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قطاعات

ّموظفو التعاونية
يعلقون إضرابهم اليوم
بعد جدل دام  3ساعات ،قررت أمس لجنة متابعة قضية
موظفي تعاونية موظفي الدولة تعليق اإلضراب في املبنى
املــركــزي وف ــروع التعاونية ومكاتبها اعـتـبــارًا مــن الـيــوم.
وتـقــول مـصــادر اللجنة إن املوظفني سيترقبون جلسة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء امل ـن ــوي ع ـقــدهــا ،غـ ـدًا ،وال ـت ــي م ــن املـقــرر
أن ي ــدرج عـلــى ج ــدول أعـمــالـهــا ،تـحــت الـبـنــد  ،4املــرســوم
التطبيقي لتحويل رواتبهم على أســاس القانون الجديد
لسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب بما فــي ذلــك الــدرجــات الثالث
املعطاة ملوظفي اإلدارة العامة.
بـعــض أع ـضــاء اللجنة لــم يــركـنــوا لـلــوعــود الـتــي قطعتها
الـقــوى السياسية والـكـتــل النيابية وفـضـلــوا الـتــريــث في
العودة عن اإلضراب املستمر منذ  15شباط املاضي في
انتظار الجلسة املقبلة ملجلس الــوزراء ليبنى على الشيء
ّ
مقتضاه .إال ّأن صوتًا آخر داخل اللجنة اقترح أن تكون
هـنــاك ب ــادرة حـســن نـيــة ردًا عـلــى مــا سـمــي «اإليـجــابـيــة»
املـتـمـثـلــة بــاكـتـمــال امل ـلــف ال ــذي ال تـنـقـصــه س ــوى خـطــوة
ً
واحدة ليصبح قابال للتطبيق من خالل إقراره في مجلس
الـ ــوزراء .وتـحــدث انـصــار هــذا الـطــرح عــن تفهم وتـجــاوب
واعتراف ليس باملطلب فحسب بل بالحقوق التي نصت
عليها األنظمة والقوانني النافذة.
وأوضـحــت اللجنة أن «الغاية من اإلض ــراب كانت التنبيه
ولفت النظر إلى مطالبتنا بحقوقنا املشروعة وقد تحقق
ذلك بعدما أقر الجميع بأحقية مطالبنا».
وعشية اجتماع اللجنة ،تمنت رابطة موظفي اإلدارة العامة
على موظفي التعاونية تعليق اضرابهم مؤقتًا ،افساحًا
في املجال لإليجابيات واملعالجات املنتظرة.

من ّ
يحرك لجان المتعاقدين
في التعليم الرسمي؟
دعوة الجمعية العمومية السنوية لجمعية الصناعيين اللبنانيين
بناء على المادة الخامسة والخمسين من احكام النظام االساسي لجمعية
الصناعيين اللبنانيين ،يدعو مجلس االدارة الجمعية العمومية العادية السنوية
لالنعقاد نهار السبت في  14نيسان  2018في فندق رويال ضبيه  -قاعة روبي
يبدأ التسجيل عند الساعة التاسعة صباحا ً وتبدأ الجلسة عند اعالن رئيس مجلس
االدارة اكتمال النصاب للتداول والمصادقة على جدول االعمال التالي:
.1
.2
.3
.4
.5

تالوة تقرير مجلس االدارة
تالوة التقرير المالي عن الميزانية الموقوفة .2017/12/31
ابراء ذمة مجلس االدارة عن اعمال وحسابات .2017
البحث في موازنة الجمعية للعام  2018والمصادقة عليها.
انتخاب اعضاء مجلس االدارة الجديد.

يعلن رئيس مجلس االدارة تأجيل الجلسة الى الموعد المحدد ادناه في حال عدم
اكتمال النصاب القانوني وذلك في الساعة الثانية عشر ظهراً.
*يلفت مجلس االدارة نظر السادة االعضاء الى ان اجتماعات الجمعية العمومية
العادية والتي ستتحول الى هيئة انتخابية والمدعوة لالنعقاد يوم السبت في 14
نيسان  2018ال تكون قانونية عمالً باحكام المادة السادسة والخمسين من النظام
االساسي اال بحضور او تمثيل نصف عدد اعضاء الجمعية الذين سددوا
اشتراكاتهم ضمن المهلة المحددة من قبل مجلس االدارة.
*وفي حال عدم اكتمال النصاب فان مجلس االدارة يدعو السادة االعضاء الى
جمعية عمومية ثانية تعقد عند الساعة التاسعة من يوم الخميس  19نيسان2018
في المكان عينه ،ويكون هذا االجتماع قانونيا اذا حضره او تمثل فيه ثلث
االعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم ضمن المهلة المحددة من قبل مجلس االدارة.
*وفي حال عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية الثانية ،تلتئم الجمعية
العمومية العادية المدعوة للمرة الثالثة بمن حضر عند الساعة التاسعة من يوم
السبت في  28نيسان  2018في المكان عينه للتداول والمصادقة على جدول
االعمال عينه.
*يذكر مجلس االدارة الصناعيين بوجوب تسديد اشتراكاتهم عن عام  2018في
مهلة اقصاها نهاية دوام  2018/3/29وذلك تحت طائلة فقدان حقهم باالشتراك
والتصويت في الجمعية العمومية السنوية وانتخاب مجلس ادارة جديد.
يرجى من السادة االعضاء ابراز بطاقة االنتساب لعام 2018عند مدخل قاعة
اجتماع الجمعية العمومية.
يمكن لالعضاء االطالع على ميزانية  2017وموازنة  2018وعلى مختلف
التقارير في مكاتب الجمعية خالل أوقات الدوام الرسمي وذلك ابتداء من
.2018/3/1
ملخص عن نظام االنتخابات لمجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين.
يذكر مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين السادة االعضاء ببعض بنود نظام
االنتخابات ومنها:
اوال" :يشترط ان يكون المرشح متمتعا ً بالمواصفات التالية:
-1ان يكون ممثالً لمؤسسة صناعية منتسبة الى جمعية الصناعيين اللبنانيين
مسددة رسوم الترشيح واشتراكاتها السنوية ،لغاية  2018ضمنا" ،ضمن المهل
المحددة
ومضى على انتسابها سنة كاملة على االقل من تاريخ سريان العضوية المثبتة
بالتاريخ المدون على ايصال رسم االنتساب واالشتراك وسجالت الجمعية.
-2ان يكون من الجنسية اللبنانية واتم الواحدة والعشرين من العمر.

.
 -3ان ال يكون محكوما ً "بجناية او جرم شائن او محروما من حقوقه المدنية او
محجورا عليه او معلنا افالسه بموجب قرار او حكم من المرجع القضائي
المختص وان يتقدم بسجل عدلي ال يتعدى تاريخه شهرا واحدا من تاريخ تقديمه.
 -4ان يكون مالكا لحصة او السهم ،او مستثمر او شريك او عضو مجلس
االدارة في مؤسسة او شركة صناعية منتسبة الى جمعية الصناعيين اللبنانيين.
 -5ان ال يكون المصنع الذي يمثله واقعا ً تحت احدى حاالت فقدان العضوية
المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من النظام االساسي.
 -6ان يسدد رسم الترشيح البالغ  3مليون ليرة لبنانية ،غير قابل لالسترداد من
صندوق الجمعية ،اال في حال العدول عن الترشيح بمهلة اقصاها  10نيسان
 2018قبل الساعة  16:00او رفض ترشيحه.
 -7ان يصرح عن رقم انتساب المؤسسة الصناعية الى الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
ثانيا :يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بموجب تصريح موقع منه شخصيا ً
يبين فيه الفئة التي يرشح نفسه عنها وفقا ً لسجالت تصنيفه في الجمعية مع كافة
المستندات اثباتا ً الستيفائه شروط الترشيح المدرجة في المادة الثالثة من هذا
النظام ويودعها في قلم االمانة العامة في الجمعية في مركزها الرئيسي ،لقاء
ايصال ،وذلك في مهلة اقصاها  3نيسان  2018قبل الساعة  13:00واخر مهلة
لسحب الترشيح 10نيسان . 2018
ثالثا :تدرس اللجنة االنتخابية بصفتها اللجنة المولجة تنظيم العمليات االنتخابية
طلب الترشيح من حيث تطابقه والشروط المدرجة في المادة الثالثة من النظام،
واذا وجدت اللجنة االنتخابية مخالفة في احد شروط الترشيح يرفض الطلب
ويبلغ المرشح بقرار الرفض مع االسباب الموجبة بذلك.
رابعا :تنظم اللجنة االنتخابية قائمة باسماء المقبولين للترشيح والذين رفضت
طلباتهم قبل اربعة ايام من موعد انعقاد االنتخابات وذلك نهار الثالثاءالواقع فيه
 10نيسان  .2018وتنشر هذه القائمة بنفس هذا التاريخ في مركز الجمعية.
للمرشح المقبول طلب ترشيحه مراجعة اللجنة االنتخابية لتصحيح اي قيد ورد
خطأ على ان تبت اللجنة االنتخابية به خالل يومين من تاريخ الطلب يعتبر
مكتب مجلس االدارة مرجعا ً نهائيا ً للنظر او البت باي اعتراض يقدم اليه من
مرشح رفض طلب ترشيحه ،وعلى هذا االخير ان يقدم اعتراضه خالل مهلة
يومين من تاريخ نشر قوائم المرشحين المقبولين وعلى مكتب المجلس ان يبت
به خالل يومين من تاريخ تقديم االعتراض.
خامسا" :اذا انقضت مهلة الترشيح وتقدم فقط اربعة وعشرون عضوا حسب
الشروط المطلوبة ،يعتبر المرشحون المذكورون فائزون بالتزكية .واذا تقدم
عدد اقل من عدد اعضاء مجلس االدارة ،يعتبر المرشحون المذكورون فائزين،
على ان يصار الى اجراء انتخابات الختيار العدد الباقي من مجلس االدارة وفقا ً
الحكام هذا القرار.
سادسا :اذا رغبت المؤسسات الصناعية االعضاء انتداب شخصا ً لتمثيلها في
الجمعية العمومية ،ولم يكن مسجالً كممثالً عنها في سجالت الجمعية ،عليها
ابالغ االمانة العامة للجمعية بموجب كتاب موقعا من المفوض قانونا بالتوقيع
عن المؤسسة الصناعية ،عن اسم مندوبها المعتمد ،وفقا ً لنصوص المادتين  48و
 49من النظام االساسي للجمعية وذلك بمهلة اقصاها  3نيسان 2018
سابعا :ال يحق للناخب ان يشترك في االقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون
قد سلمت اليه قبل االقتراع .تتضمن البطاقة االنتخابية رقم العضو وفئته واسم
المفوض بالتوقيع .
مجلس االدارة

لم تحسم بعد قيمة الزيادة على أجرة الساعة للمتعاقدين
فــي التعليم الــرسـمــي األســاســي والـثــانــوي واملـتــرتـبــة عن
قانون سلسلة الرتب والــرواتــب .حتى اآلن ،ال يــزال األمر
مثار أخــذ ورد بــن وزي ــري التربية م ــروان حـمــادة واملــال
علي حسن خليل ،أو هذا ما تقوله مصادر رابطة املعلمني
في التعليم األساسي الرسمي .وتؤكد املصادر أن الرابطة
تـتــابــع بــاهـتـمــام حــق رف ــع أج ــرة الـســاعــة ،وه ــي ال تتبنى
الدعوة ألي إضراب لن يقدم للمتعاقد سوى خسارة قيمة
ساعات تعاقده.
لكن ح ــراك املتعاقدين الـثــانــويــن ولجنة املتعاقدين في
األساسي ّ
سربا في اليومني األخيرين ّأن اتفاقًا جرى بني
الوزيرين على رفع أجرة الساعة  1000ليرة للمتعاقدين
مــن غـيــر حملة اإلج ـ ــازات فــي التعليم األســاســي بحيث
ترتفع األجــرة من  15ألف ليرة إلى  16ألفًا ،و 2000ليرة
لحملة اإلجازات التعليمية والجامعية لتصبح  20ألف ليرة
ً
بــدال مــن  18ألـفــا .أمــا أجــرة الساعة للثانوي ـ ـ فئة ثانية
ً
فتكون  30ألف ليرة بدال من  27ألفًا وللثانوي ـ ـ فئة أولى
ً
 36ألف ليرة بدال من  32ألفًا.
وفــي انتظار بــت األج ــرة الجديدة ومــع أحقية املتعاقدين
بــاالس ـت ـقــرار الــوظ ـي ـفــي ث ـمــة م ــن ي ـح ـ ّـرك ب ـعــض لجانهم
ألسباب سياسية وانتخابية ،إذ يبدو مستغربًا أن تكون
هناك خمس لجان تتحدث باسم املتعاقدين واملستعان
بهم وال يوجد تنسيق في ما بينها .إحــدى هذه اللجان،
التي تسمي نفسها «اللجنة الفاعلة» ،نفذت أمس إضرابًا
واعتصامًا لم يلتزم به جميع املتعاقدين .رئيسة اللجنة
ن ـســريــن شــاهــن أع ـل ـنــت رف ــض أي مـ ـب ــاراة مـفـتــوحــة او
م ـح ـص ــورة ،مـعـلـنــة أن لـجـنـتـهــا ق ــدم ــت م ـش ــروع قــانــون
إلجراء دورات تدريبية يليها امتحان ومن ثم دخول مالك
التعليم األساسي .املفارقة أن تطرح شاهني عدم استثناء
أي فئة مــن التثبيت بحيث يشمل الـقــانــون امل ـطــروح كل
املتعاقدين مجازين وغير مجازين وفــوق السن وتحت
الـســن واملستعان بهم ومتعاقدي امل ــواد اإلجــرائـيــة ومن
هم متعاقدون على حساب صندوق املدرسة ومتعاقدي
املعلوماتية.
وإلى حني إقرار املشروع ،أكدت شاهني ضرورة رفع اجرة
الساعة كما نص عليها القانون بنسبة  %45أي ما يعادل
ً
ابتداء من أيلول .2017
 8000ليرة لبنانية،

