

الجرائم "ات بـ    /واصفاً الممارسات االحتجاجية للمياومين     
 ".....المشهودة
11922/node/ar/org.lkdg.www://http 

كهرباء لبنان تطلب من النيابة العامة التمييزية التحرك ضد            
 ات/المياومين

ن االحتجاجية ضد ما اسموه     /ات تحركاتهم /فيما واصل المياومون  
تالعباً من قبل مؤسسة كهرباء لبنان بعدد المراكز الشاغرة في            

 اب الماضي، كتاباً    19مالكها، ارسلت مؤسسة كهرباء لبنان، في       
الى النيابة العامة التمييزية، تطلب فيه اإليعاز إلى القوى األمنية            

بالوضع الشاذ  "باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد لما اسمته          
، وتأمين الدخول والخروج اليومي      "والمخالف للقوانين واألنظمة  

بانتظام، عبر مداخل المبنى المركزي في كورنيش النهر وبعض          
 .......دوائر المؤسسة

11923/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن كتاباً لمجلس    /ن ويرفعون /ات الكهرباء يصعدون   /مياومو
 الخدمة المدنية

سلمت لجنة المياومين وجباة االكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، يوم      
 اب الماضي، كتاباً لرئيسة مجلس الخدمة المدنية، فاطمة            18

ات الى مؤسسة   /عويدات، دعتها فيه الى اعادة ملف المياومين       
الكهرباء لتصحيح انحرافاته وللتدقيق بالمعلومات والتحقق من         

ات او من   /ات وهميين /صحتها للحؤول دون تمرير اسماء لعمال     
 .....خارج المؤسسة

11925/node/ar/org.lkdg://http 

 ات إلى نصب الخيم/تعيدان المياومين» حسب حاجتها«كلمتا 
ات مع وزير الطاقة ارتور      /اثر لقاء جمع وفداً من المياومين       

ات كهرباء  /نظريان، ولم يسفر عن أي نتيجة ايجابية، احتج مياومو        
ـ            897لبنان، على قرار مجلس ادارة الكهرباء ملء الشواغر ب

ات اعتصاماً أمام المبنى    /ة، منفذين / موظف 2000موظفاً بدالً من    
وعليه، قررت لجنة المياومين االستمرار       .  المركزي للمؤسسة 

 .... باإلضراب المفتوح واالعتصام، ونصب الخيم
11919/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات الكهرباء/تحركات مياومو
 )تسلسالً من االحدث الى االقدم                                 (

 الرعاية واألمان اإلجتماعي     
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 ؟»السلسلة«هل حضرت تحذيرات النقد الدولي في تأجيل قرار 
، 2014 اب   4تساءلت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ         

حول ما اذا جاءت المواقف األخيرة للمسؤولين من تأجيل إقرار            
والسعي إلى تقليص حجم الزيادات،      »  سلسلة الرتب والرواتب  «

متأثرة بالموقف األخير لصندوق النقد، اذ لم تغب عنه التحذيرات           
من االنعكاسات السيئة للسلسلة، بدون البحث عن إيرادات حقيقية          

 .....ومتنوعة
 11927/node/ar/org.lkdg://http 

 الحل ليس قريباً: الحوار السياسي حول سلسلة الرواتب
على الرغم من تسارع وتيرة المشاورات بين الكتل السياسية حول          

 اب  1ملف سلسلة الرتب الرواتب، اشارت صحيفة االخبار بتاريخ         
، ان القرار الحازم الذي اتخذه وزير التربية، الياس بو            2014

صعب، بشأن نتائج االمتحانات الرسمية، يؤكد ان ال مؤشرات لحل       
 ..... قريب في ملف السلسلة

11924/node/ar/org.lkdg://http 

  % 38.5يطالب بتصحيح االجور بمقدار » العمالي«
 اب   5الذي عقد في     »  لجنة مؤشر غالء المعيشة   « شكل اجتماع   

الماضي، برئاسة وزير العمل، سجان قزي، اختبار نوايا بـيـن           
فبينما اعتـرض   .  » الهيئات االقتصادية « و»  االتحاد العمالي العام  « 

لما »  اجتماع لجنة المؤشر  « بعض ممثلي أصحاب العمل على عقد       
سيوحي ذلك بزيادة أجور مرتقبة، ومن ثم رفض نسبة التصحيـح           

 في المئة التي تقدم بها االتحاد العمالي العام، أصـر           38.5البالغة  
على إعادة القيمة للقوة الشرائية التي خسرتـهـا         »  االتحاد« ممثلو  

 .......األجور منذ التصحيح األخير
11926/node/ar/org.lkdg://http 

 خلوة للضمان االجتماعي تخرج بسلسلة توصيات معلقة بالهواء
خلصت توصيات خلوة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، التي        

الضمان « اب الماضي، تحت عنوان         9 و 8انعقدت يومي    
، الى جملة من التوصيات،      »االجتماعي بين الحاضر والمستقبل    

ات /الموافقة على استمرار العناية الصحية لألجراء         :"ابرزها
ن سن التقاعد، مطالبة الدولة بتسديد       /ات بعد بلوغهم  /المضمونين

متوجباتها بصورة دورية، مطالبة مقدمي الخدمات الصحية ال سيما         
المستشفيات واألطباء بالتقيد بالعقود الموقعة مع الصندوق وااللتزام        

 "....بالتعريفات المعتمدة
11928/node/ar/org.lkdg://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      قضايا حقوقية عمالية اخرى

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 ات /مراكز وزارة الشؤون ال تلبي حاجات المعوقين
 اب الماضي، عن    6في تحقيق نشرته في     "  السفير"كشفت صحيفة   

ات في لبنان في الحصول     /معاناة الكثير من األشخاص المعوقين    
من وزارة الشؤون االجتماعية على المعينات، كالسماعات، أدوية         

ن إعاقة ذهنية، الكرسي المتحرك     /اللواتي لديهم /لألشخاص الذين 
ن إعاقة  /اللواتي لديهم /وأجهزة الوقوف، علماً ان األشخاص الذين     

من جهتها، لم تنكر     .  ن الوزارة بأي إعانة    /بصرية ال تشملهم  
التقصير "  السفير"مصادر في وزارة الشؤون االجتماعية لـ          

ات، عازية التقصير في      /الحاصل تجاه األشخاص المعوقين     
 .....التقديمات الى النقص في التمويل

11907/node/ar/org.lkdg.www://http 

مؤتمر التحاد المعوقين لدمج ذوي الحاجات الخاصة في سوق           
 العمل

بحث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان،          
محمد شقير، ورئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، رئيسة مكتب االقليم         
العربي للمنظمة الدولية لألشخاص المعوقين، سيلفانا اللقيس، في         
كيفية التعاون بين الجانبين، في موضوع دمج ذوي الحاجات            

وقد شدد شقير خالل اللقاء، على انه        .  الخاصة في سوق العمل   
على تشجيع المؤسسات على توظيف     «سيعمل مع القطاع الخاص     

االقتصاد الوطني بحاجة الى جميع      "، مؤكدا أن    »ذوي الحاجات 
 "....الطاقات من دون استثناء من أجل النهوض والنمو والتقدم

11908/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الدمج  لتسهيل touchوبروتوكول تعاون مع ......
، وذلك  "اتحاد المقعدين اللبنانيين  "، بروتوكالً للتعاون مع     "زين"، رائدة االتصاالت الخليوية في لبنان بإدارة مجموعة          touchوقعت شركة 

وتأتي هذه المبادرة احساساً من     .  في إطار مشروع الدمج االقتصادي واالجتماعي لألشخاص ذوي الحاالت الخاصة الذي ينفذه االتحاد             
بالمسؤولية االجتماعية، ولالفادة من الخبرات التي يقدمها مشروع االتحاد لدمج األشخاص ذوي الحاالت الخاصة في سوق     touchشركة  
 ......العمل

11909/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 ن من ظروف معيشية قاسية /ات في لبنان يعانون/الفلسطينيون

كشفت دراسة لتقويم الحاجات في التجمعات الفلسطينية المضيفة         
في لبنان، التي اطلقها برنامج االمم المتحدة االنمائي، بالتعاون مع          
 42برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شملت           

تجمعاً فلسطينياً، أن تلك التجمعات تعاني من ظروف معيشية            
قاسية، ومن نقص كبير في الخدمات األساسية من ماء وكهرباء           
وصرف صحي، ومن خدمات بيئية وغيرها من الخدمات التي           

 .....تضمن الحد األدنى من العيش الكريم
 11904/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات قريباً/ال هويات جديدة للفلسطينيين": لجنة الحوار"
، توضيحا حول ما    »الفلسطيني  -لجنة الحوار اللبناني  «أصدرت  

 اب الماضي، تحت عنوان     26نشره بعض المواقع اإللكترونية في      
» بطاقة هوية جديدة لالجئين الفلسطينيين في لبنان مطلع الشهر         «

ان لجنة  «وأوضح البيان   .  »غير دقيق «المقبل، مؤكدة ان الخبر     
الحوار بدأت بحثاً جدياً مع وزارة الداخلية والبلديات إلصدار بطاقة          

ات في لبنان، اال انه ينتظر       /ات الفلسطينيين /هوية جديدة لالجئين  
أو /التحضيرات اللوجستية وتأمين االموال المطلوبة من الدول و         

 .....»الجهات المانحة
11905/node/ar/org.lkdg.www://http 

 منيمنة يبحث وريفي في ملف انتقال الملكية العقارية 
بحث رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير السابق حسن منيمنة، خالل لقائه مع وزير العدل، اللواء أشرف ريفي، في الملفات                     

ات في لبنان، وخصوصاً موضوع حق انتقال الملكية العقارية لمن اشترى عقاراً قبل التعديالت                 /ات الفلسطينيين /المتعلقة بالالجئين 
، والمشاريع المشتركة بين الحكومة اللبنانية واألونروا التي تعود بالفائدة واألمن واالستقرار على المجتمعين               2001القانونية في العام    
 .......اللبناني والفلسطيني

11906/node/ar/org.lkdg.www://http 

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 غير مكترثة ربما بسبب جملة من االسباب االقـتـصـاديـة،       / لكن على الرغم من كل تلك التعديات، بقيت اكثرية المواطنين    
والجدير ذكره ايضاً، انه على الرغـم       .  ة ان تلك القضايا تمسه بشكل حيوي      / االجتماعية والسياسية المعقدة، بحيث ال يرى المواطن      

من كل الجهود المبذولة، لم ولن تتمكن اي حملة من تلك الحمالت المدنية من الوقوف امام السلطة السياسية التي تتمتع بدعم قـوي             
 .من سلطة المال

ات كافـة،   / وفي الختام، ال بد من التأكيد مرة اخرى ان دولة القانون والمواطنة وحدها يمكنها حماية الملك العام وحقوق المواطنين                  
لكن بالطبع ذلك لن يستقيم في ظل التحالـف  .  ة/ ن لمصلحة خزينة الدولة والمواطن/ بحيث يتم سوق المتعدين الى القضاء وتغريمهم  

 . بين رجال السياسة المال" المقدس"الحالي 

  تتمة االفتتاحية   


