
 

 
 

 

أي مواطن  :  التربية المدنية في المدارس   -

  وألي وطن؟؟

نعيش تحت ":األساسي"و" الثانوي"متعاقدو -

 خط الفقر والعوز

" اللبنانية" أساتذة جامعيون يطالبون بإنقاذ     -

 من االستغالل الطائفي

إستراتيجية تطوير الجامعة اللبنـانـيـة       -

 "المعوقين"تستثني 

يعتصمون للمطالبة  "  اللبنانية" ات  / متعاقدو-

 ن/بتفرغهم

ات اللبنانية يحتجون على العقـود     / مدربو-

 "المجحفة"

 الصفدي" سلسلة"ترفض " هيئة التنسيق"-

وتؤكد شّل المؤسسات ومـواجـهـة       ... -

 الحكومة في الشارع

لرفع سقف الوحدة النقابـيـة      ":  الثانوي" -

 ولململة التناقضات

اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يرفض -

 إضراب المعلمين

اإلضراب والتظاهـر   :  ونقابة المعلمين ... -

 حقّ مقدس

 

 

 

 120تفعيل المجلس األعلى للصحـة و      -

 مليار ليرة لمستحقات المستشفيات الخاصة

المستشفيات تحدد عـدد الـمـرضـى         -

المضمونين وهارون يتهم الحكومة باالبتعاد 

 عن القضايا االجتماعية

أين :  المضمونون في قبضة المستشفيات   -

 الدواليب

 

 

 

 ”الضمان االختياري»جريصاتي ينعى -

ومشروع ضمان صحـي إلـزامـي        ... -

 للمتعاقدين والمصروفين

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

 

 لماذا يمكن اعتبار الجامعتين االميركية والعربية طوائفيتين؟

 راصد الحقوق االجتماعية
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ورشة عمل لتبادل المعرفة حول       في الشهر الماضي      مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي     نظمت  
المواطنة والحقوق اإلجتماعية، ركزت على الدور االجتماعي للمؤسسات الطوائفية في توفير الخدمات التعليمية             

مبينة كيفية ممارستها للسلطة، تدخلها في صياغة السياسات العامة، نظرتها للمواطنة والمساواة في                والصحية
 . النوع االجتماعي، وانعكاس ذلك على ممارساتها

ات على أن النظام الطائفي في لبنان يمثل بالفعل عقبة أمام إحقاق            /وعلى الرغم من اتفاق الكثير من المشاركين      
المواطنة والمساواة في النوع االجتماعي وحاجزاً أمام الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به الدولة، برزت                 
خالل ورشة العمل عدة تساؤالت حول دور المؤسسات الطوائفية في التعليم العالي وكيفية تصنيفها مما يدفعنا                 

 .للتوقف قليال لتوضيح تلك المسألة
 مؤسسة للتعليم العالي الخاص، الى جانب الجامعة اللبنانية الوطنية، مرخصة من قبل وزارة                41في لبنان   

، المعاهد  )7(، المعاهد والكليات الجامعية     )31عددها  (التربية والتعليم العالي وموزعة بين جامعات خاصة         
الخاصة الطوائفية  :  الى فئتين )  41(وبحسب تصنيفنا تنقسم الجامعات الخاصة      ).  3(الجامعية للدراسات الدينية    

 االف  10 جامعة خاصة تجارية تضم نحو       14ة، و / الف طالب  90 جامعة، تضم نحو     17التي يبلغ تعدادها    
 . الفا75طالب وطالبة، بينما تستقبل الجامعة اللبنانية 

اما في موضوع التصنيف، فقد اعتبرت من الجامعات الطوائفية كل جامعة توفر فيها واحد من المعيارين                   
 :التالين

تم إنشاؤها من قبل إرساليات، ولعّل أبرز مثال على ذلك الجامعة األميركية في بيروت التي تأسست عام                    -1
، وأطلق عليها في ذلك الوقت اسم الكلية السورية البروتستانتية، وقد أسسها الداعية األميركي دانيال                 1866

 ....بليس، وكذلك الجامعة االميركية اللبنانية، واليسوعية، والهيغازيان الخ
تلك التي ترتبط مباشرة او غير مباشرة بهيئة دينية لبنانية أو وقف إسالمي، مثل الجامعة اللبنانية الدولية                    -2

التي يملك أسهمها الوزير السابق عبد الرحيم مراد وتم إنشاؤها على وقف تابع للنهضة الخيرية اإلسالمية،                  
 ....وكذلك جامعة بيروت العربية إحدى مؤسسات وقف البر واإلحسان، وجامعتي الكسليك والبلمند الخ

وتجدر االشارة هنا ان هذا التصنيف غير مرتبط بكون المؤسسات الخاصة التجارية منها والطوائفية تفرض           -3
رسوما باهظة اجماال، اال ان الفرق يكمن في ان الفائض المالي في حالة المؤسسة التجارية هو ربح مالي                     

كذلك يالحظ  .  لمالكيها في حين انه اذا تحقق في الحالة الثانية، تتصرف به الموسسة الطوائفية بحسب سياستها               
 . امكان حصول المؤسسات الطوائفية على مساعدات في حين ان ذلك متعذر بالنسبة للجامعات الخاصة االخرى              

 

على ضوء ما سبق، يبدو جليا مدى هيمنة المؤسسات الطوائفية على التعليم العالي في لبنان، الي جانب دورها 
المماثل في التعليم االساسي، مما يستدعي التفحص والبحث المعمق في تاثير تلك الهيمنة على الوحدة الوطنية، 

 .المواطنة وحقوق المواطنين والمواطنات
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 التعليم للجميع      قضايا تربوية

 نعيش تحت خط الفقر والعوز": األساسي"و" الثانوي"متعاقدو 

نفذ المعلمون المتعاقدون في التعليم الثانوي واألساسي اعتصاماً أمام         
كلنا : "وزارة التربية في قصر األونيسكو، رفعوا خالله الفتات بينها        

، مطالبين بإقرار   "المباراة المفتوحة مقبرة  "،  "معلمون، كلنا كادحون  
زيادة غالء المعيشة على أجر ساعة المتعاقد، مؤكدين أنهم يعيشون           

 .تحت خط الفقر والحاجة والعوز
 8886/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ن/يعتصمون للمطالبة بتفرغهم" اللبنانية"ات /متعاقدو

نفذت لجنة األساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما، عـنـد           
يا حكومة الوطن استفيـقـي،      " مفرق القصر الجمهوري تحت عنوان      

، رفع األساتذة يافطات تطالب بتفرغهـم     ، حيث   " جامعة الوطن تحتضر  
ال يزال   تسعة أشهر مضت على إنجاز ملف التفرغ و        مشيرين إلى أن  

 . أستاذا ينتظرون اإلفراج عن هذا الملف579
 8872/node/ar/org.lkdg.www://http 

  وألي وطن؟؟أي مواطن: لتربية المدنية في المدارسا

عن التربية المدنـيـة فـي        " أقام تيار المجتمع المدني ندوة بعنوان       
، طرحت خاللها جملة    " أي مواطن ننشىء؟ وألي وطن؟    ...  المدارس

. تساؤالت تهدف إلى وضع مادة التربية المدنية على السكة الصحيحة         
وقد قام المتحدثون خالل الندوة بتشخيص الواقع المرير للتلميذ فـي           

 .لبنان الوطن، البعيد كل البعد عن مفهوم التربية المدنية الصحيحة
 8887/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

طالب العلوم االقتصادية في طرابلس يطالبون بإلغاء امتـحـانـات       

 الدخول للماستر

نفَّذ طالب السنة األولى ماستر في كلية العلوم االقتصاديـة وإدارة            
الفرع الثالث في الجامعة اللبنانيــة إعتصاماً في باحة          -األعمال  

الكلية في طرابلس، وطالبوا خالله بإلغاء إمتحانات الدخول التعسفية         
، وكذلك إلغاء كل    M2وغير القانونية إلى السنة الثانية من الماستر        

التدابير واإلجراءات غير القانونية التي تفصل بين النجاح والترفيـع         
لكون ذلك منافياً للحق الطبيعي للطالب الناجح في الترفيع، ومخالفـاً      

  node/ar/org.lkdg.www://http/8883 .للمراسيم اللبنانية

 "المجحفة"ات اللبنانية يحتجون على العقود /مدربو

اعتصم مدربو الجامعة اللبنانية أمام مبنى اإلدارة المركزية، احتجاجاً         
على صيغة العقد الجديد ألنه يتضمن بنوداً عديدة مجحفة ومخالفـة           
لقانون العمل اللبناني، وفقاً للمعتصمين الذين وجهوا رسالة إلـى           
وزير العمل سليم جريصاتي لدرس العقد الجديد، وناشدوه الـحـل           

 node/ar/org.lkdg.www://http/8881.السريع لقضيتهم

  إلى إقرار ملف المدربينورئيس الجامعة اللبنانية يدعو...

 السيد حسين إلى إقـرار مـلـف      دعا رئيس الجامعة اللبنانية عدنان  
المدربين الذي يهدف إلى تصحيح أوضاعهم المالية واإلجتماعـيـة،          

لمجمعات الجامعية، الفتاً إلى أن تحضير قانون جديـد         نشاء  والسير بإ 
للجامعة قد شارف على اإلنتهاء وسيتم تحويله إلى الرابطة لدراستـه           
وإبداء مالحظاتها عليه، مطالباً بـ زيادة موازنة الجامعة وتعـزيـز           

 . المكننة لرفع اإلنتاجية وتعزيز الجودة في التعليم 
  8873/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من االستغالل الطائفي" اللبنانية"أساتذة جامعيون يطالبون بإنقاذ 

، " نداء الجامعة اللبنانيـة   " أصدر عدد من األساتذة الجامعيين ما سموه        
تساءلوا فيه عن قيمة التعيينات في الجامعة إن كانت ال تقدم نموذجـاً             
حضارياً عن الالطائفية، أو على األقل عن المداورة بين طـوائـف            
العمداء في الكليات، ومقاربة واضحة للمواطنة ولتقديم المصـلـحـة     
العامة على مصلحة البعض، مؤكدين انه ال قيمة لهذه التعيينات عندما           

 .تأتي بروحية تكريس الطوائف في إدارة كليات الجامعة
8876/node/ar/org.lkdg.www://http  

 "المعوقين"إستراتيجية تطوير الجامعة اللبنانية تستثني 

استنفرت إستراتيجية الجامعة اللبنانية ذوي اإلحتياجات الخـاصـة،         
ن ، وفي هذا اإلطـار      / الذين لم يقرأوا فيها كلمة واحدة عن حقوقهم       

طالبت مديرة البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقـيـس           
بتأليف فريق استشاري يضم الجمعيات التي تعنى بالمـعـوقـيـن            

ن والمضي  / ن لوضع إضافات على الخطة ومأسسة حقوقهم      / وأهاليهم
  node/ar/org.lkdg.www://http/8885. في اإلصالح 
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 الصفدي" سلسلة"ترفض " هيئة التنسيق"

انتقد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب مطالبة وزيـر            
المال محمد الصفدي بإحالة سلسلة الرتب والرواتب في أقرب وقـت           
ممكن إلى مجلس النواب كما أعدتها وزارة المال ورفعتها إلى مجلس           
الوزراء، معتبراً أن هذا الموقف مخالف لالتفاق الذي أبرمته الهيئة مع 
اللجنة الوزارية والذي ينص على إقرار السلسلة من دون تقسيط أو            
فرض ضرائب وعلى إنصاف المتقاعدين، الن التجزئة التي يـقـوم           

 .عليها مشروع الصفدي تؤدي إلى تآكل السلسلة
 8880/node/ar/org.lkdg.www://http  

 وتؤكد شّل المؤسسات ومواجهة الحكومة في الشارع...

دفع عدم إحالة الحكومة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي          
الـى  "  هيئة التنسيق النقابية  " بعد عام ونيف من المناقشات والوعود،       

التصعيد الذي بدأته بإضراب شامل شّل المؤسـسـات واإلدارات           
العامة، متوعدة بالتصعيد في اإلضرابات واإلعتصامات والتظاهرات       

 .واستخدام الشارع وسيلة للضغط 
8875/node/ar/org.lkdg.www://http  

 
 

 لرفع سقف الوحدة النقابية ولململة التناقضات": الثانوي"

أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أن التحدي الحالي يكمن  في صياغة موقف نقابي مستقل وموحد متحرر مـن                        
الضغوط السياسية، مشيراً إلى ضرورة لملمة التناقضات وتجاوز السقوف داخل هيئة التنسيق النقابية، وإعالء سقف الوحدة النقابية وإن كانت                   

 node/ar/org.lkdg.www://http/8874 .ال تزال تحتاج إلى مزيد من الصالبة والتماسك

 التعليم للجميع      عمل نقابي

 التعليم للجميع      تعليم خاص

 اإلضراب والتظاهر حقّ مقدس: ونقابة المعلمين...

اصدر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بيانا حيا فيه الذين وقـفـوا            
ويقفون الى جانب نقابتهم في التحركات واإلضرابات التي دعت إليها          

 شهـرا رغـم      15النقابة من اجل اقرار السلسلة وعلى مدى الـ         
الضغوط التي تعرض لها بعض هؤالء من بعض الـمـؤسـسـات             

أن " التربوية تهديدا ووعيدا بالصرف أو بحسم من الراتب، مؤكداً           
حق االضراب والتظاهر حق مقدس كفله الدستور اللبناني وال يمكن          

 node/ar/org.lkdg.www://http/8882".ألحد المس فيه

 اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يرفض إضراب المعلمين

اعتبر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان أن التهديد بشـل            
القطاع التربوي أمر خطير، وأنه ال يجوز أن تكون اإلضرابات على           
حساب التالمذة، معرباً عن ارتياحه للمعالجات الموضوعية والعلميـة         
التي يقوم بها بعض المسؤولين لحل مشكلة سلسلة الرتب والرواتـب،           

 .وبهدف الوصول إلى حلوٍل عادلة ومنطقية
 8884/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع قضايا صحية

  مليار ليرة لمستحقات المستشفيات الخاصة120تفعيل المجلس األعلى للصحة و

إعادة تفعيل المجلس األعـلـى   « ، عن » الملتقى الحادي عشر التحاد المستشفيات العربية  « أعلن وزير الصحة العامة على حسن خليل، خالل         
 مليار ليـرة،  120، والمقدرة بـ2011 حتى 2005، وتقدم وزارته بمشروع قانون لتغطية كل المستحقات للمستشفيات الخاصة من » للصحة

node/ar/org.lkdg.www://http/8902. مشيراً الى انه تم توقيع القانون ونشره وفق األصول وسيبدأ العمل على تطبيقه مـن اآلن                

  



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

 أربع شركات متورطة بتزوير أدوية وختم وزير الصحة: مجدالني

أعلن النائب عاطف مجدالني أن عملية تزوير األدوية شملت أكثر من           
 صنف من األدوية التي توصف لعدد كبير ومـتـنـوع مـن       100

االمراض، وهي دخلت الى البلد عبر تزوير أوراق وأختام وفحوص          
مختبر جامعة بيروت العربية وتزوير ختم وزارة الصحة وتوقـيـع           

 شركات الستيراد األدوية تورطت في هـذه        4الوزير، مشيراً الى أن     
 ...الفضيحة
8896/node/ar/org.lkdg.www://http  

 »أبطالها«القصة الكاملة و: فضيحة الدواء

تحقيقاً أشارت فيه الى ان التحقيقات في مـلـف           "  األخبار" نشرت  
 شركـات،   3 أشخاص و  3كشفت فيه عن تورط     »  األدوية المزورة « 

 شركات إلى شخص ثالث كان يـخـلّـص          3كما أشار شخصان و   
معامالت االستيراد ويقوم بتزوير التحاليل المخبرية الالزمة إلدخالها        

 من قيمة البضائع% 10 و2طمعاً بعموالت تتراوح نسبتها بين 
. 8888/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لعقد عمل جماعي» نقابة الممرضات«

ـ    مجلس »  نقابة الممرضات والممرضين  « فوضت الجمعية العمومية ل
النقابة البدء بمناقشة عقد عمل جماعي لجميع الممرضات والممرضين         
العاملين على األراضي اللبنانية مع أصحاب العمل والمـؤسـسـات           
الصحية المعنية، بغية توحيد وتنظيم شروط العمل بما يتالءم مع واقع           
المهنة، وذلك بالتوازي مع ما سبق وطرحته النقابة من اقتراح قانون           

 .إلقرار سلسلة رتب ورواتب وتقديمات اجتماعية
8892/node/ar/org.lkdg.www://http  

 "رعاية صحة المرأة ومولودها"وزارة الصحة نظّمت مؤتمر 

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الخارجية اإليطاليـة          
رعاية صحـة   " ووكالة التعاون اإليطالي، مؤتمرا خاصا عن برنامج        

، وبرعاية وزير الصحة العامة ممثال بالمدير العـام         " المرأة ومولودها 
 .للوزارة الدكتور وليد عمار

8901/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 مؤتمر لتحسين وتطوير الخدمات": الصحة في السجون"

شكلت التدابير الممكن تطبيقها لتحسين وتطوير الخدمات في السجون         
اللجنة الـدولـيـة     " الذي نظّمته   "  الصحة في السجون  " محور مؤتمر   
، حيث تم التشديد على أن الوضع الصحـي فـي          " للصليب األحمر 

 .السجون مشكلة خطيرة ال ينبغي تجاهلها
8898/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع قضايا صحية
 العاملون في القطاع الصحي الخاص يطالبون بمستحقاتهم

شكا اتحاد نقابات عمال وموظفي القطاع الصحي حرمان الموظفيـن        
والعمال في المستشفيات المصنفة بالفئة الثانية من أجورهم ورواتبهم، 
والذين يبلغ عددهم أكثر من ثالثة آالف موظف وعامل واأللوف من           
المسنين والمعوقين ومرضى األعصاب سواهم من الحاالت الخاصة،        
وذلك بسبب امتناع الحكومة عن دفع المتوجبات المستحقة عليـهـا           

 .بموجب العقود الموقعة مع هذه المستشفيات
8889/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 لمساهمة سنوية لمستشفـى الحـريـري الجامعي: مجدالني

معالجة ملف  « عاطف مجدالني أن    »  لجنة الصحة النيابية  « رأى رئيس   
: مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي يتطلب تنفيذ أمرين همـا         

رفع أو إزالة السقف المالي المحدد للمستشفى، وتحديد مساهمة ماليـة           
 .»سنوية من الدولة، تؤمن استمرارية هذا المرفق الحيوي

8893/node/ar/org.lkdg.www://http  

 وأطباؤه يتظاهرون إلنقاذه» مستشفى الحريري الحكومي«موظفو 

عبر الموظفون واألطباء المقيمون والمتمرنون عن رفضهم استمرار   
المزري، عبر  »  مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي    « وضع  

اعتصام نفذوه في باحة المستشفى وتظاهرة جابت محيطه تـحـت           
شعار نعم إلنقاذ مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعـي، ال           
لالستهتار بصحة الشعب اللبناني، والمستشفى الحكومي الجامـعـي     

  node/ar/org.lkdg.www://http/8895.مشروع وطن
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان اإلجتماعي

 ”الضمان االختياري“جريصاتي ينعى 

نعى وزير العمل سليم جريصاتي فرع الضمان االختياري، الن هناك          
العديد من المضمونين االختياريين يتصلون بالضمان لشطب انتسابهم        
للفرع، للتخلص من قيمة االشتراكات المتراكمة عليهم ومن غرامـات   
التأخير، مطالباً مجلس النواب بالموافقة على اإلجازة للحكومة باصدار   

 .المرسوم المتعلّق بالمنح المدرسية للقطاع الخاص
8894/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ومشروع ضمان صحي إلزامي للمتعاقدين والمصروفين...

كشفت مصادر مطلعة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إن         
هناك تحضيرات جدية وعملية إلنشاء صندوق مستقّل يضم فـئـات           
جديدة تستفيد من الضمان الصحي، وتشمل األجراء الذين تقاعـدوا          

، والذين صرفوا من العمل أو تركوا العمل        64بعد بلوغهم سن الـ     
 .للحفاظ على استفادتهم منه لفترة محددة

8900/node/ar/org.lkdg.www://http  

 أين الدواليب: المضمونون في قبضة المستشفيات

تحقيقاً اعتبرت فيه أن المضمونون ال يزالون رهائن لدى المستشفيات الخاصة، إذ وفي كل مرة ال تحصل فيـهـا هـذه                       "  األخبار" نشرت  
المستشفيات على مطلبها بزيادة التعرفات االستشفائية عن األعمال التي تقوم بها لمصلحة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، تـنـفّـذ                     

 .تهديداتها باالمتناع عن استقبال مرضى الضمان فيما ردة فعل األخير تجاهها تكون شبه عادية
8891/node/ar/org.lkdg.www://http  

 كركي يطالب المستشفيات تطبيق أحكام العقد مع الصندوق

طلب المدير العام للضمان االجتماعي محمد كركي في تعميم رقمـه           
 من كافة المستشفيات االلتزام بتطبيق أحكام العقد النموذجـي          2939

الموقع مع الصندوق، خصوصا لجهة قبول المرضى المضمونـيـن          
والتقيد بالتعرفات الصادرة عن الصندوق تحت طائلة تعليق العقد او           

  node/ar/org.lkdg.www://http/8903.فسخه

 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

المستشفيات تحدد عدد المرضى المضمونين وهارون يتهم الحكومة        

 باالبتعاد عن القضايا االجتماعية

أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمـان هـارون أن            
المستشفيات وضعت سقفاً محدداً لعدد مرضى الضمان االجتماعـي         

على جـدول   "  تعديل التعرفات اإلستشفائية  " ردا على عدم إدراج بند      
أعمال مجلس الوزراء، متّهماً الحكومة باالبتعاد عن الـقـضـايـا            

orgnode.lkdg.www://http/8890. اإلجتماعية وشؤون الناس  

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 

www.lkdg.org.lb  

http://www.facebook.com/home.php?

#!/pages/Active-Citizenship-in-

Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  


