
 

 
  
 

رابطة األساسي تدعو العادة الثقة بالمدرسة      
 الرسمية 
من %  90ن  / المهني يشكلون   ات/متعاقدو

 جعلت  والمحاصصات الطائفية الهيئة التعليمية  
 ”بازاراً انتخابيا“القطاع 

 للمدارس الكاثوليكية      20المؤتمر الـ     
 واالستعمال المسؤول لعالم اإلنترنت

بين :  واقع مؤسسات التعليم العالي في لبنان     
 الترخيص، التزام القانون وضمان الجودة

ات في الثانوي تحول     /مستحقات المتعاقدين 

 بنهاية شهر اب 

 

 

 
لتطوير الخارطة الصحية  GIS طالق نظامأ

 في لبنان

 ! بحاجة السعاف...نظام اإلسعاف في لبنان
رضيع اخر كاد يقتل على باب مستشفى 

 السالم في القبيات
االعتداء على طبيب في البقاع والنقابة 

 تستنكر
ات القطاع الصحي الخاص بدون /موظفو

  شهور 7رواتب منذ 

تحرك لحماية السلم االهلي     :  هيئة التنسيق 
 والمطالب المعيشية

الوسع مشاركة في : ات الشيوعي/معلّمو
 ”عريضة المليون“حملة التوقيع على 

نفضل :  كنعان بعد اجتماع اللجنة النيابية      
 السلسلة ات زيادات/تحميل الميسورين

ن عن  / ات الكهرباء استعاضوا   / مياومو
 االعتصام بالتمسك بالمطالب

 20: ات/مشروع رعاية صحية للمضمونين
 سنة شرطاً إلزامياً ونجاحه مرتبط بالتمويل

مواءمة القوانين مع اإلتفاقية الدولية 
 لالشخاص المعوقين 

ات /أذونات دخول النازحين": شاهد
 ات سارية المفعول/الفلسطينيين

الشريف لرؤية واحدة لمقاربة الملف 
 الفلسطيني في لبنان 

 

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 ات فقط/الضمان اإلجتماعي المأزوم يغطي ثلث المواطنين: في عيده الخمسين

 راصد الحقوق االجتماعية
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، معظمه من   )ثلث الشعب اللبناني  (في ظل غياب الخدمات الصحية المجانية، يعول جزء كبير من الشعب اللبناني   
الذي الفقراء وذوي الدخل المحدود، على الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اللبناني،               

 . ة اللبناني وحده الضحية/االزمات المالية واالدارية المزمنة، ويبقى المواطنيعاني بدوره من 
 

 هي سنة الضمان االجتماعي، يحتفل      2013وعد رئيس االتحاد العمالي العام، غسان غصن، ان سنة          وفي حين   
 ايلول الماضي، بفرعه الدائم الوحيد،   26الصندوق بيوبيله الذهبي الخمسين، الذي صادف يوم الخميس الواقع في  

وهو فرع نهاية الخدمة، علماً انه مؤقت في القانون حتى قيام فرع ضمان الشيخوخة او نظام التقاعد والحماية                   
 22وللتذكير فقط، فان الضمان ليس منة من الدولة، بل هو حق، منصوص عليه في المادة                    .  االجتماعية

كل شخص، باعتباره عضوا في المجتمع، له الحق في          والذي ينص على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  من
 .ات الذين هم خارج اي نظام تأميني/بنانيينلالايضاً كل الضمان االجتماعي، اذ يجب ان يستفيد منه 

 

 من الدستور اللبناني،     58، وسنداً ألحكام المادة      13955 وفقا للمرسوم رقم      1963انشىء الصندوق سنة    
ات في القطاع الخاص الذي يشغل نحو       /ات، خصوصاً العاملين  /ويستفيد منه األجراء واالجيرات والمستخدمين    

ات مع الدولة، وقد أوكل اليه      /ات والمتعاملين /اللبنانية، وبعض فئات المتعاقدين    الرسمية   من القوى العاملة  %  75
ات وتطبيق مبدأ التكافل االجتماعي وذلك بهدف ازالة حال         /القانون تأمين التقديمات الصحية واإلجتماعية للبنانيين   

 . ات، عن طريق تأمين مدخول كاف يؤمن في أي وقت ما يكفي للعيش الكريم/العوز عن جميع المواطنين
 

والجدير ذكره ان فئات واسعة من القوى العاملة، ال تخضع لقانون العمل، وبالتالي ال تستفيد من الضمان                     
، حيث  ..االجتماعي، ال سيما العاملين والعامالت في الزراعة والخدمة المنزلية والمنشآت العائلية الصغيرة ألخ             

 . تتواجد النساء بكثافة
 

ات، في مرجعية الصندوق، الذي يخضع لوصاية وزارة         /وتبرز المشكلة االساسية بحسب الكثير من المراقبين      
العمل، ومجلس الوزراء، لكنه في الواقع يخضع ايضاً لوزارة المالية، ووزارة الصحة وبصورة غير رسمية                 
للسلطة السياسية، مما يرتب جملة تعقيدات على مستوى اتخاذ القرارات بصرف النظر عن الهموم االجتماعية                

 .ة/والمعيشية للمواطن
 

كذلك، يعاني الضمان من جملة من المشكالت ابرزها، تخلف التشريعات التي تحكم تقديماته، ضعف الهيكلية                 
وبالنتيجة فان كل تلك العوامل السلبية تصيب مباشرة على            .  االدارية، الهدر والعجز الماليين المزمنين     

ة /ات وتؤدي الى تردي حجم ونوعية الخدمات المقدمة على نحو بات المضمون             /ات والمستفيدين /المضمونين
 .ة على الرغم من سنوات خدمته من الحد األدنى من التقديمات الصحية واالستشفائية واالجتماعية/محروماً

 ) 8.تتمة ص(

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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من الهيئة التعليمية    %  90ن  / المهني يشكلون   ات/متعاقدو
 ”بازاراً انتخابيا“ جعلت القطاع والمحاصصات الطائفية

بهذه العبارة اختصر   "...  ال يعرف معاناة المتعاقد غير المتعاقد      "
رئيس رابطة االساتذة المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي، حسين         

ة في المعاهد والمدارس    / الف استاذ  12فرحات، ما يعانيه اكثر من      
ات يشكلون  /المهنية من عدم استقرار وظيفي، علما ان المتعاقدين        

وقد طالب فرحات بوقف    .  من افراد الجسم التعليمي المهني    %  90
ها /ة من عقده  /ابرام اتفاقيات تعاقد جديدة وعدم حرمان اي متعاقد        

 ...تحت اي ضغط سياسي معين
10100/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي 
 رابطة األساسي تدعو العادة الثقة بالمدرسة الرسمية 

دعت الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم االساسي الرسمي،           
ات في وزارة التربية     /المسؤولين الرسميين عموماً والمسؤولين    

العادة والتعليم العالي خصوصاً، الى اطالق حملة اعالمية واسعة         
الثقة بالمدرسة الرسمية، باعتبار أنها ال تقل قدرة عن المدرسة            

 ... الخاصة
10099/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات في الثانوي تحول بنهاية شهر اب /مستحقات المتعاقدين
أكد رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين، حمزة منصور، بعد         

المستحقات المالية  "لقاء مدير التعليم الثانوي، محي الدين كشلي، أن         
لتسديد الدفعة األخيرة من عقود التعاقد للعام الدراسي الفائت قد            
ُأمنت، وانها ستحول إلى حسابات المتعاقدين، على ان يتم تسديدها           

، مطالباً وزارة المال االلتزام بمعدل       "في أواخر الشهر الجاري    
  %...2ضريبي ال يتعدى الـ

10109/node/ar/org.lkdg.www://http  

 ن المباراة المفتوحة /ات األساسي والروضات يرفضون/متعاقدو

شرح رئيس لجنة المدرسين المتعاقدين في التعليم االساسي 
الرسمي، فادي عبيد، عن ظروف اجراء مباراة التثبيت التي جرت 

ن باجراء دورات تدريبية قبل / من دون تلبية طلبهم2009في الـ
ذلك، بحجة ان ظروف البلد وقتها لم تسمح وال الميزانية، وكانت 

ة، نجح / مرشحا8211نتيجة ذلك المجزرة، اذ تقدم الى المباراة 
 ...3400ن فقط نحو /منهم

10108/node/ar/org.lkdg.www://http  

 المدرسية لالسر في راشيا" المذهبي الدرزي"مساعدات 

استقبلت اللجنة االجتماعية في المجلس المذهبي الدرزي، على مدى         
ثالثة أيام، طلبات المساعدات المدرسية لتالمذة التعليم الرسمي من          
قرى قضاء راشيا، وذلك بحضور رئيسة اللجنة غادة جنبالط، التي          
أشارت الى أن تلك المساعدات تهدف الى الوقوف بجانب األهالي           
واالسر التي تحتاج الى رعاية اجتماعية، خصوصاً في ظل             

 ...الظروف االجتماعية والمعيشية الصعبة الحالية

10110/node/ar/org.lkdg.www://http 

 إطالق مشروع دليل صيانة المدارس الرسمية بدعم اميركي 
ات، هدف  /دعم، تأهيل، تطوير المدارس، وتحسين شؤون المعلمين   

، "دراستي"مشروع  اساسي لوزارة التربية والتعليم العالي، بموجب       
الوكالة االميركية للتنمية الدولية، والذي سيعمل      الممول بهبة من    

على تحسين ظروف التعليم في جميع المدارس الرسمية من خالل          
 ...الصيانة الجيدة

10102/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      المدارس الخاصة 
  للمدارس الكاثوليكية  واالستعمال المسؤول لعالم اإلنترنت20المؤتمر الـ 

ـ             "عنوانتحت  ،  20عقدت األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان مؤتمرها السنوي الـ االستعمال المفيد والمسؤول لعالم     : 
، وقد اوضح االمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان، االب بطرس عازار االنطوني، خالله ان للمؤتمر ثالثة عناوين                     "اإلنترنت
طرق التربية المتجددة في االعالم في زمن       : "، والثالث "الكنيسة والعالم الرقمي  "، الثاني   "استراتيجية ذاتية للجيل الرقمي   : "االول:  رئيسية

 "....اعادة تأسيس رقمي للمدرسة
10101/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم خاص 
تعزيز التنسيق بين المؤسسات التربوية الخاصة، نقابة المعلمين        

 ولجان األهل
عقد كل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، نقابة المعلمين في           
لبنان، واتحاد لجان األهل، اجتماعاً مشتركاً، للتداول في الشؤون          
التربوية، ال سيما ضرورة التنسيق الدائم بين االطراف الثالثة           
لتأمين كل ما يساهم في تعزيز العالقة التربوية الصحيحة، خدمة           

 ...لألجيال الناشئة
10104/node/ar/org.lkdg.www://http 

 على موعدنا للسنة الدراسية الحالية ": المدارس الكاثوليكية"

لفت االمين العام للمدارس الكاثوليكية، االب بطرس عازار، الى ان          
ستبدء العام الدراسي في موعده، لكن مع التنبه وعدم          "  مدارسنا"  
وقد طالب  ".  المجازفة بالتالميذ في حال حصول أي طارئ امني        "

السياسيين ان يتوافقوا لتشكيل حكومة انقاذ تؤمن حياة كريمة      "عازار  
 ..لمواطنيها

 10103/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي 
بين الترخيص، التزام   :  واقع مؤسسات التعليم العالي في لبنان      

 القانون وضمان الجودة

تعمل وزارة التربية والتعليم العالي، على مراقبة مدى التزام            
مؤسسات التعليم العالي الخاص باألحكام الواردة في النصوص          
التشريعية المنظمة لها، وذلك حرصاً على ضبط جودة التعليم،           

 ..وتأميناً لمصلحة الطالب
 10116/node/ar/org.lkdg.www://http  

 أنهت درس مشروع ضمان الجودة في التعليم العالي" االدارة"و...

انهت لجنة االدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، درس            
مشروع قانون ضمان الجودة في التعليم العالي، واحالته على الهيئة          

لكون أصبح لدينا   "وقد أعرب غانم عن أسفه       .العامة لمجلس النواب  
 كلية، مع انه سبق وأصدرنا توصية        45 جامعة عاملة ونحو     47

ورفعناها الى الرئيس نبيه بري من أجل رفعها الى الحكومة،             
تقضي بالتوقف عن إعطاء تراخيص ألي جامعة أو كلية جديدة أو           

 "...أي فرع أو اختصاص في أي جامعة
10125/node/ar/org.lkdg.www://http 

 انتهاء مهلة تسوية األوضاع للفروع الجامعية المخالفة 

طلبت مديرية التعليم العالي من المؤسسات الجامعية المخالفة، في         
،  تسوية أوضاع فروعها قبل الحادي   2011 من تشرين الثاني  11

، على أن يكون لكل مؤسسة مركز        2013والثالثين من تموز    
رئيسي في منطقة جغرافية، وأربعة فروع جغرافية في كل لبنان           

 ... فقط

10111/node/ar/org.lkdg.www://http  
 

 في إقليم الخروب "MIT" ال ترخيص ألي جامعة باسم": التربية"

المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم          نبهت  
 أنه ال يوجد ترخيص ألي جامعة باسم      "ات إلى   /، المواطنين العالي

"MIT"   أصحاب اإلعالنات بضرورة   "، محذرة   "في إقليم الخروب
سحبها تحت طائلة المالحقة القانونية بموجب قانون تنظيم التعليم          

 ."العالي
 10105/node/ar/org.lkdg.www://http 

 صفحة الكترونية خاصة بمكتبات الجامعة اللبنانية  

بهدف تفعيل مكتبات الجامعة اللبنانية، أطلقت رئاسة الجامعة، صفحة على الموقع االلكتروني الرسمي الخاص بها، خاصة بتلك                      
والجدير ذكره، ان عدد الكتب والدوريات والمخطوطات المتوفرة في تلك          ".  النهوض بالجامعة اللبنانية وتطويرها   "المكتبات، تحت عنوان    

 ... ألف كتاب700المكتبات بلغ نحو 

 10114/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 ”التغطية الصحية الشاملة“ورشة لمناقشة ": العمالي"

االتحاد العمالي العام في "قررت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ
، خالل اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة غسان غصن، "لبنان

وحضور األعضاء، عقد ورشة عمل خاصة لمناقشة نظام التغطية 
ات في الصندوق الوطني /الصحية الشاملة للعمال المضمونين
 ...للضمان االجتماعي بعد ترك العمل

10162/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ! بحاجة السعاف...نظام اإلسعاف في لبنان
ال معطيات عن عدد المسعفين العاملين على األراضي اللبنانية، أو 
عن عدد سيارات اإلسعاف وتجهيزاتها، أو عن التدريبات الطبية 
التي يتلقاها المسعفون، كما ال توجد غرفة عمليات موحدة أو 
إستراتيجية واضحة لحاالت اإلسعاف والطوارئ للتنسيق بين 

 ...مختلف الجهات المعنية
10131/node/ar/org.lkdg://http 

مجدالني يستنكر الخلل الطائفي في التعاقد مع أطباء لصالح 

 (!) الشيعة 

استنكر رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاطف مجدالني، في 
الخلل الذي طرأ في وزارة الصحة العامة، بعد تعيين "بيان، 

 28مجموعة من األطباء المراقبين لدى الوزارة، مكونة من 
طبيبا، في غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية الكريمة، معتبراً 
ان ذلك يخالف أبسط مبادئ العدالة في توزيع الوظائف ومراعاة 

 ......"العيش المشترك

 10137/node/ar/org.lkdg.www://http 

 االعتداء على طبيب في البقاع والنقابة تستنكر

علي العزير، طبيب الجهاز الهضمي الذي يعمل في مستشفى رياق . إلى أن د» السفير«أشار نقيب األطباء، أنطوان البستاني، لصحيفة ـ
قد تعرض لالعتداء أثناء عودته من المستشفى، االمر الذي تسبب بإصابته بكدمات وكسور في الوجه وغيابه عن الوعي، فيما أصدرت  

  ....النقابة بياناً استنكرت فيه ما حصل، مطالبة األجهزة األمنية بالتحقيق العاجل

10138/node/ar/org.lkdg.www://http  

 الصحة للجميع القطاع الصحي الخاص

 رضيع اخر كاد يقتل على باب مستشفى السالم في القبيات

عاد الطفل أمين عاهد رجبية، البالغ من العمر شهراً وثالثة أيام من 
المستشفى إلى منزله في عكّار، على الرغم من الشكوك التي حامت 

. حول ذلك، فمشكلته أنّه ليس مشموالً بأي نظام للضمان الصحي
وفي بلد كلبنان جميعنا يعلم ماذا يحّل بأي إنسان يحتاج إلى دخول 
مستشفى على نحو عاجل إذا ما كان من ذوي الدخل المحدود وبال 

 ....ضمان
10134/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هارون وحبيب يناقشان االعتداءات على مستشفيات الشمال 

عقد نقيبا المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، واطباء          
لبنان في الشمال، ايلي حبيب، مؤتمرا صحافيا مشتركاً، تناوال فيه          
مسألة اإلعتداءات المتكررة على المستشفيات والعاملين فيها من         

وقد اكد هارون على ضرورة وضع خطة         .  أطباء وممرضين 
متكاملة مع غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وتقضي بحماية          

 ...المستشفيات طيلة الوقت
10135/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 في لبنانلتطوير الخارطة الصحية    GIS طالق نظامإ

أطلق وزير الصحة العامة، علي حسن خليل، مشروعاً يستند الى 
، نفذته الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،  GISنظام

وقد اوضح المدير  .ويهدف إلى تطوير الخارطة الصحية في لبنان
العام للوزارة، وليد عمار، ان هذا المشروع يعد عمالً متقدماً في 

 ....مجال إدارة الشأن الصحي وتنظيمه

10132/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الصحة للجميع القطاع الصحي الخاص

  شهور 7ات القطاع الصحي الخاص بدون رواتب منذ /موظفو

ن /ات القطاع الصحي يعملون/ات وعمال/منذ سبعة أشهر وموظفي«أنه » اتحاد نقابات موظفي وعمال القطاع الصحي في لبنان«أشار 
ن، في ظل األزمات االقتصادية /ن ومستحقاتهم/في مؤسسات الفئة الثانية المتعاقدة مع وزارة الصحة بدون الحصول على رواتبهم

 "...واالجتماعية التي يتعرض لها البلد
10136/node/ar/org.lkdg.www://http 

 توقف التوظيف ينعكس سلباً على سالمة العمل: مستشفى البترون

عقد اجتماع تنسيقي بين اللجنة الطبية في مستشفى البترون ونقابة 
العمال والمستخدمين، جرى خالله البحث في شؤون المستشفى الذي 

يمر بأوضاع صعبة تستدعي توحيد الصفوف وبذل الجهود 
المشتركة لوضع خطط علمية وواقعية إلنقاذه، تحديثه وتطويره، 

 2001-2000وذلك من خالل العمل على تحصيل ديونه للعام 
 .....الحبيسة لدى وزارة الصحة والتي تقدر بنحو مليار ليرة لبنانية

 10139/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ماليين دوالر لتوسيع مستوصف جبل محسن 6تخصيص 

 بطرابلس

تم تخصيص ستة ماليين دوالر لتوسيع المستوصف الواقع في 
جبل محسن بطرابلس، وتطويره وتجهيزه لكي يصبح شبه 

مستشفى، خصوصاً أنه ال يوجد في جبل محسن اي مؤسسة 
استشفائية، بل مستوصف صغير ال يستطيع ان يقوم بعمليات 
جراحية، علماً ان عدة جرحى قد توفوا نتيجة عدم القدرة على 

 ....اسعافهم

10133/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية 

 تحركات نقابية مطلبية 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 تحرك لحماية السلم االهلي والمطالب المعيشية: هيئة التنسيق

أوسع تحرك  "إلى   في بيان صدر عنها،      دعت هيئة التنسيق النقابية،   
لقوى المجتمع المدني دفاعا عن السلم االهلي والوحدة الوطنية ومنعا 

"للفتنة الطائفية والمذهبية واالقتتال، اذ جاء في البيان         يمر لبنان  : 
ومحيطه العربي في ظروف بالغة التعقيد والدقة، األمر الذي            

ن السياسية،  /ات، أيا كانت انتماءاتهم   /يستدعي من جميع اللبنانيين   
 ..." ن/التكاتف والتضامن في ما بينهم

 10149/node/ar/org.lkdg.www://http 

الوسع مشاركة في حملة التوقيع على : ات الشيوعي/معلّمو
 ”عريضة المليون“

ن الواسعة في حملة التوقيع على /اكد معلمو الشيوعي مشاركتهم
ن /عريضة هيئة التنسيق النقابية إلقرار السلسلة، واستعدادهم

الكامل لتنفيذ كافة أشكال التصعيد النقابي المشروع من إضرابات 
 ...واعتصامات وتظاهرات

10154/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ”عريضة المليون“والمعلمون الديموقراطيون ايضاً يدعمون ...
ات في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان        /دعا قطاع المعلمين  

في بيان صدر عنه، الى     )  تجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان    (
دعم هيئة التنسيق النقابية، من خالل توقيع عريضة المليون، تأييداً          "

إلقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورفضا لفرض الضرائب على          
الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ولسياسة الفساد وهدر المال           

 ..."العام
10156/node/ar/org.lkdg.www://http 

ولتثبيت ”  عريضة المليون “رابطة المهني لتفعيل حملة        

 ات /المتعاقدين

دعت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، الى المشاركة الكثيفة          
، مستغربة استثناء وزارة التربية حملة      "عريضة المليون "في توقيع   

ن باإلجازة الجامعية، ومطالبة    /االجازة الفنية من معادلة شهادتهم    
 ...ات في التعليم المهني/بتثبيت المتعاقدين

10155/node/ar/org.lkdg.www://http 
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ات /نفضل تحميل الميسورين  :  كنعان بعد اجتماع اللجنة النيابية     

 السلسلة زيادات
استكماالً للبحث حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب، عقدت اللجنة         
الفرعية المكلفة بدرس مشروع قانون السلسلة، جلسة برئاسة           
النائب ابرهيم كنعان، وبحضور وزير المال، محمد الصفدي،          
صرح كنعان في ختامها، انه تم التوصل الى نتائج مهمة في              

االول موضوع الرسوم الجمركية على       :  موضوعين اساسيين 
الكماليات وبعض أنواع السيارات، والثاني موضوع رخص          

 ....البناء
10152/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تجدد رفضها الضـرائب على الفقراء » التنسيق النقابية«و
رفضها إقرار أي ضريبة تطال     «،  »هيئة التنسيق النقابية  «جددت  

، مؤكدة على اعتماد سلسلة      »الفقراء او اصحاب الدخل المحدود     
رواتب تكون نسبة الزيادة فيها، هي النسبة عينها التي ُأقرت للقضاة           
وأساتذة الجامعة اللبنانية ومطالبة بتأمين اإليرادات من الريوع          
المصرفية والعقارية والغرامات على األمالك البحرية والنهرية         

 "...ومن مزاريب الهدر والفساد

10153/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تحركات نقابية مطلبية 
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

ن عن االعتصام بـالـتـمـسـك      / ات الكهرباء استعاضوا/ مياومو
 بالمطالب

ات وجباة االكـراء فـي       / استعاض العمال والعامالت المياومون   
مؤسسة كهرباء لبنان، عن االعتصام الرابع الذي كان مـقـررا            

 امام المـؤسـسـة،      2013 اب   20تنظيمه يوم الثلثاء الموافق في      
التمـسـك   " احتجاجا على عدم توقيع قانون تثبيتهم، ببيان أكدوا فيه          

 "...ن/ن وبحقوقهم/بمطالبهم
10159/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات لشهر أيلول تأمنت/رواتب الموظفين

اكدت مصادر مالية مطلعة، انه ال توجد مشكلة بالنسبة لتأمين            
الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر ايلول، وذلك بعد ان عمد            
وزير المالية في حكومة تصريف االعمال، محمد الصفدي، الى          

 مليار ليرة،  حظي بتوقيع      1200طلب سلفة خزينة اضافية بقيمة      
 ...رئيسي الجمهورية والوزراء

10164/node/ar/org.lkdg.www://http 

 4اإلتحاد العام لنقابات لبنان يدعم تحرك الهيئات اإلقتصادية في           

 ايلول

اعلن رئيس االتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، ان           
المعارضة النقابية العمالية ستتضامن مع دعوة الهيئات االقتصادية        «

، معتبراً ان مطلب تأليف     2013 ايلول   4الى االضراب العام في     
 ....الحكومة مطلب شعبي وعمالي يجب تنفيذه من دون مواربة 

10158/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/مساع النتخاب لجنة متابعة جديدة للمياومين

ات /مياومونالبوجود مساع حثيثة يبذلها  » السفير«علمت صحيفة 
وجباة اكراء بالتعاون مع نقابيين، النتخاب لجنة متابعة جديدة، 

ن على / عامل، بعدما توزع جزء منهم2500تجمع شمل 
الثالث، نتيجة االتفاق السياسي الذي » شركات مقدمي الخدمات«

قضى بإيقاف االعتصام التاريخي السنة الماضية، فيما بقي جزء 
 ....عبر متعهد» مؤسسة كهرباء لبنان«آخر، يعمل لمصلحة 

10160/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات /توقيع العقد الجماعي بين جمعية المصارف واتحاد نقابات الموظفين
أفضت المفاوضات التي بدأتها وزارة العمل منذ عام ونصف العام الى توقيع العقد الجماعي بين جمعية المصارف واتحاد نقابات موظفي                    

ن بات  /مصيرهم"ات المصارف الى أن     /المصارف، فيما طمأن وزير العمل في حكومة تصريف االعمال، سليم جريصاتي، موظفي            
 ....مستقرا على الصعيد االجتماعي، معززاً بمكتسبات جيدة وواعدة للمستقبل

 10165/node/ar/org.lkdg.www://http 
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  رئيس دائرة في الضمان36الخالفات الداخلية تجمد تعيين 
مصادر متابعة الداء الضمان، ان      صحيفة النهار نقال عن      أكدت  

ن / رئيس دائرة في مهماتهم    36ادارة الصندوق جمدت توزيع نحو      
ن، /الجديدة بعد نحو شهرين على انجاز الدورة التدريبية الخاصة بهم         

 ....وذلك نظرا الى خالفات بين مسؤولي الصندوق

10161/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 الضمان االجتماعي
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 سنة شرطاً إلزامياً 20: ات/مشروع رعاية صحية للمضمونين
 ونجاحه مرتبط بالتمويل

يتابع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، دراسة 
اللواتي /ات الذين/مشروع قانون الرعاية الصحية للمضمونين

ن عن العمل موقتا بداعي البطالة او بداعي بلوغ السن /يتوقفون
 وقد اوضح المدير العام للصندوق، الدكتور .القانونية
المشروع هو مطلب من قبل طرفي االنتاج "كركي، ان هذا  محمد

 ".ومقبول من قبل الحكومة، لكن نجاحه يرتبط بالتمويل
10163/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ذوي االحتياجات الخاصة
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

حول االنتهاكات للقانون " التقرير االول لمرصد حقوق المعوقين
220  

عنوان التقرير األول الذي " النوايا الحسنة إلدارات الدولة ال تكفي"
، وهو مبادرة مشتركة تضم اتحاد "مرصد حقوق المعوقين"أطلقه 

المقعدين اللبنانيين وشبكة الدمج، ووزارة الشؤون االجتماعية، 
ويعنى بتسليط الضوء حول ، والمفكرة القانونية في لبنان  " دياكونيا"و

 ....ات في لبنان/انتهاكات حقوق المعوقين
10173/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مواءمة القوانين مع اإلتفاقية الدولية لالشخاص المعوقين 
الضوء على " هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني"سلطت 

ن، وذلك خالل مؤتمر /ات والتشريع المتعلق بهم/قضايا المعوقين
عقد  لمناقشة مسألة مصادقة لبنان على االتفاقية الدولية 

لالشخاص المعوقين، وضرورة تطوير القوانين اللبنانية لتتناسب 
 ..ات/مع المفاهيم الجديدة حول حقوق المعوقين

10174/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 نزوح وتهجير

" المية ومية"و" عين الحلوة" عائلة فلسطينية نازحة في 3000
 "األونروا"تطلق صرخة في وجه تقاعس 

نفذ النازحون الفلسطينيون من سوريا الى مخيم عين الحلوة، 
اعتصاماً أمام مكتب االونروا داخل المخيم،  وذلك احتجاجاً على 
ات  /استمرار تلكؤ وكالة األونروا بالقيام بواجبها االنساني، مطالبين

ن وتأمين بدالت سكن وخدمات صحية /بتحسين أوضاعهم
 .....وتربوية
10166/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات سارية /ات الفلسطينيين/أذونات دخول النازحين": شاهد
 المفعول
(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان   "أفادت   ، ان الخبر   )شاهد" 

والمفاده "  العديد من وسائل اإلعالم المحلية والدولية     "الذي تناقله   
ات /أن األمن العام اللبناني أوقف منح أذونات الدخول للنازحين         

ات من سوريا، قد أثار إرباكاً وبلبلة وسط عموم           /الفلسطينيين
ات، موضحة  ان الخبر عار عن الصحة               /الوافدين

 ...كما هي ما زالت اإلجراءات وان
 10171/node/ar/org.lkdg.www://http  
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  لبرنامج الطوارىء "األونروا"اعتصام في البارد رفضاً النهاء 
في العبده، " نايت ستار"نفذت الفصائل واللجان الشعبية وابناء مخيم نهر البارد والنازحون الفلسطينيون من سوريا، اعتصاما امام صالة 

 ....لخطة الطوارئ المخصصة البناء المخيم" ونرواالا"لتخريج طالب، وذلك احتجاجا على انهاء " االونروا"بالتزامن مع احتفال تقيمه 
10167/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/حقوق الفلسطينيين
 الرعاية واألمان اإلجتماعي    

 نزوح وتهجير

 عمل وضمان

 الشريف لرؤية واحدة لمقاربة الملف الفلسطيني في لبنان 
الفلسطيني، خلدون الشريف،  –اعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني 

بعد لقائه رئيس تكتل التغيير واالصالح، النائب العماد ميشال 
تندرج في اطار العمل الذي تقوم به لجنة "عون، ان زيارته 

، علماً ان "الحوار للبحث بالعمق في الوجود الفلسطيني في لبنان
الشريف قام بزيارات لكافة الفاعليات السياسية في لبنان، بهدف 

 ... تأمين االجماع الكامل لهذا الملف
10170/node/ar/org.lkdg.www://http 

لصياغة رؤية مستقبلية للعالقات اللبنانية ” الرابطة المارونية“و....
 الفلسطينية

أعلن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، خالل إستقباله رئيس لجنة 
لصياغة «الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور خلدون الشريف، تأييده 

الفلسطينية، بما  -رؤية وطنية لبنانية لمقاربة ملف العالقات اللبنانية 
يترجم الثوابت التي نص عليها الدستور اللبناني لجهة رفض 

 ...التوطين
10169/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الداخلية على استعداد لقوننة الجمعيات الفلسطينية 
الفلسطيني، خلدون الشريف،  -أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني

خالل ندوة عقدت في السراي الحكومي، عن دراسة ميدانية 
حق للفلسطينيين وواجب تجاه الدولة : "وقانونية، عنوانها

ات، /، اعدها المحامي بول مرقص وفريق من الباحثين"المضيفة
تسهيل تسجيل الجمعيات الفلسطينية في لبنان لدى "وتتعلق بـ

 السلطات الرسمية، 
10168/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "يرفضون عالجي ألنني فلسطينية: "مصابة بالتالسيميا
مالك وإيمان شقيقتان مصابتان بمرض التالسيميا، وتحتاجان لعالج 

كنت : "وتشكي مالك البالغة من العمر أربعة عشر عاماً، قائلةً. دائم
في السابق اتلقى العالج في أحد المراكز في بيروت، وألنني 

فلسطينية توقفوا عن عالجي، وليس في استطاعة أهلي دفع ثمن 
الدواء، كما ان األونروا ال تتكفل بحالتي، ألنّها تساعد المرضى 

 ...." عاما12ًالذين هم دون الـ 
10172/node/ar/org.lkdg.www://http 

  تتمة االفتتاحية   
لقد اضحى مستقبل الضمان االجتماعي اليوم على المحك، عرضة لكثير من السيناريوهات، أقلها سوءاًً التهميش، وأكثرها فداحة                     
الخصخصة لمصلحة شركات التأمين الخاصة، فضال عن ان نظام الضمان الحالي ال يوفر القدر المطلوب من الحماية االجتماعية                     

 . وخصوصا درء بعض مخاطر البطالة التي باتت حالة مستفحلة في لبنان
 

شرط ان   وعلى الرغم من كل ذلك، شكل انشاء مؤسسة الضمان االجتماعي، خطوة وطنية إجتماعية شديدة األهمية يفترض البناء عليها،

تقدم الدولة على اعادة نظر جذرية لكل انظمة الحماية االجتماعية المتوفرة حالياً، بهدف الخروج بنظام رسمي جامع، جديد، مستقل                      

ة، يوفر الرعايتين الصحية    /وفعال للضمان والتكافل االجتماعيين، نظام يرتكز على مبدأ المساواة وتكريس الحقوق االجتماعية للمواطن             

 . واالجتماعية الشاملتين، الحماية من البطالة، والحياة الالئقة لكبار السن ما بعد التقاعد
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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  


